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Motto:

„Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáváme.“
E. T. Lessing
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Úvodní slovo
Nevzdávat se… pro poskytovatele sociální služby klíčová schopnost, vlastnost a dovednost.
Oprávněný požadavek na každého konkrétního zaměstnance, obzvláště pak na vedoucí
pracovníky a na management organizace. Pokud přijmeme premisu, uvedenou v úvodním
mottu, že bude ztraceno to, čeho se sami vzdáme, nemůžeme si něco takového dovolit.
Učíme tedy naše uživatele služby, aby se nevzdávali… aby se nevzdávali příležitosti
spoluvytvářet přátelské vztahy a rodinné ovzduší v domově. Aby se předčasně nevzdávali
svých schopností, dovedností a možností, které i ve své nepříznivé sociální či zdravotní
situaci ještě mají. Aby v ní hledali smysl, poučení a obohacení.
Učíme naše pracovníky, aby se nevzdávali… aby se nepoddávali tlaku, vysokým nárokům,
nedostatečnému uznání a ocenění, nejen finančnímu, ale i ze strany společnosti a veřejného
mínění… Aby vždy a za všech okolností zůstali silní, laskaví, pracovití, spravedliví,
vstřícní a loajální. Zkrátka, aby ve svém dobrém díle vytrvali.
Učíme vedoucí pracovníky, aby se nevzdávali… aby se ani pod neustálým tlakem očekávání
ze strany podřízených i nadřízených, uživatelů služby a jejich rodinných příslušníků
nevzdávali lidského a pozitivního přístupu k práci i životu. Aby se ani ve stavu únavy a
vyčerpání nevzdávali možností zlepšování a zkvalitňování poskytované služby. A
především, aby se i přes občasná zklamání nevzdávali naděje a důvěry v člověka.
Abychom se nevzdali a vytrvali, čerpáme sílu a povzbuzení nejen z velkých a viditelných
úspěchů, ke kterým v hodnoceném roce zcela jistě patří zahájení poskytování nové služby na
oddělení VITAL, ale především z maličkostí všedních dní, z každé drobnosti, dílčího
úspěchu a nové dovednosti. A pokud nám za dobře odváděnou práci náš zřizovatel vyjádří
své uznání a spokojený uživatel či jeho rodinný příslušník svou vděčnost a dík, dostane se
nám tím nových sil, vůle a odvahy vytrvat a nevzdávat se. Vždyť jen to je ztraceno, čeho se
sami vzdáváme…

Bc. Lenka Olivová
ředitelka
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Základní údaje
název:

Domov pro seniory Tovačov

sídlo:

Nádražní 94, 751 01 Tovačov

IČ:

619 85 872

právní forma:

příspěvková organizace

zřizovatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

datum vzniku:

1. 1. 2003

zápis v OR:

oddíl Pr, vložka 771
Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě

bankovní spojení:

číslo účtu 27328831/0100 u KB Přerov

předmět činnosti:

poskytování sociální služby „domov pro seniory“ dle § 49 zákona č.
108/2006 Sb. o sociálních službách (DS), kapacita 128 míst
poskytování sociální služby „domov se zvláštním režimem“ dle § 50
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (DZR), oddělení
VITAL, kapacita 22 míst

registrace služby:

služba DS pod č. j. KUOK/63529/2007 ze dne 4. 7. 2007
identifikátor: 21 725 21
služba DZR pod č. j. KUOK 54148/2011 ze dne 7. 6. 2011
identifikátor: 40 755 43

kontakty:

www.dstovacov.cz

e-mail:

info@dstovacov.cz; reditelka@dstovacov.cz

Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost
vyplývající z těchto vztahů. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka,
jmenovaná a odvolávaná Radou Olomouckého kraje. Ředitelka odpovídá Radě kraje za
celkovou činnost a hospodaření organizace, plní povinnosti vedoucí organizace a další úkoly
vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Sídlem příspěvkové organizace je město Tovačov v okrese Přerov, Olomoucký kraj.
Působnost organizace je na úrovni kraje, v odůvodněných případech mohou být přijati i
žadatelé z jiných krajů.
-8-

Poslání a veřejný závazek
Posláním a veřejným závazkem služby „domov pro seniory“ je
9 vytvořit klidné, bezpečné a kvalitní prostředí seniorům se sníženou soběstačností,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby
9 poskytovat sociální službu tak, aby uživatelé služby mohli své stáří prožít aktivně a
důstojně
9 motivovat je k udržení soběstačnosti a k zachování aktivního způsobu života a
umožnit jim v podmínkách rezidenčního bydlení žít běžným způsobem života i přes
vysoký věk a fyzická omezení
Cílem poskytované služby je rozvoj a udržení soběstačnosti seniorů po co nejdelší dobu, jejich
podpora v tom, aby mohli žít běžným způsobem života i v rezidenčních podmínkách a také
pružná reakce na aktuální potřeby seniorů k jejich maximální spokojenosti.
Posláním a veřejným závazkem služby „domov se zvláštním režimem“ je
9 poskytovat službu seniorům a jiným osobám s diagnostikovanou Alzheimerovou
chorobou či s jiným typem demence, kteří z důvodu pokročilé ztráty soběstačnosti,
orientačních a paměťových schopností potřebují tak specifickou podporu, pomoc a
péči, kterou nelze v potřebné míře poskytnout rodinnými příslušníky, ani jiným typem
sociální služby
Cílem je poskytovat kvalitní a bezpečnou ošetřovatelskou, sociální a rehabilitační péči v
rozsahu, který je v maximální míře přizpůsoben specifickým potřebám seniorů
s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence s důrazem na individuální přístup,
vzájemný respekt, svobodnou vůli a rozhodnutí každého z uživatelů.
Způsob poskytování služby na oddělení VITAL je podobný jako v Domově pro seniory, jen
je přizpůsoben specifickým potřebám osob s demencí, tzn., že obyvatelé „domova se
zvláštním režimem“ mají k dispozici více personálu, zvýšenou péči, pozornost a podporu
zaměřenou právě na zvládnutí projevů jejich onemocnění.
A proč jsme vybrali pro pojmenování „oddělení se zvláštním režimem“ právě název VITAL?
Je to v jednom krátkém a pozitivním slově shrnutá filosofie „Vitální i s Alzheimerovou
nemocí“, což je naše zkušeností podepřené přesvědčení, že člověk trpící jakoukoliv demencí,
včetně té nejtěžší z nich, může s podporou a pomocí jiného člověka prožít krásný, hodnotný
a spokojený život.
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Principy poskytované sociální služby „domov pro seniory“
•
•
•
•
•
•
•
•
•

úcta k člověku, zachování důstojnosti, práv a svobod uživatele
respekt k soukromí a k potřebám uživatele
individuální přístup, individualizace služby
začlenění a integrace, podpora nezávislosti a samostatnosti
respektování vlastní volby uživatele služby
vzájemná tolerance a důvěra
princip otevřeného zařízení - otevřený domov
flexibilita zařízení k přání a potřebám uživatele
profesionalita pracovníků - vychází z etických kodexů jednotlivých profesí

Principy poskytované sociální služby „domov se zvláštním režimem“
•
•
•
•
•
•
•
•

úcta k člověku a zachování jeho důstojnosti
respekt k potřebám uživatele a jeho volbě
individuální přístup - služba šitá na míru
podpora nezávislosti a samostatnosti
vzájemná důvěra, tolerance a vlídnost
respektování jedinečnosti a osobní historie seniorů
flexibilita zařízení k přání a potřebám uživatele
profesionalita pracovníků vycházející z etických kodexů jednotlivých profesí
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Globální strategie DS Tovačov
Naším cílem je být moderním a vyhledávaným pobytovým zařízením pro seniory
v Olomouckém kraji. Chceme dosáhnout toho, že naši klienti budou žít v příjemném,
domácím prostředí a bude jim poskytována individualizovaná, vysoce kvalitní sociální
služba, která pružně reaguje na jejich aktuální potřeby. Proto je důraz kladen především na
výběr a udržení kvalitního personálu, etické a mravní hodnoty zaměstnanců a jejich další
rozvoj. Při výběru svých zaměstnanců proto zohledňujeme kromě potřebné kvalifikace i
přirozené předpoklady pro práci se staršími lidmi, schopnost týmové spolupráce a ochotu
neustále rozvíjet svůj lidský potenciál.
Vzhledem k tomu, že vycházíme z předpokladu, že kvalita poskytované služby je přímo
závislá na kvalitě zaměstnanců, patří získání, výchova a udržení kvalitních zaměstnanců
k základním strategickým cílům organizace. Proto je jednou z klíčových aktivit snaha
vytvořit a zajistit zaměstnancům podmínky pro osobnostní růst a profesionální rozvoj.
Naše vize, cíle a principy poskytování služby je možné chápat jako stavební kameny
společně budovaného a utvářeného domu, jehož základ tvoří firemní kultura a um lidí,
podílejících se na poskytování sociální služby. Jednotlivými pilíři a strategickými cíli pro
dosažení naší vize jsou činnosti v oblasti naplňování poslání domova, rozvoj partnerství a
spolupráce s rodinnými příslušníky, veřejností a dalšími subjekty, profesní a personální
rozvoj, kvalitní technické zázemí pro klienty i pracovníky a monitorování a zvyšování
kvality poskytovaných služeb.

mise
Poskytovat vysoce kvalitní službu, která pružně reaguje na aktuální a
individuální potřeby uživatelů, k jejich maximální spokojenosti.

veřejný závazek a strategické cíle

poslání a
cíle služby

partnerství a
spolupráce

profesní a
personální
rozvoj

modernizace
technického
zázemí

zvyšování
kvality
služby

principy poskytování služby
úcta k člověku, zachování jeho důstojnosti, práv a svobod * respekt k soukromí a potřebám
uživatelů * individualizace služby * podpora samostatnosti, nezávislosti a integrace * respekt vlastní
volby uživatele služby * vzájemná tolerance a důvěra * princip otevřeného domova * profesionalita
pracovníků vycházející z profesních etických kodexů

na čem stavíme
tradice a dobré jméno, kultura a um lidí
„Jen kvalitní zaměstnanci jsou schopni poskytovat kvalitní služby.“
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Organizační struktura
Počet a struktura pracovníků domova se odvíjí od charakteru poskytované služby,
současného i předpokládaného složení uživatelů služby, jejich potřeb a zdravotního stavu.
Při plánování stavu a struktury pracovníků vycházíme z potřeb jednotlivých úseků,
z Koncepce rozvoje organizace pro dané období a platné legislativy. Plánovaný stav
pracovníků samozřejmě závisí na finančních zdrojích a možnostech zařízení.
Struktura a předpokládaná specializace pracovníků vychází z vize managementu, interní
analýzy vzdělávacích potřeb, zaměření na klíčové oblasti, z požadavků stanovených
legislativou, trendů k celoživotnímu vzdělávání a v neposlední řadě i z možností moderního
způsobu výcviku a získávání informací.
V domově jsou uplatněny tyto stupně řízení:
a) ředitelka – statutární orgán (4. stupeň řízení)
b) vedoucí úseku sociální práce a aktivizace (2. stupeň řízení)
c) vedoucí jednotlivých úseků (1. stupeň řízení)
d) zaměstnanci s oprávněním řídit práci jiných zaměstnanců (dle § 124, odst. 4 ZP)
Domov se člení dle charakteru činností na 5 úseků:

Ekonomický úsek – odpovídá za vedení účetní agendy podle zákona o účetnictví v souladu
s českými účetními standardy, vedení mzdové a personální agendy a za evidenci majetku.
Zajišťuje účelné a hospodárné využívání finančních prostředků, jejich evidenci a plnění
závazných ukazatelů daných zřizovatelem. Plní úkoly spojené s přípravou rozpočtu,
plněním a vyhodnocením hospodaření a přijímáním potřebných opatření.

Úsek sociální práce a aktivizace – zabezpečuje naplňování zákona o sociálních službách
a jeho prováděcí vyhlášky. Podílí se na tvorbě, zavádění a dodržování standardů kvality
v sociálních službách. Zabezpečuje kvalitní poskytování sociální péče prostřednictvím
pracovníků v sociálních službách a poskytuje odborné a bezpečné sociální služby
prostřednictvím sociálních a aktivizačních pracovníků. Odpovídá za vytváření podmínek
pro zapojení seniorů do společenského procesu. Vedoucí úseku a vedoucí oddělení metodicky
řídí klíčové pracovníky, kteří zabezpečují individuální plánování služby jednotlivým
uživatelům.

Ošetřovatelsko-zdravotní úsek – zabezpečuje kvalitní poskytování zdravotní a
ošetřovatelské péče prostřednictvím zdravotnických pracovníků a fyzioterapeuta. Odpovídá
za dodržování hygienických a protiepidemiologických norem a dodržování zásad racionální
výživy.
- 12 -

Provozní úsek – zajišťuje provoz údržby, prádelny, vrátnice a zahrady. Zabezpečuje
běžnou údržbu a opravy všech budov, strojů a zařízení domova a provoz kotelny. Odpovídá
za evidenci materiálů a hmotného majetku ve skladě. Pečuje o pozemky a výsadbu rostlin,
keřů, stromů a zeleně na pozemcích, které spravuje domov.

Stravovací úsek – zajišťuje přípravu a výdej stravy a vedení účetní a skladové agendy
související s přípravou jídla. Dohlíží na správnou technologii výroby jídel a výdeje stravy.
Pracuje v souladu se systémem kritických bodů HACCP. Odpovídá za řádnou evidenci
podaných jídel a distribuci jídel vydávaných prostřednictvím tabletového systému.
Organizační schéma služby „domov pro seniory“
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Organizační schéma služby „domov se zvláštním režimem“

Personální zajištění
Péči o seniory zajišťuje tým složený ze zdravotnických pracovníků (všeobecné sestry bez
odborného dohledu, fyzioterapeutka), pracovníků v sociálních službách (pracovníci v přímé
péči, aktivizační pracovníci) a sociální pracovníci. Zázemí pro ně vytváří pracovníci úseku
provozního (údržba, prádelna), ekonomického a stravovacího.
V lednu 2011 byli organizační změnou pracovníci v sociálních službách převedeni z úseku
ošetřovatelsko-zdravotního na úsek sociální práce a aktivizace. V souvislosti s tím byly
zrušeny pracovní pozice staničních sester a zřízeny pozice sociální pracovnice-vedoucí
oddělení (přímé péče). Zdravotničtí pracovníci jsou nadále podřízeni vedoucí ošetřovatelskozdravotního úseku (vrchní sestra).
Stručný přehled o zaměstnancích na jednotlivých pracovních pozicích podává níže uvedená
tabulka.
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Personální zajištění služby v roce 2011
název úseku

ekonomický

provozní

stravovací
ošetřovatelskozdravotní
sociální práce a
aktivizace
celkem pracovníků v
DS

pracovní pozice
ředitelka
vedoucí úseku - ekonom
mzdová účetní
sociální účetní
účetní
asistentka
vedoucí úseku - správce
elektrikář, provozář
zahradník
dělník prádelen
krejčí
telefonista - vrátný
vedoucí úseku - skladová účetní
kuchař
vyučená kuchařka
zaučená kuchařka
vedoucí úseku, zástupce ředitele
všeobecná sestra
fyzioterapeut
vedoucí úseku - sociální pracovnice
sociální pracovník – vedoucí oddělení
sociální pracovník/pracovnice
aktivizační pracovnice
pracovník sociální péče
k 31. 12. 2011

počet pracovníků
na dané pozici
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
2
1
1
5
6
1
13
1
1
2
1
4
40

celkový počet
pracovníků úseku
1

5

10

13

15

48

92

Pracovníci všech úseků se pravidelně vzdělávají na odborných seminářích, pořádaných
v zařízení, i mimo něj, tak, aby splňovali podmínky způsobilosti svého povolání. Dále mají
možnost účastnit se pravidelných supervizních setkání (individuální, skupinové), která
mimo jiné přispívají k jinému pohledu na problémy uživatelů služby.
Rozsah a potřeby vzdělávání vycházejí ze zpracovaného Vzdělávacího plánu organizace.
Vzdělávání je v DS Tovačov v období 2010 – 2012 realizováno prostřednictvím projektu
„Vzděláváním ke kvalitě“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.
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Personální změny v roce 2011
Personální změny 2011
měsíc
leden
únor
březen
duben

Nástupy
jméno a příjmení
Košutová Zuzana
Mazalová Marie
Šimková Andrea
Ležáková Marcela
Bc. Mrtvá Kristýna
Baculáková Martina
Nekolová Kateřina, DiS.
Švomová Jitka

květen
červen
červenec
srpen

Bc. Rozehnalová Petra
Šálek Zdeněk
Bc. Ondrušková Milena
Šimková Andrea
Fistungová Kamila
Indráková Martina

září
říjen
listopad
prosinec

měsíc
leden
únor
březen
duben

Šimková Andrea

květen

Vojtašková Jaroslava

červen

Bc. Kocmanová Barbora - MD

červenec

Krajíčková Anna

srpen

Sovová Lenka - MD
Tihelková Alena
Matychová Jana
Zdařilová Jarmila
Šálek Zdeněk

září
Babiánková Soňa
Nevřalová Jindřiška

Odchody
jméno a příjmení
Horáčková Hana

říjen
listopad
prosinec
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Poskytování sociální služby
Sociální služba je zaměřena na poskytnutí ubytování, stravy, pomoci při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, poskytování pomoci při osobní hygieně, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, zahrnuje sociálně terapeutické činnosti, aktivizační
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Tyto činnosti zajišťujeme nepřetržitě sedm dní v týdnu, převážně na dobu neurčitou, v
případě zájmu a dle potřeby i na dobu určitou. Cílem poskytované služby a činnosti
zaměstnanců je zabezpečit seniorům vysokou úroveň kvality poskytovaných sociálních
služeb. Naší snahou je poskytovat individuální péči a vytvářet v domově podmínky
přirozeného domácího prostředí.
Součástí poskytované služby je i lékařská, zdravotní a ošetřovatelská péče. Lékařskou péči
zajišťují uživatelům služby privátní lékaři. Z odborníků dochází do našeho zařízení
psychiatr, stomatolog a dermatolog. Další odborná péče je zajišťována dovozem seniorů do
odborných ambulancí. Zdravotní a ošetřovatelskou péči zajišťují uživatelům služby
diplomované všeobecné sestry bez odborného dohledu.
Základní metodou poskytování ošetřovatelské péče je ošetřovatelský proces, který je
nástrojem individuální péče a slouží k zajištění bio-psycho-sociálních potřeb jednotlivých
uživatelů stanovením ošetřovatelské anamnézy, z ní vyplývajících ošetřovatelských diagnóz,
na něž navazuje plán ošetřovatelské péče, který v sobě zahrnuje stanovené diagnózy, cíle
ošetřovatelské péče, intervence (což je vlastní realizace ošetřovatelské péče) a následné
hodnocení.
V rámci ošetřovatelské péče je prováděna rehabilitace fyzioterapeutkou na všech odděleních
domova a dle ordinace lékaře i pracovníky soukromé rehabilitace, která sídlí v budově
domova. V rehabilitační péči je zahrnuta fyzikální terapie (ultrazvuk, elektroproudy, laser,
magnetoterapie), vodoléčba, masáže (reflexní, vazivové, tlakové, klasické), mobilizace
kloubů, páteře, žeber, měkká technika, mechanoterapie (rotoped, cvičení s náčiním) a léčebná
tělesná výchova (skupinová či individuální).
Skupinová léčebná tělesná výchova je určena pro aktivní i méně zdatné uživatele služby,
kteří mají zájem o tuto formu rehabilitace. Je zaměřena na procvičení všech svalových
skupin různými způsoby: vsedě na židli bez náčiní a s náčiním (činky, overbally malé i velké,
tyče, gumy), jednoduché tance a rotoped.
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Vnější rámec poskytování sociálních služeb
Poskytování sociální služby se řídí zákonem o sociálních službách, z. č. 108/2006 Sb., jeho
prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a Standardy kvality v sociálních službách.
Sociální služba je poskytována na území města Tovačov, avšak zatím bez bližší spolupráce
s městem a jeho představiteli. Ve městě a jeho okolí chybí terénní služby, pokud jsou, jsou
zajišťovány pracovníky Charity (Kojetín a Přerov).
Komunitní plánování na místní úrovni zatím rovněž není realizováno. Doufáme však, že se
k němu v dohledné době naskytne příležitost.
Informace o poskytované službě jsou veřejně přístupné na webových stránkách domova
www.dstovacov.cz, v informačních letácích a na prezentačním CD/DVD.
Prezentace a medializace služby je zatím zaměřena převážně na poskytování informací o
volnočasových aktivitách a pořádaných akcích. Bližší informace o způsobu a průběhu
poskytování sociální služby jsou zájemcům o službu poskytovány při osobním jednání, při
sociálním šetření a veřejnosti také v rámci Dne otevřených dveří přímo v zařízení.
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Charakteristika provozu
Poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu
věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a dále osobám s různými typy
demence, které z důvodu pokročilé ztráty soběstačnosti, orientačních a paměťových
schopností potřebují specifickou podporu, pomoc a péči.
Materiální, technické a hygienické podmínky pro poskytování sociální služby odpovídají
kapacitě, charakteru poskytovaných služeb a potřebám uživatelů. Podmínky pro
poskytování sociální služby jsou důstojné a odpovídají obecně závazným právním normám.
Zařízení je určeno mobilním i imobilním osobám, proto jsou veškeré prostory bezbariérové.

Společné prostory
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prostory pro rehabilitaci - cvičebna, vodoléčba, elektroléčba atd.
jídelny (hlavní jídelna a jídelny na jednotlivých odděleních)
kuchyňky na odděleních
společenské místnosti
koupelny
kaple
kuřárny
chodby
kantýna
kadeřnictví
dvůr a zahrada

Soukromé prostory
•
•
•
•

jednolůžkový pokoj se společným sociálním zařízením pro dva pokoje
jednolůžkový pokoj se sociálním zařízením a sprchou
dvoulůžkový pokoj se společným sociálním zařízením pro dva pokoje
dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením a sprchou

Každý soukromý prostor vyjadřuje individualitu uživatele. Pokoje jsou vybaveny postelí a
nábytkem, další zařízení pokoje a výzdoba je možná na základě dohody podle přání
uživatele, podle možností a rozměrů pokoje a po domluvě se spolubydlícím - obrazy na
stěnu, televize, rádio, vlastní přehoz na postel, vlastní povlečení, záclony, závěsy, lednice
apod. Další pomůcky pro sebeobsluhu (hrazda na postel, madla, postranice na postel apod.)
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konzultuje vedoucí oddělení s uživatelem individuálně. Zaměstnanci domova jsou povinni
respektovat soukromí všech uživatelů služby.

Ubytování
Ubytování je poskytováno v bezbariérovém prostředí, převážně ve dvoulůžkových pokojích
s příslušenstvím (WC, umyvadlo, příp. sprcha) a dorozumívacím zařízením se signalizací.
Domov pro seniory
počet pokojů: 22 jednolůžkových
53 dvoulůžkových

VITAL
počet pokojů: 11 dvoulůžkových

Na chodbách jsou umístěny koupelny s možností koupele ve vaně nebo sprchováním,
společenská místnost s knihovnou, počítačem a televizí, která současně slouží jako jídelna.
Ve společné kuchyňce na jednotlivých patrech je umístěna chladnička, sporák, žehlicí prkno
a myčka. Všechna oddělení jsou vybavena pojízdnými sprchovacími křesly a zvedáky.
V souladu s platnou legislativou jsou v DS Tovačov zpracovány vnitřní předpisy a směrnice,
kterými zajišťujeme bezpečné a zdravé prostředí a podmínky pro poskytování služby.

Úhrada za poskytovanou službu
Úhrada za pobyt a stravu v Domově pro seniory Tovačov od 1. 1. 2011 do 31. 8. 2011
pokoj podle vybavení

za 31 dnů

za 30 dnů

za 28 dnů

1- lůžkový pokoj se soc. zařízením a sprchou

9 920 Kč

9 600 Kč

8 960 Kč

1- lůžkový pokoj s vlastním soc. zařízením

9 765 Kč

9 450 Kč

8 820 Kč

1- lůžkový pokoj se společným soc. zařízením

9 610 Kč

9 300 Kč

8 680 Kč

2- lůžkový pokoj se soc. zařízením a sprchou

9 455 Kč

9 150 Kč

8 540 Kč

2- lůžkový pokoj s vlastním soc. zařízením

9 300 Kč

9 000 Kč

8 400 Kč

2- lůžkový pokoj se společným soc. zařízením

9 145 Kč

8 850 Kč

8 260 Kč

za 31 dnů

za 30 dnů

za 28 dnů

1- lůžkový pokoj se soc. zařízením a sprchou

10 230 Kč

9 900 Kč

9 240 Kč

1- lůžkový pokoj s vlastním soc. zařízením

10 075 Kč

9 750 Kč

9 100 Kč

1- lůžkový pokoj se společným soc. zařízením

9 920 Kč

9 600 Kč

8 960 Kč

2- lůžkový pokoj se soc. zařízením a sprchou

9 145 Kč

8 850 Kč

8 260 Kč

2- lůžkový pokoj s vlastním soc. zařízením

9 300 Kč

9 000 Kč

8 400 Kč

2- lůžkový pokoj se společným soc. zařízením

9 455 Kč

9 150 Kč

8 540 Kč

Úhrada od 1. 9. 2011
pokoj podle vybavení
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Sociální práce a aktivizace
Při poskytování služby vycházíme z tradičních i moderních metod sociální práce. Hlavní
používanou metodou je přístup orientovaný na klienta, s čímž koresponduje individuální
plánování služby a stanovování a naplňování osobních cílů uživatelů služby.
Plánování průběhu služby probíhá ve spolupráci s jednotlivými uživateli tak, aby byla
zajištěna individualizace služby a aby uživatelé měli aktivní účast na jejím průběhu.
K tomu slouží stanovení osobních cílů a tvorba individuálních plánů.
Průběh služby je plánován společně s uživatelem a vychází především z jeho vnitřních
zdrojů a možností. O osobních plánech, průběhu služby a vyhodnocení stanovených cílů jsou
vedeny písemné záznamy, které se pravidelně přehodnocují.
Poskytování sociální služby je řízeno a kontrolováno prostřednictvím standardů kvality
sociálních služeb, které jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.
Začátkem roku proběhl pravidelný monitoring spokojenosti uživatelů s poskytováním
sociální služby, a to formou dotazníkového šetření. Výsledky tohoto šetření, spolu
s průběžnými referencemi od uživatelů i jejich blízkých, jsou pro nás zpětnou vazbou o
kvalitě poskytované služby a pomáhají nám lépe reagovat na požadavky a přání uživatelů
služby.

Vzdělávání
Zaměstnanci úseku SPA se obdobně jako zaměstnanci ostatních úseků zúčastňují
celoživotního vzdělávání na základě potřeb organizace i potřeb konkrétního pracovníka.
Přehled vzdělávání pracovníků v sociálních službách
měsíc
leden
únor
březen
duben
květen

téma vzdělávací akce
Základy sociální práce se seniory
Základy reminiscenční terapie - I. den
Základy reminiscenční terapie - I. den
Základy reminiscenční terapie - II. den
supervize
Základy reminiscenční terapie - II. den
Teambuilding v sociálních službách - I. den
supervize
Teambuilding v sociálních službách - II. den
Teambuilding v sociálních službách - I. den
supervize
Teambuilding v sociálních službách - II. den
Komunikační dovednosti - I. den
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délka
7 hod
7 hod
7 hod
7 hod
2,5 hod
7 hod
7 hod
2,5 hod
7 hod
7 hod
2,5 hod
7 hod
7 hod

počet účastníků
38 osob
12 osob
23 osob
26 osob
38 osob
10 osob
27 osob
15 osob
28 osob
10 osob
37 osob
7 osob
18 osob

květen
červen
červenec
září
říjen
listopad
prosinec

Komunikační dovednosti - II. den
stáž v DS Radkova Lhota
stáž v DS Hranice
Komunikační dovednosti - I. den
Komunikační dovednosti - II. den
Techniky asertivního jednání
supervize
Techniky asertivního jednání
supervize
Prevence syndromu vyhoření - I. den
Prevence syndromu vyhoření - II. den
supervize
Prevence syndromu vyhoření - I. den
Prevence syndromu vyhoření - II. den
Rozvíjíme svou emoční inteligenci - I. den
Rozvíjíme svou emoční inteligenci - II. den
supervize

7 hod
4 hod
4 hod
7 hod
7 hod
8 hod
2,5 hod
8 hod
2,5 hod
7,5 hod
7,5 hod
2,5 hod
7,5 hod
7,5 hod
7,5 hod
7,5 hod
2,5 hod

22 osob
5 osob
1 osoba
9 osob
7 osob
9 osob
34 osob
25 osob
14 osob
20 osob
20 osob
35 osob
13 osob
11 osob
25 osob
25 osob
14 osob

délka
7 hod
7 hod
7 hod
7 hod
7 hod
16 hod
2,5 hod
7 hod
7 hod
14 hod
6 hod
18 hod
2,5 hod
7 hod
7 hod
6 hod
2,5 hod
14 hod
7 hod
7 hod
8 hod
6 hod
7 hod
7 hod
8 hod
7 hod
2,5 hod
7 hod
14 hod

počet účastníků
4 osoby
1 osoba
1 osoba
3 osoby
3 osoby
1 osoba
4 osoby
1 osoba
3 osoby
3 osoby
3 osoby
2 osoby
3 osoby
4 osoby
2 osoby
4 osoby
4 osoby
3 osoby
3 osoby
3 osoby
2 osoby
2 osoby
1 osoba
1 osoba
1 osoba
3 osoby
6 osob
4 osoby
3 osoby

Přehled vzdělávání sociálních a aktivizačních pracovníků
měsíc
leden

únor

březen

duben

květen

červen
červenec
srpen

téma vzdělávací akce
Základy sociální práce se seniory
Základy vedení a motivace zaměstnanců
Základy reminiscenční terapie - I. den
Základy reminiscenční terapie - I. den
Základy reminiscenční terapie - II. den
Komunitní plánování
supervize
Základy reminiscenční terapie - II. den
Teambuilding v sociálních službách - I. den
Komunikační dovednosti
Sekce aktivizačních pracovníků při APSS
Prevence násilí na pracovišti
supervize
Teambuilding v sociálních službách - II. den
Teambuilding v sociálních službách - I. den
Prevence násilí na pracovišti
supervize
Vedení a budování týmu
Komunikační dovednosti - I. den
Komunikační dovednosti - II. den
stáž v DS Radkova Lhota
stáž v DS Hranice
Komunikační dovednosti - I. den
Komunikační dovednosti - II. den
Techniky asertivního jednání
Metody kvality v sociálních službách
supervize
Vybrané otázky legislativy v sociálních službách
Time management, stress management
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září

říjen

listopad

prosinec

Techniky asertivního jednání
supervize
Prevence syndromu vyhoření - I. den
Prevence syndromu vyhoření - II. den
Prevence násilí na pracovišti
Smyslová aktivizace seniorů
Sekce aktivizačních pracovníků při APSS
III. výroční kongres poskytovatelů sociálních
služeb
supervize
Prevence syndromu vyhoření - I. den
Prevence syndromu vyhoření - II. den
SQSS - klíčové aspekty
Aktivní v každém věku
Mozkový jogging
Výcvik trenérů paměti
Znalosti a dovednosti sociální práce
Pracovní právo pro vedoucí pracovníky
Sekce sociálních pracovníků při APSS
supervize
Rozvíjíme svou emoční inteligenci - I. den
Rozvíjíme svou emoční inteligenci - I. den
SQSS - klíčové aspekty
supervize

8 hod
2,5 hod
7,5 hod
7,5 hod
18 hod
8 hod
6 hod

3 osoby
8 osob
3 osoby
2 osoby
2 osoby
2 osoby
3 osoby

12 hod
2,5 hod
7,5 hod
7,5 hod
16 hod
15 hod
6 hod
24 hod
6 hod
6 hod
6 hod
2 hod
7,5 hod
7,5 hod
16 hod
2,5 hod

1 osoba
4 osoby
2 osoby
2 osoby
4 osoby
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba
2 osoby
4 osoby
2 osoby
2 osoby
4 osoby
6 osob

Aktivizační pracovnice v průběhu roku zrealizovaly pod záštitou Asociace poskytovatelů
sociálních služeb 2 setkání kolegů z ostatních pobytových zařízení pro seniory, kteří mají na
starosti aktivizaci klientů. Tématem jarního setkání byla reminiscenční terapie s odbornou
přednáškou Mgr. Radany Kroutilové Novákové PhD. Nosným tématem podzimního setkání
v rámci prevence syndromu vyhoření byla přednáška Mgr. Jany Palouškové „Stressoholik a
co s tím?“.

Zabezpečení praxe a stáží
V roce 2011 jsme zabezpečili na úseku SPA týdenní praxi v rozsahu 40 hodin 15 studentům
1. ročníku Vyšší odborné školy sociální Caritas v Olomouci a 3 účastníkům akreditovaných
kvalifikačních kurzů dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v tomto rozsahu: 1x
32 hodin ve vzdělávacím programu pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče,
agentura Bit cz training s.r.o., 1x 80 hod ve vzdělávacím programu pracovník v sociálních
službách – základní výchovná nepedagogická činnost pro Akreditovanou vzdělávací
instituci Mgr. Jany Maláskové a 1x 90 hodin v témže vzdělávacím programu pro vzdělávací
agenturu Marlin s.r.o.
V rozsahu 8 hodin byly realizovány stáže pro 5 zaměstnanců DS Pohoda Chválkovice, 1
zaměstnance DAS Pavlovice u Přerova a 8 stážistů z DS Hranice.
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Statistické výstupy
V roce 2011 byla v domově poskytována sociální služba převážně formou celoročního
pobytu. Nových uživatelů jsme přijali 46, z toho 16 na oddělení VITAL a 30 na službu
„domov pro seniory“.
Struktura nových uživatelů

Domov opustilo celkem 45 uživatelů, z toho 6 klientů odešlo ze služby „domov pro seniory“
na oddělení VITAL, 1 x ukončení pobytu na dobu určitou (oddělení VITAL) a 38 uživatelů
zemřelo.
Struktura uživatelů, kteří Domov opustili
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Využití poskytované služby bylo v průběhu celého roku vyrovnané. Stoprocentní obložnosti
není v našich podmínkách možné dosáhnout, neboť k obsazení uvolněného místa je třeba čas
na provedení sociálního šetření a následně též přiměřená lhůta pro nově nastupujícího
uživatele k přípravě přestěhování a dořešení jeho osobních záležitostí.
Využití služby v roce 2011

Celkový počet uživatelů v zařízení k 31. 12. 2011 byl 148, z toho 126 ve službě „domov pro
seniory“ a 22 na oddělení VITAL. V přiloženém grafu je znázorněná jejich struktura, včetně
struktury věkové.
Struktura uživatelů k 31. 12. 2011
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Velmi významnou příjmovou kapitolu v našem hospodaření tvoří příjmy z příspěvku na péči
(PnP) od uživatelů služby. Stanovit, kolik bude předpokládaný příjem z PnP pro daný rok,
je velmi problematické, protože struktura uživatelů s příspěvkem na péči je značně
proměnlivá. Pro srovnání uvádím data z ledna a prosince roku 2011.
Struktura uživatelů podle stupně PnP - leden 2011

Struktura uživatelů podle stupně PnP - prosinec 2011
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Ošetřovatelsko-zdravotní péče
Nepřetržitá ošetřovatelská péče je zajištěna vlastními zdravotnickými pracovníky,
zdravotní péče je zajištěna prostřednictvím praktických lékařů a odborných smluvních
lékařů.
O uživatele služby pečuje tým pracovníků ošetřovatelsko-zdravotního úseku v počtu 15, z
toho 14 všeobecných sester a 1 fyzioterapeutka.
V rámci ošetřovatelské péče byla prováděna rehabilitace fyzioterapeutkou na všech
odděleních domova, v případě indikace lékařem i pracovníky soukromé rehabilitace, sídlící
v budově domova. V rehabilitační péči je zahrnuta fyzikální terapie a léčebná tělesná
výchova.
kód výkonu
21 011
21 113
21 211
21 219
21 225
21 315
21 413
21 713
21 715

popis výkonu
kineziologický rozbor
fyzikální terapie - ultrazvuk, elektroproudy, laser, magnetoterapie
skupinová léčebná tělesná výchova
mechanoterapie - rotoped, cvičení s náčiním
individuální léčebná tělesná výchova
vodoléčba
mobilizace kloubů, páteře, žeber, měkká technika
masáže reflexní, vazivová, tlaková, klasická
nácvik chůze, lokomoce, využití rehabilitačních pomůcek
počet rehabilitačních výkonů celkem:

počet výkonů
210
1 198
362
373
2 893
13
230
179
1 654
7 112

Individuální přístup fyzioterapeutky byl zaměřen především na udržení mobility klienta a
specifika úrazů v geriatrii. Velkou roli při individuální rehabilitaci hraje vnímavost a
spolupráce klienta, jinak rehabilitace ztrácí svůj účel a význam.
Výkony ošetřovatelské péče pro odbornost 913 - všeobecná sestra v sociálních službách jsou
ordinovány ošetřujícími lékaři a hrazeny zdravotní pojišťovnou. Vykazované finanční
částky za poskytnutou péči jsou proměnlivé podle zdravotních stavů uživatelů služby a plně
závislé na předpisu péče ošetřujícími lékaři.
Absence pracovníků úseku za rok 2011 z důvodu nemoci byla nulová. V rámci
organizačních změn byla od 1. 1. 2011 zrušena pozice staničních sester a od 1. 7. 2011 byla
přijata jedna všeobecná sestra v souvislosti se zahájením služby „domov se zvláštním
režimem“ na oddělení VITAL.
Vzdělávání pracovníků úseku probíhalo především na základě soukromé iniciativy SZP.
Zaměstnavatelem bylo pracovníkům ošetřovatelsko-zdravotního úseku zajištěno školení
v oblasti PO, BOZP a v průběhu celého roku měli možnost účastnit se školících akcí v rámci
projektu „Vzděláváním ke kvalitě“. 8denního projektu „Prevence násilí na pracovišti“ se
- 27 -

zúčastnily 2 všeobecné sestry, semináře „Vykazování zdravotní péče“ se zúčastnily 2
všeobecné sestry a 4 se zúčastnily konference k problematice dlouhodobé péče.
Pro všechny pracovníky úseku je zajišťována supervize vedená Mgr. Janou Palouškovou.
Z našeho pohledu supervize přispívá ke stabilizaci pracovních týmů, motivaci pracovníků a
usnadňuje akceptaci prováděných organizačních změn.

Přehled vzdělávání
měsíc
leden
březen
duben
květen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

téma vzdělávací akce
Základy vedení a motivace zaměstnanců
Komunikační dovednosti
Prevence násilí na pracovišti
supervize
Prevence násilí na pracovišti
supervize
Vedení a budování týmu
Vykazování zdravotní péče
stáž v DS Radkova Lhota
stáž v DS Hranice
Metody kvality v sociálních službách
Time management, stress management
supervize
Prevence násilí na pracovišti
III. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb
Problematika následné péče
Standardy kvality v sociálních službách
Standardy kvality v sociálních službách
supervize

délka

počet účastníků

7 hod
14 hod
18 hod
1,5 hod
6 hod
1,5 hod
7 hod
6 hod
8 hod
6 hod
6 hod
14 hod
1,5 hod
18 hod
15 hod
6 hod
16 hod
16 hod
1,5 hod

1 osoba
1 osoba
2 osoby
5 osob
3 osoby
1 osoba
1 osoba
2 osoby
1 osoba
2 osoby
1 osoba
1 osoba
3 osoby
2 osoby
1 osoba
4 osoby
1 osoba
1 osoba
1 osoba

Zajištění praxí
DS Tovačov každoročně zajišťuje studentské praxe studentům různých oborů. V průběhu
roku 2011 absolvovali praxi na úseku ošetřovatelsko-zdravotním tito studenti:
• SZŠ a VOŠZ Zlín – 2 studentky
• SZŠ a VOŠZ Olomouc – 1 studentka
Odborné stáže pracovníků v jiných zařízení (DZR Radkova Lhota a DZR Hranice)
absolvovaly 3 pracovnice ošetřovatelsko-zdravotního úseku.
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Stravování
Celodenní strava (snídaně, oběd, svačina, večeře) je připravována v kuchyni domova a řídí se
zásadami správné výživy. Jídelní lístky sestavuje pověřený kuchař po konzultaci se
stravovací komisí, ve které jsou účastni zástupci uživatelů. Strava je připravována v
kuchyni domova (3 hlavní jídla, 1 vedlejší) s možností výběru oběda ze tří variant, snídaně a
večeře ze dvou variant. Pracovníci se při práci řídí vypracovaným systémem HACCP.
Přehled o počtu připravených jídel pro uživatele služby, počtu obědů pro zaměstnance
domova a cizí strávníky podávají níže uvedené tabulky:
Počet vyrobených jídel pro obyvatele
strava
snídaně
oběd
svačina
večeře
II. večeře

základní
21 085
21 037
21 038
21 136
_

žlučníková
10 660
10 641
10 644
10 652
_

diabetická
16 267
16 249
16 252
16 261
16 263

9/4
834
834
833
834
834

MIX
2 022
2 021
2 021
2 021
_

MIX/9
749
747
747
746
747

bezmléčná
342
341
341
342
_

Počet obědů
obědy
počet

zaměstnanci
14 237

cizí strávníci
7 594

celkem
21 831

Vzdělávání na úseku stravování
Vzdělávacích aktivit se v uplynulém roce účastnila především vedoucí úseku a kuchaři.
Poznatky získané na seminářích a školeních pak předávali ostatním pracovnicím úseku a
aplikovali v praxi. +
pracovní pozice

vedoucí úseku

kuchař/ky

téma vzdělávací akce
Základy vedení a motivace zaměstnanců
Komunikační dovednosti
Veřejné stravování
Vedení a budování týmů
Metody kvality v sociálních službách
Time management, stress management
Standardy v rámci stravovacích služeb
Standardy v rámci stravovacích služeb
Veřejné stravování
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délka
7 hod
14 hod
6 hod
7 hod
6 hod
14 hod
4,5 hod
4,5 hod
6 hod

počet
účastníků
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba
2 osoby

Provozní činnost
Provoz celého zařízení domova zajišťují zaměstnanci provozního úseku tak, aby klientům
našeho domova byly poskytovány co nejkvalitnější služby. Provozní činnost je dělena na
pravidelnou běžnou údržbu vnitřních i venkovních prostor a zařízení, provádění oprav
menšího rozsahu, zajišťování oprav většího rozsahu a realizace investic. Dále jsou
zajišťovány kontroly běžného zařízení, kontroly a revize vyhrazených technických zařízení
v budovách a ostatních prostorách. Součástí této činnosti je rovněž péče o zaměstnance
v rámci bezpečnosti práce a ochrany jejich zdraví, zajišťování ochranných pracovních
prostředků, materiálu a v neposlední řadě zajištění pravidelných školení na úseku požární
ochrany a BOZP.
V rámci běžné venkovní údržby byly provedeny úpravy travnatých ploch a keřových porostů
v pravidelných agrotechnických lhůtách, úpravy záhonů, skleníku, opravy laviček, údržba a
čištění zpevněných ploch a zámkové dlažby od mechu.
Zaměstnanci venkovní údržby rovněž pečují o odpadové hospodářství, shromaždiště
směsného komunálního odpadu, tříděného nebezpečného odpadu, plastových obalů,
biologicky zpracovatelných odpadů z kuchyně a jídelen a rovněž biologicky zpracovatelných
odpadů ze zahrady, který odesílají k dalšímu zpracování do kompostárny v Polkovicích.
Odtud pak máme v příznivých cenách kompost, kterým obohacujeme půdu u všech porostů a
travnatých ploch.
Vnitřní údržba provedla běžné opravy technického zařízení a vybavení domova, baterií,
sprch, osvětlení, opravy, pravidelné kontroly strojního vybavení ostatních úseků, zvláště
kuchyně, prádelny, kotelny, spotřebiče na ošetřovatelských úsecích, jako jsou dezinfektory,
myčky nádobí, chladničky, televize atp. Pracovníci provedli, případně zajistili, kontrolu
protipožárních dveří v chráněných únikových cestách, požárních klapek ve
vzduchotechnickém vybavení domova, čistění vnitřní kanalizace, provedli kontrolu a
údržbu regálů, žebříků a schůdků. Dále provedli odstranění závad zjištěných pravidelnou
roční prověrkou BOZP - doplnění bezpečnostních tabulek a doplnění těsnících pásků na
protipožárních dveřích.
Dodavatelsky byla zajištěna údržba a opravy výtahů, opravy vybavení prádelny - praček,
parního žehlícího zařízení, opravy kuchyňského strojního vybavení.
Plánované a schválené investice stavebního charakteru - oprava střechy, výměna atypických
trojúhelníkových oken a výměna popraskaných okapů - budou realizovány zřizovatelem po
etapách, s předpokladem zahájení v roce 2012.
Během roku byl upraven program dávkování kapalných pracích prostředků tak, aby bylo
dosaženo optimálních účinků na kvalitu vypraného prádla, prováděnou termodezinfekci a
ostatní úpravy zpracovávaného prádla. Následující tabulky ukazují množství zpracovaného
prádla dle typu a rovněž náklady na materiál potřebný pro prováděné úpravy.
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Zpracované prádlo
typ prádla
domovské prádlo
OOPP zaměstnanců
osobní prádlo uživatelů

množství
81,1 t
11,3 t
10,69 t

zpracované prádlo celkem

103,09 t

Spotřeba materiálu a náklady na zpracování prádla, bez vyčíslení nákladů na energie (ty
jsou zahrnuty v celkové spotřebě domova), jsou uvedeny v následující tabulce.
materiál

náklady

kapalné prací prostředky
ostatní materiál, čistící a hygienické prostředky, aviváž,
krejčovské potřeby aj.

183 133,56 Kč

náklady na materiál celkem

206 889,40 Kč

23 755,84 Kč

Náklady a řízení odpadového hospodářství včetně vyprodukovaného množství odpadů:
smluvní partner k
likvidaci odpadu
nebezpečný odpad infekční Megawaste Praha, závod
180 103
Prostějov
bio odpad z kuchyně
Megawaste Praha, závod
200 108
Prostějov
Megawaste Praha, závod
oděvy 200 110
Prostějov
druh odpadu

komunální odpad
200 301

Město Tovačov a firma
van Gansewinkel a.s.

Město Tovačov
pet láhve, tříděné plastové
prostřednictvím firmy van
obaly 150 102
Gansewinkel a.s.
bio odpad ze zahrady
Kompostárna Polkovice 200 201
Ing. Filip Hlavinka

množství
38,434 t
0,12 t

302 204,00 Kč

0,05 t
29,29 t
61 940,00 Kč
0,78 t
10,10 t

Náklady na odvoz a likvidaci odpadů za rok 2011 celkem:
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náklady

3 030,00 Kč
367 174,00 Kč

Spotřeba energií a PHM v roce 2011
druh energie
elektřina
plyn
voda
benzin
nafta

spotřeba v mj
287,395 MWh
84 896 m3
8 556 m3
1 371 l
194 l

Zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce
V rámci plnění povinností zaměstnavatele a zaměstnanců uložených zákonem č. 262/2006
Sb. zákoníkem práce a zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, včetně souvisejících
předpisů, zabezpečil zaměstnavatel pravidelné školení všech zaměstnanců v oblasti PO a
BOZP. Školení provedly odborně způsobilé osoby ze spolupracující externí firmy, kterou je
Vzdělávací institut Prostějov.
Vzdělávání zaměstnanců
Vzdělávání zaměstnanců provozního úseku bylo zaměřeno hlavně na udržení odborné
způsobilosti: dozorce výtahu, obsluhy kotelny a tlakových nádob, svářečů + odborná
způsobilost v elektrotechnice. Vedoucí úseku se účastnil vzdělávání v rámci projektu
„Vzděláváním ke kvalitě“.
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Koncepce rozvoje
Přehled o plnění cílů stanovených v Koncepci rozvoje Domova pro seniory Tovačov v roce
2011:

Oblast poskytování služby:
• rozvoj a registrace nových služeb – zahájení poskytování sociální služby „domov se
zvláštním režimem“ od 1. 7. 2011 na oddělení VITAL
• individualizace poskytované sociální služby s užším zaměřením na uživatele a
využíváním moderních metod sociální práce – průběžně realizováno vzděláváním
pracovníků v uvedené oblasti a aplikací nových poznatků do praxe
• rozvoj nových a netradičních terapeutických technik – reminiscenční terapie, trénink
paměti – realizováno v průběhu celého roku
• rozvoj sociální práce se zaměřením na uživatele – poskytování podpory v průběhu
adaptačního procesu

Oblast personální:
• změna organizační struktury za účelem efektivnějšího rozložení pracovních sil –
zrušení pracovních pozic staničních sester, převedení pracovníků sociální péče
z úseku ošetřovatelsko-zdravotního na úsek sociální práce a aktivizace
• zavedení řízeného procesu profesního a osobnostního rozvoje pracovníků
v návaznosti na vytvořený Vzdělávací plán organizace, financovaný z OP LZZ
v rámci projektu Vzděláváním ke kvalitě
• aplikace systému vícestupňového hodnocení pracovníků, který obsahuje hodnotící
kritéria, přípravu hodnotících podkladů se zaměřením na koučování, sebehodnocení,
reflexi a rozvoj osobnosti
• rozvoj manažerských dovedností vedoucích pracovníků prostřednictvím supervize a
uceleného vzdělávání

Kvalita služby a rozvoj spolupráce:
• soustavná aktualizace zpracovaných standardů kvality, supervize poskytované
služby - plněno v průběhu celého roku
• rozvoj spolupráce se školami a vzdělávacími institucemi - realizováno v průběhu
celého roku zabezpečováním studentských praxí pro oblast sociální práce, přímé péče
a zdravotnickou oblast
• zajišťování stáží pro pracovníky přímé péče a sociální pracovníky z jiných zařízení
• rozvoj spolupráce s městem Tovačov - realizace veřejné služby v průběhu celého roku
pro 3 osoby
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Opravy a investice:
• příprava rekonstrukce střechy, opravy okapů a výměna atypických oken ve spolupráci
s Odborem investic a evropských programů KÚOK
• realizace strojních investic (2 velkokapacitní bojlery, velkokapacitní pračka a
plynová sušička) a obnova vozového parku (8 místný vůz Renault Trafic)
• půdní vestavba v budově B – po zpracování projektové studie a projednání
s architektonickým ateliérem byl záměr zrušen z důvodu neřešitelných provoznětechnických komplikací
Úplné znění Koncepce rozvoje a stanovených cílů je zveřejněno na serveru domova a na
webových stránkách www.dstovacov.cz v sekci Dokumenty – Strategické dokumenty –
Koncepce rozvoje DS Tovačov.
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Projekt „Vzděláváním ke kvalitě“
V rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost realizujeme od r. 2010 projekt
„Vzděláváním ke kvalitě“. Díky tomuto projektu jsme získali finanční podporu ve výši 2
394 640 Kč. V průběhu roku 2011 bylo zrealizováno 46 vzdělávacích dnů.
měsíc

klíčová aktivita
Základy sociální práce se seniory
Vedení a motivace zaměstnanců, moderní
leden
metody vedení - II. den
Základy reminiscenční terapie - I. den
Základy reminiscenční terapie - I. den
únor
Základy reminiscenční terapie - II. den
Supervize
Základy reminiscenční terapie - II. den
březen
Teambuilding v sociálních službách - I. den
Komunikační dovednosti - I. a II. den
Teambuilding v sociál. službách - II. den
duben
Supervize
Vedení a budování týmů, týmová
spolupráce – I. a II. den
květen
Komunikační dovednosti - I. a II. den
Komunikační dovednosti - I. a II. den
červen
Techniky asertivního jednání
Metody kvality v sociálních službách
červenec Supervize
Vybrané otázky legislativy v oblasti
poskytování sociálních služeb
Time management, stress management, 2
srpen
dny
září
Techniky asertivního jednání
Prevence syndromu vyhoření - I. den
říjen
Prevence syndromu vyhoření - II. den
Supervize
Prevence syndromu vyhoření - I. den
Prevence syndromu vyhoření - II. den
listopad Standardy kvality v sociálních službách,
klíčové aspekty - I. den
Standardy kvality v sociálních službách,
klíčové aspekty - II. den
Standardy kvality v sociálních službách,
klíčové aspekty - III. den
Standardy kvality v sociálních službách,
prosinec klíčové aspekty - IV. den
Emoční inteligence - I. den
Emoční inteligence - II. den

cílová skupina
lektor
PSS sk. 1,2,3
Mgr. Radana Kroutilová Nováková
VP + SP

Mgr. Petr Netočný

PSS sk. 1
PSS sk. 2, 3
PSS sk. 1, 2
PSS, VP, SP
PSS sk. 3
PSS sk. 1,2,3
VP + SP
PSS sk. 1, 2
PSS, VP, SP

Mgr. Radana Kroutilová Nováková
Mgr. Radana Kroutilová Nováková
Mgr. Radana Kroutilová Nováková
Mgr. Paloušková Jana
Mgr. Radana Kroutilová Nováková
Mgr. Irena Smékalová
Mgr. Zuzana Netočná
Mgr. Irena Smékalová
Mgr. Paloušková Jana

VP + SP
PSS sk. 1, 2
PSS sk. 3
PSS sk. 1
VP + SP
PSS, VP, SP

Mgr. Irena Smékalová
Mgr. Zuzana Netočná
Mgr. Zuzana Netočná
Mgr. Zuzana Netočná
Ing. Radek Pekař
Mgr. Paloušková Jana

VP + SP

Mgr. Věra Stašová

VP + SP

Mgr. Irena Smékalová

PSS, sk. 2, 3
PSS, sk. 1, 2
PSS, sk. 1, 2
PSS, VP, SP
PSS, sk. 3
PSS, sk. 3

Mgr. Zuzana Netočná
Mgr. Zuzana Netočná
Mgr. Zuzana Netočná
Mgr. Paloušková Jana
Mgr. Zuzana Netočná
Mgr. Zuzana Netočná

VP + SP

PaedDr. Eva Kráčmarová

VP + SP

PaedDr. Eva Kráčmarová

VP + SP

PaedDr. Eva Kráčmarová

VP + SP

PaedDr. Eva Kráčmarová

PSS, sk. 1, 2
PSS, sk. 1, 2

Mgr. Irena Smékalová
Mgr. Irena Smékalová
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Kontrolní činnost
Vnitřní kontrolní systém v domově je zajišťován v souladu s ustanovením zákona č.
320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a jeho prováděcí vyhlášky. V souladu
s platnou právní úpravou byly v organizaci vypracovány vnitřní předpisy, platné a závazné
pro všechny vedoucí zaměstnance a pověřené pracovníky, které jsou dodržovány a pravidelně
aktualizovány.
Vnitřní finanční kontrola je zabezpečována příkazcem operací, správcem rozpočtu, účetní a
vedoucími zaměstnanci tak, aby bylo zajištěno průběžné sledování operací při hospodaření
s veřejnými prostředky od jejich plánování, realizaci až do konečného vypořádání a
vyúčtování. Průběžné hodnocení výstupů operačních postupů slouží k posouzení stupně
provozní a účetní shody a je zdrojem informací pro rychlou a účinnou regulaci činností na
jednotlivých úsecích a pro předcházení vzniku rizik a negativních jevů.
Interní audit je v naší organizaci nahrazen veřejnosprávní kontrolou, vykonávanou
Oddělením kontroly při Kanceláři ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje, případně
Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje (KUOK), která mimo jiné také
prověřuje účinnost vnitřního kontrolního systému.
V souvislosti s vyúčtováním dotace z MPSV vykonává každoročně v DS Tovačov finanční
audit firma Finaudit, která ověřuje, zda údaje vykázané ve výkazech věrně a pravdivě
zobrazují hospodaření s veřejnými finančními prostředky a majetkem organizace.
Při posuzování pravděpodobnosti výskytu nepřiměřených rizik nám metodicky pomáhá
firma Daňové poradenství Tomáš Paclík, a.s.
Přehled o vykonaných kontrolách v DS Tovačov v roce 2011:
• kontrola zřizovatele prostřednictvím Odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Olomouckého kraje na dodržování standardů kvality v sociálních službách
• kontrola z Krajské hygienické stanice Olomouc
• kontrola dodržování podmínek registrace sociální služby a plnění ohlašovací
povinnosti, provedená pracovníky OSV KÚOK
• ověřovací audit HACCP – ing. Cigánková L.
• kontrola pracovníků MPSV na vedení a realizaci projektu „Vzděláváním ke kvalitě“
• kontrola VZP na oblast odvodů pojistného na zdravotní zabezpečení
Všechny zmiňované instituce prověřily funkčnost a účinnost vnitřního kontrolního systému,
neshledaly žádné závažné nedostatky či pochybení a nebylo třeba ukládat nápravná
opatření.
- 36 -

Cena kvality
V souladu s vizí managementu organizace (viz domeček v úvodu Výroční zprávy), jsou alfou
a omegou a základy, na kterých stavíme, kvalitní, odborně i lidsky vyzrálí zaměstnanci,
neboť jen oni mohou poskytovat kvalitní služby. K posílení vědomí žádoucích a
následováníhodných kvalit mezi zaměstnanci domova a také jako formu poděkování a
ocenění takovýchto pracovníků byla v DS Tovačov zavedena a podruhé udělena Cena
kvality.
Filosofie:
• kvalitní výkon je třeba náležitě ohodnotit, přínos kvalitně odváděné práce je třeba
zviditelnit, dobře a poctivě odváděnou práci je třeba odměnit a ocenit
• ocenění nemá být zdrojem rivality mezi pracovníky, ale má vést k vědomí, že
pracovníci, dobří a kvalitní pracovníci, mají pro každého zaměstnavatele cenu zlata
a jsou příkladem dobré praxe

Hodnocené oblasti:
•
•
•
•
•
•

práce s uživatelem
inovace
aktivní přístup a iniciativa
přínos pro tým
stabilita pracovního výkonu
osobní příklad

Způsob hodnocení:
• ocenění hodné kolegy nominovali nejen vedoucí zaměstnanci, ale především sami
pracovníci

Ocenění zaměstnanci:
Duchoňová Marie (přímá péče), Janoušek Stanislav (zahradník), Soušková Ludmila
(kuchařka), Štulpová Jana (přímá péče), Hruška Miroslav (správce).
Všichni ocenění obdrželi s poděkováním vedení domova i cenu kvality a certifikát se
zdůvodněním nominace.
Závěrem k udělování Ceny kvality uvádím poznámku jednoho z pracovníků: „Ocenění by si
zasloužili všichni, protože práce jednoho závisí na druhém a všichni pracují svědomitě.“
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Cena Ď
V únoru roku 2011 jsme se zapojili do celorepublikového projektu Cena Ď (dík), který se
snaží mapovat a oceňovat aktivity sponzorů, mecenášů a dobrodinců na podporu kultury a
charity v ČR. V každém kraji mohou organizace (školy, charitativní organizace, domovy pro
seniory, dětské domovy, zařízení kultury, zoologické zahrady aj.) nominovat své
podporovatele a mecenáše na toto prestižní ocenění.
Zaslané nominace jsou nejprve vyhodnoceny regionálním krajským Kolegiem, které udělí
jednu cenu Ď pro daný kraj. Následně pak všechny nominace postoupí do celostátního kola a
o jejich osudu rozhoduje Kolegium v rámci finálového slavnostního odpoledne v Národním
divadle.
Protože „vděčnost je paměť srdce“ a protože máme svého stálého podporovatele a dobrodince,
dokonce již celých 10 let, využili jsme této slavnostní a jedinečné příležitosti k vyjádření
naší vděčnosti a díku za poskytovanou pomoc tím, že jsme nominovali pana Jiřího
Zahradníčka z Tovačova. V rámci krajského kola se umístil na prvním místě (obdržel
krajskou cenu Ď) a v červnu jsme společně putovali do Národního divadla na slavnostní
ceremoniál.
V souvislosti s nominací na cenu Ď jsme hledali odpověď na otázku, jak velká má být
hodnota daru, aby stálo za to, poukázat na něj, zviditelnit dárce a poděkovat mu veřejným
způsobem? A co dělá hodnotu darování tou skutečnou hodnotou? Nalezli jsme odpověď
poměrně jednoduchou a jasnou: je to osoba dárce a důvod darování… v tomto případě tedy
nezištnost, opravdovost, stejně jako pravidelnost a dlouholetá vytrvalost. To jsou právě ty
vlastnosti, které daru dodávají onu vysokou hodnotu a nedocenitelnost.
A za co byl pan Zahradníček nominován? Celé jedno desetiletí je nezištným dárcem kaprů
na náš vánoční stůl. Možná to v očích mnohých není až tak převratný či hodnotný dar,
vždyť jde jen o ryby a navíc z vlastního rybníka. Ale nezištnost, pravidelnost a dlouholetá
vytrvalost, kterou je možné definovat spíše jako věrnost, přidává „skromnému“ daru vysokou
hodnotu.
A co víc, před 2 lety pan Zahradníček svůj dar vylepšil: všechny filety jsou precizně zbaveny
kostí, čímž nám udělal ohromnou radost. A tak jeho zásluhou si mohou o Vánocích bezpečně
a důstojně dopřát kapra i ti senioři, kteří se bez cizí pomoci při podávání stravy (krmení)
neobejdou.
Pomoc pana Zahradníčka nespočívá jen v zásobování rybami. Podporuje i další naše
aktivity pro seniory, zvláště společenské či sportovní akce, ať už finanční hotovostí nebo
bezplatným zapůjčením stanů a celt (ochrana před sluncem či deštěm). Na spolupráci s ním
je pro nás velmi cenné vědomí, že v případě potřeby se máme na koho obrátit. A to rozhodně
není málo.
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Vybrané údaje o hospodaření
Úvod
Údaje o hospodaření vycházejí z účetní evidence, skladové evidence a ekonomických rozborů
provedených v rámci inventarizace k 31.12.2011. Je nutné zmínit i z ekonomického hlediska
závažnou skutečnost, která již byla zmíněna v předchozích částech této výroční zprávy, a to
vznik a zahájení provozu nové služby „Domova se zvláštním režimem“, dále jen VITAL.
Vzhledem k tomu, že provoz uvedené služby byl zahájen až od poloviny roku a poskytnuté
neinvestiční provozní dotace se na ní nevztahovaly, stejně tak ostatní ekonomické ukazatele
a účetní souvztažnosti neumožňovaly v celé šíři vést ve sledovaném roce evidenci každé
služby odděleně, údaje v této výroční zprávě jsou uváděny za obě poskytované služby
kumulovaně.
Z ekonomického, účetního a provozního hlediska dojde k oddělenému sledování všech
ukazatelů počínaje rokem 2012.

Ekonomický rozbor
Závazné ukazatele na r. 2011 v tis. Kč, stanovené zřizovatelem, byly v aktuální verzi
následující:
Hospodářský výsledek
vyrovnaný
Limit na mzdy a OON
20 152 tis.Kč
Počet zaměstnanců
nebyl stanoven jako závazný ukazatel
Investiční příspěvek
schválen 1 000 tis. Kč
Neinvestiční příspěvek na provoz odpisy 2.243 tis. Kč
Odvody p.o. z odpisů
1.712 tis. Kč
Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem byly dle předloženého rozboru hospodaření
splněny s výjimkou Limitu mzdových prostředků, který byl překročen o 416 tis. Kč. Příčinou
překročení bylo vyplácení mezd zaměstnancům, zaměstnaným prostřednictvím úřadu práce
na VPP a vyplácením mezd pracovníkům zaměstnaným na dohody uzavřené mimo pracovní
poměr v rámci řízení a administrace projektu ESF – „Vzděláváním ke kvalitě“. Tato
překročení byla oběma institucemi v plné míře kompenzována.

Hospodaření organizace k 31.12.2011
Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku v ROZVAZE a
VÝSLEDOVCE se ziskem 3,76 tisíc Kč a nebyly jí uloženy žádné sankce ani pokuty.
Inventarizací majetku k 31. 12. 2011 nebylo zjištěno žádné manko a organizace nemá
žádné nevymahatelné pohledávky.
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Rozbor nákladů
Celkové náklady činily 45 558,60 tisíc Kč a byly čerpány dle účetní evidence následovně:
v tis. Kč
50 Spotřebované nákupy celkem
501 Spotřeba materiálu (vč. potravin)
502 Spotřeba energií

10.314
8.036
2.278

51 Služby
511 Údržba a opravy
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby

4.884
599
29
9
4.247

52 Osobní náklady
521 Mzdové náklady
524 Zákonné zdr.+ soc.pojištění
527 Zákonné sociální náklady
528 Ostatní sociální náklady

27.898
20.628
6.996
207
67

53 - 54 Ostatní náklady

220

55 Odpisy

2.243

materiál
energie
údržba a opravy
cestovné
náklady na reprezentaci
služby
mzdy
zdrav.+ soc.pojištění
zák. sociální náklady
ostatní náklady
odpisy
Komentář k rozboru nákladů:
Spotřebu materiálu tvoří náklady na potraviny, všeobecný materiál, prací a čistící
prostředky, zdravotnický materiál, materiál na údržbu, PHM, náklady na nákup drobného
dlouhodobého hmotného majetku a náklady na ochranné pracovní pomůcky zaměstnanců.
V položce všeobecného materiálu můžeme sledovat proti předchozím obdobím ve sledovaném
roce jistý nárust. Jeho příčinou je úprava stávajících prostor domova na uzavřené oddělení
v rámci poskytování nové služby VITAL. Většina prací byla z úsporných finančních
důvodů prováděna vlastními silami pracovníky údržby domova z nakoupeného materiálu,
což se promítlo v uvedené položce.
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Náklady na materiál činily 8.035,73 tis. Kč.
V této položce jsou zahrnuty (v tis. Kč):
Náklady na

potraviny
4.624,54
všeobecný materiál
1.519,24
v tom: čistící prostředky
materiál pro prádelnu
zdravotnický materiál
kancelářský materiál
materiál na údržbu
ostatní materiál, náhradní díly
textilie
82,29
ochranné pracovní pomůcky
105,94
PHM
52,44
tiskoviny
25,06
DDHM (drobný majetek)
1.626,22

311,41
206,25
522,40
214,51
218,99
45,68

Náklady na potraviny činily 4.624,54 tis. Kč.
Denní stravovací jednotka pro rok 2011 byla stanovena ve výši:
strava normální
75,- Kč
strava dietní
75,- Kč
strava diabetická
75,- Kč
Celková hodnota potravin podaných obyvatelům byla ve výši 3.794,63 tis. Kč.
Zaměstnanci a ostatní strávníci spotřebovali potraviny v celkové výši 829,91 tis. Kč.
Při odběru stravy se kladně projevila i možnost výběru hlavních jídel ze tří druhů.
Náklady na nákup DDHM za sledované období byly vyčísleny částkou 1.626,22 tis. Kč.
Jsou tvořeny úhradami za nákup prostředků určených k dovybavení jednotlivých úseků
domova a ke zprovoznění nové služby VITAL. Mezi nejvýznamnější patří např.:
- pořízení nábytku do sesteren a kanceláří + inventář 233,54 tis. Kč,
- antidekubitní matrace 202,08 tis. Kč,
- upgrade výpočetní techniky 90,22 tis. Kč,
- upgrade operačních systémů windows 84,0 tis. Kč,
- klimatizační jednotky 29.94 tis. Kč,
- křesla Coquille 98,00 tis. Kč,
- vozíky 73,49 tis. Kč,
- vozíky invalidní 85,36 tis. Kč
- zabezpečení odd. VITAL 91,85 tis. Kč
- kamery 182.37 tis. Kč
- kuchyňská zařízení + inventář 92,17 tis. Kč
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a další drobný dlouhodobý majetek.
Náklady na energie celkem 2.277,96 tis. Kč.
z toho:
elektrická energie
1.031,86 tis. Kč
plyn
760,39 tis. Kč
vodné, stočné
485,71 tis. Kč
Z výsledku je patrné snížení nákladů na plyn proti předcházejícímu období, čehož bylo
dosaženo zavedením centrálního dodavatele pro celý Olomoucký kraj, který byl vybrán na
základě výběrového řízení zřizovatelem. Naopak negativně se projevuje růst cen elektrické
energie a vodného.
Údržba a opravy strojů, zařízení a staveb, celkem 497,88 tis. Kč.
Podstatnou část nákladů na tuto položku tvoří každoročně periodická a běžná údržba a
běžné opravy strojů a zařízení na jednotlivých úsecích. Podle charakteru opravovaného
majetku lze běžné opravy rozdělit do následujících skupin:
Opravy strojů a zařízení:

388,54 tis. Kč

z toho v tis. Kč
- opravy kuchyňského zařízení
- dopravních prostředků
- prádelenské techniky
- sdělovací techniky, EPS, dorozum. tech.
- opravy a údržba výtahů
- nábytku a inventáře
- kancelářské techniky
- ostatní opravy
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60,26
30,02
4,84
58,27
28,27
31,60
74,89
91,83

Údržba a opravy budovy : 109,34 tis. Kč
v tis. Kč
1,57
9,68
9,00
4,84
35,88
41,80
6,57

- oprava elektroinstalace
- oprava plynovodu
- odtah mandlu
- oprava topení
- oprava dveře do dovora
- vjezdová a vchodová branka
- kotel
Ostatní služby

4.247,06 tis. Kč

zahrnuty jsou náklady na:
likvidaci odpadů
telefonní poplatky
poplatky RTL, spoje
školení
školení , služby ESF
ost. služby
povinné revize
úklidové práce
preventivní prohlídky
akce obyvatel

v tis. Kč
367,17
30,81
65,27
79,10
773,70
772,65
72,52
2.048,77
26,49
10,58

Faktem vysvětlujícím nárust proti minulému účetnímu období je začlenění poměrné části nákladů
souvisejících s financováním Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, na projekt
Vzděláváním ke kvalitě – vzdělávání zaměstnanců Domova pro seniory Tovačov, který probíhá
v naší organizaci od 1.7.2010 do 30.6.2012 a je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR.
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Osobní náklady

27.897,89 tis. Kč

Jsou nejvyšší nákladovou položkou rozpočtu, skládají se z nákladů na:
- mzdy zaměstnanců
20.277,57
- OON
350,85
- sociální pojištění
5.143,92
- zdravotní pojištění
1.851,78
- zákonné soc. náklady
206,89
- ostatní soc. náklady
66,88

Průměrná měsíční mzda v roce 2011 činila 17.896 Kč, proti roku 2010 klesla o 49 Kč.
Příčinou poklesu průměrné mzdy je nárust počtu zaměstnanců poskytujících přímou péči
obyvatelům domova
Náklady na lůžko / měsíc

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Vzhledem k výši celkových nákladů je proti roku 2010 dle grafu patrný náust měsíčních
neinvestičních nákladů na jedno lůžko. Důvodem zvýšení mzdových nákladů je zvýšení
počtu pracovníků přímé obslužné péče a vliv čerpání prostředků z dotace ESF na projekt
„Vzděláváním ke kvalitě“.
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P lně ní r o zpoč tu DS TOV AČOV - k 31. 12. 2011, v tis. Kč
položka
r ozpoč e t 2011
20 152
52 1 M z do vé náklady
521510-P laty VPP
0
521610-Platy zaměstnanců
20 112
52171-OOV
40
600
511 Opr avy a údr žo vání
524 Zá ko nné so c iální poj iště ní
6 995
1 852
524 310-Zdravotní pojištění 9%
524 320-Soc.zab.a pol.nez.26%
5 100
524 325 pojištění VPP
43
528 300 N áhr ady za ne moc
70
501 S po tř e ba mate r iálu
8 000
80
501 320-PHM
501 360-Potraviny
4 700
501 370-Nákup všeob.mat
1 380
501 390-Prádlo
100
501 395 - OOPP
135
25
501 400-Noviny,knihy,časop
501 480-DHIM
1 580
502 S po tř e ba e ne r g ie
2 300
502 330-Elektr.energie
1 050
500
502 350-Vodné,stočné
502 370-Plyn
750
513 N áklady na r e pr e ze ntac i
15
512 Ce sto vné
30
4 200
518 Ost at ní služby
1 200
518 31-Ostatní služby
518 320-Služby telekomunikací
64
518 330-Služby pošt
15
518 340-Úklid
2 000
518 325-Televize,rozhlas
35
518 370-Školení
860
518 380 Prevent.prohlídky
26
518 390-Ost.služby,akce obyv
0
538 30 Daně a po platky
8
212
549 J iné ostatní náklady
32
549 30-tech.zhodnocení HIM-40
549 34-bankovní poplatky
50
549 39 ost.N-pojištění majetku
123
549 35 správní poplatky
0
549 81 poplatek AUSP
7
549 90 ostatní náklady
527 41 Zák. soc . nákl. FKS P
207
551 30 Odpisy DN M a DHM
2 243
N áklady c e lke m
45 032
29 625
602 Tr žby z pr o de j e služe b
602 30-tržby
28 795
602 310 úhrada za soc.služby
15 050
602 330 příspěvek na péči
11 550
2 195
602 341 úhrady zdrav.pojišťoven
602 320 spoluúčast na úhradě
602 41-tržby-od cizích strávníků
415
602 42-tržby-stravné zaměstnanců
415
662-úr oky
2
187
648- Zúč to vání fo ndů
672 500 Dotace O K
3 754
672 510 Dotace odpisy
2 243
672 500 účel.dotace VPP
0
672 600 Dotace MPSV
8 133
672 386 dotace ESF
932
602 360 dotace od obcí
60
691 P ř íspě vky a dotac e na pr o voz
15 122
644 310 pr ode j DDHM
96
603 310 pr onáj e m
0
649 990 př íj my min. o bdo bí
V ý nosy c e lke m
45- 032
- 45
V ý sle de k hospodař e ní
0

skut. 2011
20 628
180
20 098
350
599
6 996
1 852
5 100
44
67
8 035
52
4 625
1 519
82
106
25
1 626
2 278
1 032
486
760
9
29
4 247
1 196
61
17
2 049
35
853
26
10
9
211
39
42
117
0
7
6
207
2 243
45 558
29 662
28 832
14 922
11 574
2 193
143
324
506
2
188
3 754
2 243
243
8 133
1 170
59
15 602

% plně ní
102%

84%
95%

skut. 2010
19 420
220
19 011
189
535
6 586
1 743
4 788
55
19
6 985
45
4 586
1 110
123
127
29
965
2 446
887
515
1 044
7
29
4 153
1 446
165
14
2 090
35
357
28
18
3
165
10
46
102

100%

7

100%
100%
101%
100%
100%
99%
100%
100%

385
2 160
42 893
27 151
26 333
14 440
10 779
999
115
320
498
2
121
3 555
2 154
299
9 002
494
0
15 504
4
89
24
42 895
2

96
12
45 562
4

100%

100%
875%
100%
100%
100%
100%
102%
96%
100%
65%
98%
110%
82%
79%
100%
103%
99%
98%
97%
101%
60%
97%
101%
100%
95%
113%
102%
100%
99%
100%
113%
100%

78%
122%
101%
100%
100%
100%
126%
98%
103%

101%

Rozbor výnosů:
Celková výše výnosů činila 45.562,37 tis. Kč.
V souladu s ustanovením zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. tvoří základní
příjmy organizace:
-

úhrada za pobyt od obyvatel
doplatek příbuzných na základě smlouvy
přiznaný příspěvek na péči
fakultativní služby
příjmy za provedené zdrav.výkony od ZP
neinvestiční dotace zřizovatele na provoz
neinvestiční dotace od zřizovatele - odpisy
státní dotace z MPSV na provoz
dotace z úřadu práce
dotace od obcí
dotace z ESF - OP LZZ (poměrná část)
ostatní příjmy - ostatní strávníci
- nájemné
- aktivace fondů
- úroky
- jiné
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14.912,01
143,07
11.573,88
9,57
2.193,74
3.753,51
2.242,98
8.133,00
243,00
59,50
1.170,35
829,91
96,33
187,38
1,94
12,2

Podíl příjmů od obyvatel na celkových nákladech na provoz podle druhů
Ostatní (vlastní) příjmy
3.381,01 tis. Kč
Dotace od institucí
(komplexně)
15.542,84 tis. Kč
Příjmy od obyvatel
(úhrady, PNP, doplatky)
26.638,53 tis Kč

Investiční náklady a investiční fond v tis. Kč :
Zůstatek fondu z r. 2010
Odpisy k 31.12.2011
Investiční dotace OK
Úprava inv. dotace
Nařízený odvod odpisů zřizovatele
Nově nakoupený DHM, DNM

36,53
2.242,99
1.000,00
- 51,20
- 1.711,98
- 1.454,43

v tom: Klimatizace VITAL
96,40
Vícemístný automobil
683,76
Kopírovací stroj
72,95
Techn. zhodnocení budovy (VITAL)
104,63
Pračka 16 kg
203,50
Pračka 13 kg
155,10
Sušička plynová
90,20
Odtah spalin
47,90
_____________________________________________________
Zůstatek investičního fondu k 31.12.2011

61,91 tis. Kč
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Doplňující údaje k personalistice
Z celkového počtu 95 zaměstnanců bylo k 31.12.2011 zaměstnáno 87 žen a 8 mužů. Jejich
průměrný věk byl ke konci sledovaného období 42,42 let.
V průběhu roku bylo uzavřeno 14 nových pracovních poměrů, z toho 2 pracovní poměry
prostřednictvím Úřadu práce v Přerově na dohody VPP, 1 návrat z rodičovské dovolené.
Ukončeno bylo 9 pracovních poměrů a to z důvodu :
- ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby

2

- ukončení pracovního poměru dohodou

2

- odchod do starobního důchodu

3

- odchod na mateřskou dovolenou

2

Zaměstnanci v evidenčním počtu v roce 2011 odpracovali celkem 164 012 hodin.
Ve sledovaném roce bylo z řad zaměstnanců hlášeno 17 případů pracovní neschopnosti,
z toho 15 pro nemoc a 2 pro nepracovní úraz. Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti
byl 1.173, z toho 1.074 pro nemoc a 99 z důvodu léčení nepracovního úrazu.
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Přijaté dary
Velký dík patří všem dárcům a sponzorům, bez jejichž štědrosti a laskavosti se naše činnost
vůbec neobejde. Díky jejich finančnímu přispění jsme mohli realizovat některé společenské a
kulturní akce pro obyvatele, doplnit a zmodernizovat vybavení pokojů a domova. To vše
s cílem poskytovat uživatelům službu na vysoké úrovni a k jejich spokojenosti.

Přehled o darech v roce 2011
dárce
PhDr. Ivo Hlobil, Praha
Košťálková Zdeňka, Věrovany
Lékárna U nádraží, Brodek u
Přerova
Vičarová Zdeňka, Olomouc
Zahradníček Jiří
Pro Vektor spol. s r.o., Přerov
KTJ Holding, Tovačov
Sibom s.r.o., Lýsky
Vičarová Zdeňka, Olomouc
Hartmann Rico, Veverská Bítýška

popis daru

částka

finanční dar na aktivizaci
finanční dar na geriatrické křeslo Cocquille
finanční dar na elektronické zabezpečení
odd. VITAL
finanční dar na geriatrické křeslo Cocquille
finanční dar na lékárnu a lednici
finanční dar na kulturní a společenské akce
finanční dar na aktivizaci
finanční dar na transportní vozíky
finanční dar na kávovar a přehrávač DVD
geriatrické křeslo Cocquille
klimatizace na oddělení VITAL

sponzorské dary

2 000 Kč
20 000 Kč
23 550 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
3 000 Kč
1 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
24 500 Kč
79 800 Kč

celkem 213 850 Kč

Děkujeme.
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Závěr
Dopsáním posledního řádku výroční zprávy uzavíráme rok 2011 a vracíme ho zpět do rukou
jeho Tvůrce a původce k posouzení a konečnému zúčtování. Svou dějinnou úlohu, kterou je
poskytování sociální služby těm, kteří ji potřebují, jsme plnili s odhodláním, poctivostí,
v souladu se svědomím a veřejně deklarovanými hodnotami a principy. I proto pevně
doufáme, že jsme při jejím plnění obstáli.
Pokud jsme našim uživatelům, jejich rodinným příslušníkům, zaměstnancům i širší veřejnosti
v dobrém přispěli a pomohli, budiž nám to připočteno k udržení dobrého jména Domova.
Pokud jsme snad byli pro někoho zklamáním, či pokud jsme nedokázali naplnit všechna
očekávání a představy o obsahu a způsobu poskytované služby, prosíme o shovívavost a
odpuštění. Pracujeme s omezenými zdroji a omezenými možnostmi, nejen finančními, ale i
lidskými. Přesto se denně pokoušíme být pro naše uživatele přátelským místem a domovem.
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