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Motto:

„Člověku člověkem.“
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Úvodní slovo
Naše motto „Člověku člověkem“, zvolené a zveřejněné v roce 2013 prostřednictvím
webových stránek, je stručnou deklarací principů a stěžejních hodnot, které tvoří
základní a zásadní rámec pro poskytování sociálních služeb a veškerou činnost
zaměstnanců DS.
Principy a hodnoty, ke kterým se hlásíme, jsou zdánlivě samozřejmé a v podstatě i
velmi prosté: obyčejná lidská slušnost, vstřícnost, poctivost, pravdivost, čestné
jednání, respekt a úcta k člověku - ke klientům i k sobě navzájem.
Avšak o co je motto prostší a jednodušší, o to náročnější je jeho každodenní
naplňování a ztělesňování ve službě člověku, zvláště člověku starému a
nemocnému.
Toto motto je vyjádřením firemní filosofie, hodnot a kultury, a to nejen směrem
k veřejnosti a potenciálním i současným klientům, ale též směrem k zaměstnancům,
neboť na jejich lidskosti, člověčenství, osobních hodnotách a kvalitách je postavena
trvalá kvalita poskytované služby, kvalita celého domova.
Skutečnost, že jsme domovem vyhledávaným, s dobrou pověstí, je dokladem nejen
toho, že zaměstnanci jsou si firemních hodnot vědomi a jsou k nim přirozenou cestou
vedeni, ale především toho, že jsou jimi tyto hodnoty uváděny denně v život.
O tom, jaká byla naše cesta při plnění našeho poslání a s tím souvisejících závazků,
cesta za trvalým a udržitelným rozvojem, cesta za dosažením stanovených cílů, se
chceme podělit prostřednictvím této výroční zprávy.
Jestli na tomto místě mohu vyjádřit i své přání, pak všem našim zaměstnancům i
klientům přeji, aby náročnou výzvu „Člověku člověkem“ měli stále na paměti a
skutečně ji žili.

V Tovačově dne 3. 3. 2014

Lenka Olivová

7

1

Základní údaje

název:
sídlo:
IČ:
právní forma:
zřizovatel:
datum vzniku:
zápis v OR:
bankovní spojení:
předmět činnosti:

registrace služby:

kontakty:
e-mail:
datová schránka:

1.1

Domov pro seniory Tovačov
Nádražní 94, 751 01 Tovačov
619 85 872
příspěvková organizace
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
1. 1. 2003
oddíl Pr, vložka 771
Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě
číslo účtu 27328831/0100 u KB Přerov
poskytování sociální služby „domov pro seniory“ dle § 49
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, oddělení I. a II.,
kapacita 104 místa
poskytování sociální služby „domov se zvláštním režimem“ dle
§ 50 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, oddělení
VITAL, kapacita 46 míst
služba DS pod č. j. KUOK/63529/2007 ze dne 4. 7. 2007,
poslední změna 6. 11. 2012 pod č. j. KUOK 93747/2012
identifikátor: 21 725 21
služba DZR pod č. j. KUOK 54148/2011 ze dne 7. 6. 2011,
poslední změna 6. 11. 2012 pod č. j. KUOK 93747/2012
identifikátor: 40 755 43
www.dstovacov.cz
info@dstovacov.cz; reditelka@dstovacov.cz
7fwki22

Charakteristika organizace

Domov pro seniory Tovačov je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, která v
souladu s rozhodnutím o registraci poskytuje sociální služby „domov pro seniory“ (§
49 zákona o sociálních službách) a „domov se zvláštním režimem“ (§ 50 ZSS).
Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má
odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Statutárním orgánem 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, jsou přijímáni i žadatelé z jiných krajů.
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1.2

Údaje o vedení organizace

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)
Statutární zástupce
ředitelka

Mgr. Lenka Olivová
vzdělání: zdravotnický management a ošetřovatelská péče (Bc.)
personální management a organizační rozvoj (Mgr.)

Vedoucí zaměstnanci:
Jiří Veselý vedoucí ekonomicko-provozního úseku, zástupce ředitelky
vzdělání: střední s maturitní zkouškou, pomaturitní nástavbové studium
obor výpočetní technika a zpracování informací
Štěpánka Gaďourková

vedoucí ošetřovatelsko-zdravotního úseku, vrchní sestra
vzdělání: střední s maturitní zkouškou, všeobecná sestra
aktuální studium: bakalářské studium, obor ošetřovatelství

Alena Zavadilová

vedoucí stravovacího úseku
vzdělání: střední s maturitní zkouškou

Bc. Petra Rozehnalová

vedoucí úseku sociální práce a aktivizace
vzdělání: sociální práce (DiS.)
sociální práce – sociologie (Bc.)

Jarmila Jurdová

vedoucí I. oddělení
vzdělání: obor sociálně-právní činnost, střední s maturitní
zkouškou (pomaturitní kvalifikační studium)
aktuální studium: bakalářské studium, obor sociální práce

Mgr. Kristýna Holomčíková vedoucí II. oddělení a odd. VITAL
vzdělání: sociální pedagogika a volný čas (Bc.)
sociální pedagogika (Mgr.)
Zaměstnanci s oprávněním řídit práci jiných zaměstnanců (dle § 124, odst. 4 ZP):
Ing. Lenka Vránová

vedoucí provozní skupiny, účetní
vzdělání: manažersko-ekonomický obor (Ing.)
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1.3

Systém managementu v DS

Současný systém managementu organizace zahrnuje:
Strategický management
9 tvorba strategie, vize, koncepce rozvoje
9 strategické plánování
9 strategické řízení organizace (řízení výkonnosti organizace, motivační strategie,
prosperita, konkurenceschopnost aj.)
9 management změn (plánování a řízení změn)
9 risk management (řízení rizik)
9 krizové řízení (v případě krizových a havarijních situací)
Management zdrojů
9 finanční management
9 management lidských zdrojů (plánování a rozmísťování pracovníků, vzdělávání,
profesní + osobnostní rozvoj pracovníků, hodnocení pracovníků aj.)
9 infrastruktura organizace (podmínky a prostředí, vybavení, informační a
komunikační technologie aj.)
9 materiální a technické zdroje
Management BOZP
9 vytváření podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
9 poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
9 požární ochrana a bezpečnost (včetně periodických školení)
9 pro stravovací provoz HACCP (včetně školení hygienického minima)
9 pravidelné tematické či celkové prověrky PO, BOZP
9 pravidelné školení zásad první pomoci pro všechny zaměstnance
9 závodní preventivní péče
9 pravidelné školení pro řidiče služebních vozů (referentské zkoušky)
Management kvality
9 standardy kvality sociálních služeb (kvalita poskytovaných služeb, inspekce
kvality, audit kvality sociálních služeb, řešení stížností, zjišťování spokojenosti
klientů a jejich rodinných příslušníků aj.)
9 standardy kvality ošetřovatelské péče
9 soulad zajišťovaných činností s platnou legislativou, zřizovací listinou a Zásadami
řízení příspěvkové organizace
9 systém managementu kvality dle normy ISO 9001
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1.4

Globální strategie DS

Cílem DS 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 tedy zohledňujeme
kromě potřebné kvalifikace i přirozené předpoklady pro práci se seniory, schopnost
týmové spolupráce a ochotu neustále rozvíjet svůj lidský potenciál.
Naše vize, cíle a principy poskytování služby je možné chápat jako stavební
kameny společně budovaného a utvářeného domu, jehož základ tvoří tradice a dobré
jméno domova spolu s firemní kulturou a umem 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,
modernizace technického zázemí pro uživatele služby i pracovníky a monitorování a
zvyšování kvality poskytovaných služeb.
Obr. Vize, cíle, principy

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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Přehled o činnosti organizace

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. 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 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 specializovaných ambulancí.
Zdravotní a ošetřovatelskou péči zajišťují klientům 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 klientů.
Pracovníci všech úseků se pravidelně vzdělávají na odborných seminářích,
pořádaných v zařízení i mimo něj, tak, aby splňovali podmínky způsobilosti svého
povolání. Dále se účastní pravidelných supervizních setkání, která mimo jiné
přispívají i k lepší pohodě na pracovištích a jinému pohledu na problémy uživatelů
služby. Rozsah a potřeby vzdělávání jsou stanoveny Vzdělávacím plánem
organizace, realizace pak závisí na dostupných finančních prostředcích, případně
probíhá formou vlastního projektu, podpořeného z ESF.
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2.1

Organizační struktura

Počet a struktura pracovníků domova se odvíjí od charakteru poskytované služby,
současného i předpokládaného složení uživatelů služby, jejich potřeb a zdravotního
stavu, platné legislativy, finančních zdrojů a možností DS.
Domov se v I. pololetí 2013 členil dle charakteru činností na 4 úseky: úsek sociální
práce a aktivizace, ošetřovatelsko-zdravotní, ekonomicko-provozní a stravovací.
1. Ekonomicko-provozní úsek:
zabezpečuje 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 a plnění závazných
ukazatelů. Plní úkoly spojené s přípravou a plněním rozpočtu, vyhodnocením
hospodaření a přijímáním potřebných opatření. Provozní skupina zajišťuje provoz
údržby, prádelny, kotelny, vrátnice a zahrady, běžnou údržbu a opravy všech budov,
strojů a zařízení domova. Zodpovídá za evidenci materiálů, hmotného majetku ve
skladě, péči o pozemky, výsadbu rostlin, keřů, stromů a zeleně na pozemcích DS.
2. Ošetřovatelsko-zdravotní úsek:
zabezpečuje kvalitní poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče prostřednictvím
zdravotnických pracovníků a fyzioterapeuta. Odpovídá za poskytování bezpečné a
odborné služby, dodržování hygienických a protiepidemiologických norem a
dodržování zásad racionální výživy. Úzce spolupracuje s ošetřujícími lékaři a lékaři
specialisty.
3. 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. Vedoucí úseku a vedoucí
oddělení metodicky řídí klíčové pracovníky, kteří zabezpečují individuální plánování
služby jednotlivým uživatelům.
4. 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.
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Organizzační sché
éma k 1. 1. 2013

K 1. 7. 2013 doššlo k význa
amné orga
anizační změně, kdyy z finančn
ních důvod
dů a za
m zvýšení efektivity
e
prráce byl sn
nížen poče
et personálu v organizzaci, byly zrušeny
z
účelem
2 praco
ovní pozice
e - zahradník a sociá
ální účetníí a byla na
a přechodn
nou dobu zrušena
z
samosttatnost strravovacího
o úseku, který byl podřazen pod úsek ošetřova
atelskozdravottní, s tím, že v závě
ěru roku bude vyho
odnocena efektivita této orga
anizační
změny.. Pokud nepovede
n
k očekáva
aným výsle
edkům, bu
ude od led
dna násled
dujícího
roku ob
bnovena sa
amostatno
ost stravova
acího úsek
ku.
ololetí roku 2013 se tedy Domo
ov členil po
ouze na 3 úseky:
ú
úse
ek sociální práce a
V II. po
aktiviza
ace, ošetřo
ovatelsko-zzdravotní a úsek ekonomicko-p
provozní.
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Organizzační sché
éma k 1. 7. 2013

2.2

P
Přehled
o činnos
sti podle jednotlivých úse
eků

a) Úse
ek sociáln
ní práce a aktivizace
Úsek sociální
s
prráce a akktivizace zajišťuje přředevším poskytová
ání sociáln
ní péče,
realizacci sociální práce a po
oskytování základníh
ho poraden
nství klienttům i žada
atelům o
službu.. Hlavní po
oužívanou metodou je přístup orientova
aný na klie
enta a indiv
viduální
plánová
ání služby.
Plánování průběh
hu služby probíhá
p
ve
e spoluprác
ci s jednotllivými uživvateli tak, aby
a byla
zajištěn
na individu
ualizace slu
užby a abyy uživatelé
é měli aktivvní účast na jejím průběhu.
Průběh
h služby je
j plánová
án společně s uživa
atelem a vychází p
především z jeho
vnitřnícch zdrojů a možností.
Poskyto
ování socciální služb
by je říze
eno a kon
ntrolováno prostředn
nictvím sta
andardů
kvality sociálních služeb, které jsou prrůběžně ak
ktualizován
ny a doplňovány.
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Začátkem roku proběhl pravidelný monitoring spokojenosti uživatelů s poskytováním
sociální služby, a to formou dotazníkového šetření jak u klientů, tak i jejich rodinných
příslušníků. 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.
Aktivizační pracovnice realizují pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních
služeb setkání kolegů z ostatních pobytových zařízení pro seniory, kteří mají na
starosti aktivizaci klientů. Tématem jarního setkání bylo Trénování paměti pro seniory
s odpoledním workshopem s praktickými ukázkami tréninku. Nosným tématem
podzimního setkání byla Harmonizace osobního a pracovního života, na něž
navazoval workshop s tématem relaxace a uvolnění s praktickými ukázkami.
V souladu s platnou legislativou je zaměstnancům úseku SPA zajišťováno vzdělávání
formou odborných přednášek, seminářů a stáží. Přehled o konkrétních vzdělávacích
aktivitách a absolvovaných školeních je uveden v kapitole 3.3 Vzdělávání
zaměstnanců.
Úspěchy
Od počátku roku 2013 došlo k rozšíření služby Domov se zvláštním režimem (DZR)
z kapacity 22 míst na celkový počet 46 míst ve dvou odděleních VITAL I. a VITAL II.
Rozšíření služby DZR probíhalo transformací jednoho z oddělení služby DS. Veškeré
přípravy a změny, které se rovněž dotkly rozvržení pracovních pozic zaměstnanců,
probíhaly za plného provozu bez omezení poskytovaných služeb klientům.
V souvislosti s rozšířením kapacity této služby byla také vybudována letní zahrádka
s posezením pro klienty nově zřízeného oddělení VITAL II. Rovněž ke zkvalitnění
služby byla na chodbách oddělení VITAL II. nainstalována vzduchotechnika
s klimatizací, protože je oddělení situováno v podkroví bez možnosti přirozeného
větrání. Do oken oddělení VITAL II. byly instalovány folie proti slunci, které byly
zvoleny pro svou jednoduchost v užití klienty oproti složitějšímu systému obsluhy
žaluzií. Na tomto oddělení byla také nově zřízena sesterna pro pracovníky v přímé
péči s cílem přiblížit zaměstnance klientům.
Na oddělení Domova pro seniory (DS) byly vybudovány 2 jednolůžkové pokoje při
zachování stávající kapacity zařízení. Na obou odděleních uvedené služby byly
vybaveny jídelny pro klienty novými kuchyňskými linkami, které plně slouží
uživatelům pro jejich vlastní kulinářské aktivity.
V rámci zkvalitnění poskytovaných služeb a péče o klienty byly nově pořízeny
elektrické polohovací postele, teleskopické zástěny na dvoulůžkové pokoje uživatelů
pro zajištění soukromí, multifunkční noční stolky s jídelní deskou, řada pokojů a
rovněž jídelny na odděleních byly vymalovány pestrými barvami.
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K významným událostem roku 2013 patří uspořádání oslavy 15. let provozu Domova
pro seniory Tovačov, který se po celou dobu své novodobé existence řadí
k vyhledávaným a kladně hodnoceným domovům v rámci Olomouckého kraje.
V druhé polovině roku byly spuštěny nové webové stránky, které odpovídají
moderním trendům prezentace organizace a požadavkům laické i odborné veřejnosti
na poskytované informace. V rámci budování jednotné firemní identity bylo vydáno
nové prezentační DVD pro každou službu samostatně, došlo ke změně loga zařízení
(silueta domova v zapadajícím slunci) a bylo zvoleno motto, které shrnuje celou
organizační filosofii, etické hodnoty a kulturu do jednoduché a zapamatovatelné
formy.
Motto:

„Člověku člověkem.“

Logo:

V průběhu druhého pololetí pracovali klienti a aktivizační
pracovnice na sběru a zpracování životních vzpomínek a
příběhů klientů, které byly v prosinci zkompletovány,
doplněny kresbami sociální pracovnice Katky a odeslány k
tisku jako podklad pro vydání vlastní knihy vzpomínek, jež
nese název „Ptej se svých vzpomínek“.

Záměry
Hlavním záměrem je nadále poskytovat kvalitní službu klientům v rámci obou
poskytovaných služeb (domova pro seniory, domova se zvláštním režimem) a
neustále hledat možnosti, jak službu přizpůsobovat měnícím se požadavkům,
potřebám a přáním klientů.
V rámci zkvalitňování služby chceme v průběhu roku 2014 vybudovat velkou
bezbariérovou koupelnu na I. oddělení domova pro seniory, vymalovat chodbu
oddělení VITAL II. motivy ulice, postupně obnovit staré, mechanicky polohovatelné
postele za elektricky ovládaná pečovatelská lůžka a zrenovovat kavárnu seniorů,
která slouží pro společenské účely klientů a školení zaměstnanců (výmalba,
dekorace, nový koberec, obnova nábytku aj.) a rovněž zkulturnit hlavní jídelnu
domova (rovněž nově vymalovat a doplnit vhodnými dekoracemi).
Dalším významným záměrem je udržet si kvalitní, motivované, lidsky i odborně
zdatné zaměstnance na tomto úseku, protože především tito zaměstnanci poskytují
převážnou část péče a služeb našim klientům.
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Zabezpečení praxe a stáží
V roce 2013 jsme zabezpečili na úseku SPA souvislé týdenní až třítýdenní praxe pro
studenty vysokých a vyšších odborných škol, dále jednodenní praxe pro studenty VŠ,
týdenní až třítýdenní stáže pro účastníky akreditovaných kvalifikačních kurzů dle
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a také stáže pro zaměstnance jiných
organizací poskytujících sociální služby. Přehled je uveden v přiložené tabulce.
název akce

škola/instituce
Filosofická fakulta, Univerzita Palackého
souvislé praxe Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita
studentů
Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh
Vyšší odborná škola sociální Caritas, Olomouc

rozsah
40 hod
80 hod
120 hod
40 hod

počet osob
1
2
1
22

jednodenní
Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita
praxe studentů

8 hod

2

Domov pro seniory Radkova Lhota
Domov seniorů POHODA Chválkovice
Centrum denních služeb Olomouc
Domov důchodců Nerudova, Prostějov
Střední zdravotnická škola Přerov
stáže a praxe Střední zdravotnická škola Kroměříž
kurz pracovník Počítačová služba Olomouc
v sociálních
Mavo s.r.o. Vonoklasy
službách
Škola manažerského rozvoje Ostrava - Poruba
Vesna o.p.s. Brno

8 hod
8 hod
8 hod
8 hod
8 hod
40 hod
40 hod
68 hod
110 hod
32 hod

21
9
14
2
3
2
1
1
1
1

stáže
zaměstnanců
zařízení soc.
služeb

b) Ošetřovatelsko-zdravotní úsek
Nepřetržitou ošetřovatelskou péči zajišťují vlastní zdravotničtí pracovníci, zdravotní
péče je poskytována praktickými lékaři a dále lékaři specialisty, z nichž do zařízení
dochází zubařka, psychiatr a kožní lékařka. Další specializovanou zdravotnickou péči
zajišťují lékaři blízkých zdravotnických zařízení, zejména pak se specializací v
kardiologii, diabetologii, ortopedii a urologii. Po domluvě s ošetřujícím lékařem je
zajištěn převoz méně mobilních klientů smluvní přepravní službou.
O klienty pečuje tým pracovníků ošetřovatelsko-zdravotního úseku v počtu 12
všeobecných sester. V rámci poskytované ošetřovatelské péče byla aktivně
prováděna bazální stimulace dvěma všeobecnými sestrami, jež k tomuto úkonu
získaly certifikaci. Na odd. Vital pracovaly tři všeobecné sestry certifikované pro péči
o klienty s Alzheimerovou demencí.
Rehabilitační péče byla v roce 2013 zajišťována registrovanou fyzioterapeutkou.
Fyzikální terapii poskytuje na základě indikace lékaře, pohybovou rehabilitaci
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k udržení mobility a zlepšení mobility pohybově omezených klientů, prováděna na
základě doporučení lékaře a vlastního vyhodnocení zdravotního stavu klienta.
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.
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.
Následné vzdělávání je aktivní součástí života všeobecných sester. Vzdělávací kurzy
si vybírají samy podle svého zájmu o určitou problematiku vztahující se
k ošetřovatelské péči v gerontologii. Zaměstnavatelem bylo všeobecným sestrám
zajištěno školení v oblasti PO, BOZP a první pomoci, v průběhu roku měli pracovníci
úseku možnost účastnit se školících akcí Proměny stáří a Dokumentace v sociálních
službách (více viz kapitola 3.3 Vzdělávání zaměstnanců).

Zajištění praxí
DS Tovačov každoročně zajišťuje studentské praxe studentům různých oborů.
V průběhu roku 2013 absolvovali praxi na úseku OZÚ tito studenti:
• Střední a vyšší zdravotnická škola Olomouc – 1 studentka
• Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, bakalářský obor Ošetřovatelství – 1 studentka
• Univerzita Palackého v Olomouci, magisterský obor Management ve zdravotnictví
– 1 studentka
• Univerzita Palackého v Olomouci, bakalářský obor Pedagogika - sociální práce – 2
studentky

Záměry a úspěchy
Stěžejním cílem je poskytovat kvalitní ošetřovatelskou péči, zavést monitoring pádů
klientů a monitoring vzniku dekubitů jako ukazatel vhodné ošetřovatelské péče (jde
ruku v ruce se správnou výživou), pokračovat v dobré spolupráci s ošetřujícími lékaři,
udržovat dobrou komunikaci s rodinnými příslušníky klientů. Záměrem pro rok 2014
je rozšíření rehabilitační péče, příprava a získání Značky kvality (pro službu DS) a
příprava na certifikaci Vážka (pro službu DZR). Úspěchem je vypracování
informačního letáku o Alzheimerově chorobě pro rodiny klientů odd. VITAL.
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c) Eko
onomicko
o-provozn
ní úsek
Provozz celého za
ařízení dom
mova zajišťují zaměs
stnanci eko
onomicko-p
provozního
o úseku
tak, ab
by bylo zajjištěno bezproblémo
ové finančn
ně-ekonom
mické řízen
ní domova
a a aby
klientům
m našeho
o domova byly posskytovány co nejkvvalitnější sslužby i v oblasti
provozní.
Provozzní činnostt je dělena
a na pravvidelnou bě
ěžnou údrržbu vnitřn
ních i venkovních
prostorr a zařízení, provád
dění opravv menšího
o rozsahu, zajišťová
ání oprav většího
rozsahu a realizzace invesstic. Dále jsou zajiišťovány kontroly
k
b
běžného zařízení,
z
kontrolyy a revizze vyhrazzených tecchnických zařízení v budovvách a os
statních
prostorrách. Souččástí této čiinnosti je rovněž
r
péč
če o zaměsstnance v rrámci bezp
pečnosti
práce a ochran
ny jejich zdraví,
z
za
ajišťování ochrannýcch pracovvních pros
středků,
materiá
álu a zajištění pravide
elných ško
olení na úseku požárn
ní ochranyy a BOZP.
nu 2013 byla realizzována op
prava stře
echy budo
ovy B, spo
ojená s vý
ýměnou
V dubn
popraskaných okkapů. Pláno
ovaná inve
estice stav
vebního ch
harakteru - oprava sttřechy s
výměno
ou atypickkých trojúhelníkovýcch oken - bude re
ealizována zřizovatelem po
etapách, v závisslosti na finančních
h možnos
stech zřizo
ovatele, s předpoklá
ádaným
termíne
em zahájen
ní v roce 2014.
2
Vybran
né provozn
ní údaje po
oskytují forrmou grafů
ů informacce o vývoji spotřeby energií,
vody a pohonnýcch hmot, včetně
v
jejicch nákladů
ů a dále základní
z
in
nformace z oblasti
odpado
ového hosp
podářství.

Vývoj sp
potřeby ene
ergií od r. 20
008
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Vývoj
V
spotře
eby vody a P
PHM od r. 20
008

Vývoj ná
ákladů na energie, vodu
u a pohonné
é hmoty od r. 2008

Množstv
ví vyproduk
kovaného od
dpadu – nejv
významnějš
ší kategorie od r. 2009

Zabezp
pečení požžární ochrrany a bezzpečnosti práce
V rámcci plnění povinností
p
zaměstna
avatele a zaměstnan
z
nců uložen
ných záko
onem č.
262/2006 Sb. zá
ákoníkem práce a zákonem
z
č.
č 133/198
85 Sb. o požární ochraně,
o
včetně souvisejíccích předp
pisů, zabezzpečil zam
městnavate
el pravidelné školení všech
zaměsttnanců v oblasti
o
PO a BOZP. Školení provedly
p
od
dborně zp
působilé os
soby ze
spoluprracující extterní firmy, kterou je Vzdělávac
cí institut Prostějov.
P
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d) Stravovací úsek
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 ze dvou
až tří variant. Zaměstnanci se při práci řídí vypracovaným systémem HACCP.
Připravená strava je klientům vydávána formou tabletového systému, což znamená,
že pracovníci kuchyně připravenou stravu vydávají přesně podle stanovených norem
do jednotlivých tablet (speciální tácy s termonádobami na talíře, polévkové misky,
nápoje) dle konkrétních specifikací dle naordinovaných diet, zvláštní úpravy stravy
apod. Tento způsob výdeje stravy je vysoce hygienický, bezpečný, kontrolovatelný a
komfortní jak pro klienty, tak pro obsluhující personál, nicméně je velmi časově
náročný, čemuž také odpovídá počet pracovníků stravovacího úseku.
Přehled o počtu připravených jídel podává níže uvedená tabulka:
Počet vyrobených jídel pro klienty
strava

základní

šetřící

diabetická

9/4

MIX

MIX/9

bezmléčná

celkem

snídaně

22 570

8 819

15 886

1 174

1 845

920

365

51 579

oběd

22 507

8 798

15 871

1 172

1 845

919

365

51 477

svačina

22 506

8 796

15 875

1 172

1 842

918

365

51 474

večeře

22 549

8 816

15 902

1 172

1 842

918

365

51 564

II. večeře

-

-

15 787

1 172

-

918

-

17 877

Počet obědů
obědy

zaměstnanci

cizí strávníci

klienti

celkem

počet

12 494

8 252

51 477

72 223

Abychom byli schopni poskytovat klientům kvalitní, bezpečnou a nutričně vyváženou
stravu, a rovněž abychom mohli zavádět nové, moderní metody a technologické
postupy přípravy stravy, účastní se vedoucí úseku, hlavní kuchař i kuchařky dalšího
odborného vzdělávání. Poznatky získané na seminářích a školeních pak předávají
ostatním pracovnicím úseku a aplikují v praxi.
Záměry
Záměrem pro nejbližší období je rozvoj nutriční péče v organizaci, zpestření
podávané stravy, vhodná úprava prostředí pro stolování, využívání moderních metod
přípravy a podávání stravy dle specifických požadavků našich klientů (např. Bon
Apetit).
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2.3

S
Statistic
ké výstu
upy

V této kapitole jsou uvvedeny sttručné přřehledy o struktuře
e klientů podle
ovaných služeb,
s
podle věku a příspěv
vku na péči, o míře
e využití kapacity
k
poskyto
poskyto
ované služžby, tedy o celkové roční oblo
ožnosti, o struktuře příjmů od klientů,
přehled
dy o mobilitě klientů a též přehled o nástu
upech a od
dchodech z DS Tovač
čov.
e 2013 byla
b
v domově posskytována sociální služba vvýhradně formou
V roce
celoroččního pobyytu. Nových
h uživatelů
ů jsme přija
ali 49, z to
oho 22 na sslužbu „do
omov se
zvláštním režime
em“ a 27 na služb
bu „domov
v pro seniiory“. Dom
mov v tomto roce
opustilo
o celkem 51 uživate
elů, z toho
o 18 ze služby „dom
mov se zvláštním re
ežimem“
(DZR) a 33 ze slu
užby „domo
ov pro sen
niory“ (DS).

Strukturra uživatelů – nástupy

Struktura
S
užživatelů - uko
ončení

Využití poskytované služb
by bylo v průběhu
p
celého
c
rokku vyrovna
ané. Stoprrocentní
obložno
osti není v našich podmínkkách mož
žné dosá
áhnout, neboť k ob
bsazení
uvolněn
ného místta je třeba
a čas na proveden
ní sociálníh
ho šetřeníí a násled
dně též
přiměře
ená lhůta pro
p nově nastupující
n
ho uživate
ele k přípra
avě přestěh
hování a dořešení
jeho ossobních záležitostí.

Dalším významnýým vlivem, který se projevil
p
na obložnostti, tj. využittí kapacity služby,
bylo ro
ozšiřování služby DZ
ZR k 1. 1. 2013 na 46 míst. K navyšovvání míst na
n DZR
docházzelo postup
pně tak, že
e uvolněné místo ve službě
s
DS bylo přiřazzeno služb
bě DZR,
což se samozřejmě odraziilo v obložžnosti obou
u služeb především
p
v prvním čtvrtletí
roku 20
013.

.
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Využití kapacity
k
podle druhu služby

Využití kapacity
k
podle druhu služby, dopln
něno o celk
kovou obložn
nost za celo
ou organizac
ci

Celkový počet klientů v zařízení k 31.. 12. 2013 byl 147, z toho 103 ve službě „domov
pro se
eniory“ a 44
4 na od
ddělení VITAL, služ
žba „domo
ov se zvlá
áštním rež
žimem“.
V přiložženém grafu je znázo
orněná jejich strukturra, včetně struktury vvěkové.
Strukturra uživatelů DS k 31. 12
2. 2013
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Struktura
S
užživatelů DZR
R k 31. 12. 20
013

Velmi významnou
v
u příjmovo
ou kapitolu
u v našem hospodaření tvoří p
příjmy z příspěvku
na péči (PnP) od
d uživatelů služby. Stanovit,
S
ko
olik bude předpoklád
p
daný příjem
m z PnP
pro daný rok, je velmi pro
oblematické
é, protože
e struktura uživatelů s příspěvk
kem na
péči je
e značně proměnlivá
á. Pro sro
ovnání uvádím data
a souhrnně za obě služby
z ledna
a a prosincce roku 201
13.
Strukturra klientů DS
S podle PnP
P k 1. 1. 2013

Stru
uktura klienttů DS podle
e PnP k 31. 12.
1 2013

Strukturra klientů DZ
ZR podle Pn
nP k 1. 1. 20
013

Stru
uktura klienttů DZR podlle PnP k 31. 12. 2013

ura uživate
elů služby v závislostti na jejich
h schopnosstech mob
bility, v člen
nění na
Struktu
mobilníí, částečně
ě mobilní a imobilní uživatele,
u
je
e uvedena
a v následu
ujícím grafu
u.
Strukturra klientů DS
S podle stup
pně mobility
y

Sttruktura klie
entů DZR po
odle stupně mobility

16
23

5
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Průměrrná výše úhrady
ú
od klientů v ro
oce 2013 činila 8 69
91,70 Kč. P
Plnou výši úhrady
hradilo 21% klien
ntů, plnou výši úhrad
dy s doplattkem od ro
odinných p
příslušníků hradilo
31% klientů a 48
8% klientů mělo stan
novenou sníženou úhradu s ne
euhrazeno
ou částí.
Vývoj finanční
příslušníků
f
sp
poluúčasti rodinných
r
ů na úhrad
dě za obdo
obí 2008 – 2013 je
uveden
n v přiložen
ném grafu (v tisících Kč za rok
k). Pozitivně se zde p
projevil pře
edevším
doplate
ek do plné úhrady u klientů
k
na jednolůžko
j
ových poko
ojích.
ní spoluúčas
st rodinných
h příslušník
ků na úhradě
ě
Finančn

Vývoj průměrných
p
h měsíčnícch úhrad od
o klientů, zdravotníc
z
ch pojišťove
en a příspě
ěvku na
péči (v Kč na oso
obu/měsíc)) za období 2008 – 2013 je zacchycen v ná
ásledujícím
m grafu.
Ve zm
měnách přříjmů od zdravotníích pojišťo
oven (ZP) se promítají pře
edevším
koncep
pční, metod
dické a leg
gislativní zm
měny, včetně restrikttivního přísstupu zdra
avotních
pojišťovven k poskytovatelům zdravottní péče v zařízenícch sociálníích služeb
b. Vývoj
příjmů z příspěvkku na péči (PnP) odrá
áží předev
vším zdravotní stav a stupeň zá
ávislosti
klientů na pomocci jiné osob
by.
Vývoj přříjmů z úhra
ad od klientů
ů, PnP a ZP
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2.4

Přehled plnění koncepce rozvoje v roce 2013

Koncepce rozvoje je strategickým dokumentem, který má především umožnit celkové
směřování organizace k trvale udržitelnému rozvoji a úspěchu, samozřejmě
v návaznosti na měnící se vnější i vnitřní podmínky a potřeby.
Není proto účelné chápat koncepci jako neměnný, striktně daný rozpis přesně
stanovených akcí, ale spíše jako ukazatel cesty a zásobník kvalitně zpracovaných a
managementem organizace schválených námětů, který umožní managementu
organizace efektivně vyhledávat existující finanční zdroje a také rychle využívat
příležitostí, které se v této souvislosti budou objevovat.
Přehled přijatých cílů pro rok 2013 a stav jejich plnění podává níže uvedená tabulka.
Cíl č. 1 – Podpora a rozvoj poskytování sociální služby
opatření
opatření 1.1 Rozšíření nabídky
poskytovaných sociálních služeb
opatření 1.3 Certifikace
poskytovaných služeb

stav plnění

poznámka

splněno k 1. 1.
2013

rozšíření kapacity služby „domov se
zvláštním režimem“ o 24 míst na
celkových 46 míst

částečně splněno

zrealizována příprava na certifikaci
Značka kvality, tak, aby mohla být
v průběhu roku 2014 provedena
úspěšná certifikace

Cíl č. 2 – Partnerství a spolupráce, společenská odpovědnost a inovace
opatření

stav plnění

poznámka

opatření 2.1 Navázání spolupráce
s městem Tovačov, okolními obcemi a
průběžné plnění
institucemi, spolupráce a partnerství
s jinými organizacemi

spolupráce s Hospicem na Sv. Kopečku
(stáže, doprovázení umírajících),
s jinými poskytovateli soc. služeb
(stáže, příklady dobré praxe),
spolupráce s tovačovskými školami
(společné kulturně-společenské
aktivity) a klubem seniorů

opatření 2.2 Spolupráce s VOŠ, VŠ a
odbornými společnostmi

průběžné plnění

realizace studentských praxí, stáží a
praxí v rámci rekvalifikačních programů
(pro VOŠ sociální Caritas Olomouc,
Fakulta managementu a ekonomie UTB
Zlín; rekvalifikační praxe pro Marlin,
s.r.o., SZŠ Hranice, pracoviště Přerov)

splněno

zrealizovány 3 odborné přednášky
v rámci konferencí (Řízená kvalita
v sociálních a zdravotních službách;
Aktivní v každém věku) a Dne seniorů
(trénování paměti), 1 prezentace služby
pro veřejnost v klubu seniorů, byl vydán
1 odborný článek ve sborníku Řízená
kvalita v sociálních a zdravotních
službách

opatření 2.5 Prezentace DS
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Cíl č. 3 – Profesní a personální rozvoj, řízení lidských zdrojů
opatření

stav plnění

poznámka

opatření 3.1 Systematické vzdělávání a
odborný rozvoj

splněno v I. čtvrtletí

provedení analýzy vzdělávacích potřeb
(březen), zhotovení Vzdělávacího plánu
organizace pro období 2013-2016

opatření 3.2 Profesionalizace manažerů

splněno

dokončeno systematické manažerské
vzdělávání všech vedoucích pracovníků

opatření 3.3 Aktualizace pracovních
profilů

splněno

Byla provedena aktualizace pracovních
profilů pro jednotlivé funkční pozice v DS

Cíl č. 4 – Strategické řízení organizace, zavedení systému řízení kvality
opatření

stav plnění

poznámka

opatření 4.2 Certifikace ISO 9001

částečně splněno

v II. pololetí 2013 probíhala příprava na
zavedení systému kvality a následnou
certifikaci, byla stanovena politika kvality,
cíle kvality, zpracována příručka kvality a
bylo požádáno o certifikaci u společnosti
LL-C; termín certifikace stanoven na 8. 1.
2014

opatření 4.3 Fundraising a doplňková
činnost

průběžné plnění

oslovování dárců, vyhledávání sponzorů;
podána žádost o změnu ZL a schválení
doplňkové výdělečné činnosti

splněno

v září bylo vytvořeno logo a motto
organizace, byly sjednoceny grafické
prvky organizace (logo, vizitky, hlavičkový
papír, šablony dokumentů) a vytvořeny
nové webové stránky

opatření 4.4 Budování image
organizace a corporate identity

Cíl č. 5 – Modernizace technického zázemí
opatření
opatření 5.1 Opravy a údržba budovy
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stav plnění

poznámka

částečně splněno

provedena oprava střechy budovy B

opatření 5.4 Obnova dosluhujícího
vybavení a pracovních pomůcek

průběžné plnění

zrealizována instalace teleskopických
zástěn na 12 dvoulůžkových pokojů
k zajištění soukromí a intimity klientů
(listopad/prosinec 2013), obměna 8
mechanicky polohovatelných lůžek za
elektrická pečovatelská lůžka (prosinec
2013), výměna oken na II. oddělení
budova C

opatření 5.5 Revitalizace zahrady a
nádvoří

splněno

provedeno zvětšení „letní zahrady“ pro
klienty DZR

2.5

Přehled přijatých cílů na rok 2014

Rozvojové cíle organizace jsou rozčleněny do několika specifických oblastí - cílů.
Každý cíl je rozpracován do jednotlivých opatření, pomocí kterých bude uvedeného
cíle dosaženo, s určením odpovědnosti za realizaci aktivit vedoucích k naplnění
stanovených opatření a také termín dosažení stanoveného cíle.
V souladu s aktuální Koncepcí rozvoje byly pro rok 2014 přijaty níže uvedené cíle.
cíl

charakteristika cíle

termín
realizace

cíl 1

Podpora a rozvoj poskytování sociální služby

opatření 1.2

Měření, monitorování a zvyšování kvality

2014 - 2016

opatření 1.3

Certifikace poskytovaných služeb

2014

opatření 1.4

Podpora a rozvoj moderních metod aktivizace a sociální práce

průběžně

opatření 1.5

Podpora a rozvoj moderních metod ošetřovatelské péče

průběžně

cíl 2

Partnerství a spolupráce, společenská odpovědnost a inovace

opatření 2.2

Spolupráce s VŠ, VOŠ a odbornými společnostmi
studentské praxe

průběžně

univerzita třetího věku (pro klienty i občany města)

2014

opatření 2.3

Podpora a rozvoj spolupráce s dobrovolnickými centry

2014 - 2015

cíl 3

Profesní a personální rozvoj, řízení lidských zdrojů

opatření 3.1

Systematické vzdělávání, odborný rozvoj a vytvoření znalostních účtů

opatření 3.2

zvyšování odborné kvalifikace u klíčových profesí

2014 - 2015

hodnocení a měření efektivity vzdělávání

2014 - 2015

Profesionalizace manažerů, motivace zaměstnanců
systematický výcvik manažerů

2014

doplnění současné personální strategie o systém řízení lidských zdrojů

2014

tvorba motivačního systému

2014

cíl 4

Strategické řízení organizace, zavedení systémů řízení kvality

opatření 4.2

Certifikace ISO 9001 (Systém managementu kvality)

opatření 4.3

Fundraising a výdělečná činnost
doplňková hospodářská činnost

cíl 5

Modernizace technického zázemí

opatření 5.1

Opravy a údržba budovy

2014
2014

rekonstrukce střechy - etapy A, C

2014 - 2016

oprava okapů - současně s rekonstrukcí střechy

2014 - 2016

výměna jednoduchých dřevěných oken za euro okna

2014 - 2016

opatření 5.2

Vybudování velké bezbariérové koupelny na I. oddělení

2014

opatření 5.3

Zvyšování bezpečnosti uživatelů úpravou prostředí
zavedení signalizace EPS do všech pokojů klientů

opatření 5.4

opatření 5.5

2014

Obnova dosluhujícího vybavení a pracovních pomůcek
pořízení elektrického zvedáku pro I. oddělení

2014

dovybavit pokoje klientů teleskopickými zástěnami

2014

mechanická pečovatelská lůžka obměnit za elektricky polohovatelná

2014 - 2015

Revitalizace zahrady a nádvoří
renovace pergol a jejich zastřešení

2014 - 2016
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3

Přehled o zaměstnancích

Péči o seniory zajišťuje tým složený ze zdravotnických pracovníků (všeobecné sestry
bez odborného dohledu, fyzioterapeut), pracovníků v sociálních službách (pracovníci
v přímé péči, aktivizační pracovníci) a sociální pracovníci. Zázemí pro ně vytváří
pracovníci úseku ekonomicko-provozního a stravovacího.
Přehled o zaměstnancích
v následujících tabulkách.

na

jednotlivých

pracovních

pozicích

je

uveden

Přehled k 1. 1. 2013

na dané pozici

počet
pracovníků
úseku celkem

ředitelka

1

1

vedoucí úseku/ ekonom, zástupce ředitele
mzdová účetní
personalista
asistentka

1
1
1
1

název úseku

ekonomicko-provozní
(EPÚ)

pracovní pozice

účetní - vedoucí provozní skupiny (podle
§ 124, odst. 4 Zákoníku práce)
provozní skupina elektrikář, provozář
zahradník
dělník prádelen
krejčí
telefonista - vrátný
vedoucí úseku - skladová účetní
kuchař
stravovací (STRAV)
vyučená kuchařka
zaučená kuchařka
vedoucí úseku - sociální pracovnice
sociální pracovnice - vedoucí oddělení
sociální práce a
sociální pracovnice
aktivizace (SPA)
aktivizační pracovnice
pracovníci sociální péče
ošetřovatelsko-zdravotní vedoucí úseku (vrchní sestra)
(OZÚ)
všeobecná sestra
celkem pracovníků

počet pracovníků

1

14

2
1
3
1
2
1
1
5
6
1
2
1
4
40
1

13

48

14

13
90

Organizační změna, kterou byly ze 4 samostatných úseků domova vytvořeny pouze
3 úseky, k níž došlo k datu 1. 7. 2013, se do personálního složení promítla
následujícím způsobem:
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Přehled k 1. 7. 2013
počet
pracovníků

počet
pracovníků

na dané pozici

úseku celkem

ředitelka

1

1

ekonom - vedoucí úseku, zástupce
ředitelky
účetní
asistentka

1
1
1

název úseku

pracovní pozice

ekonomicko-provozní (EPÚ)

technický pracovník - správce (vedoucí
provozní skupiny dle § 124, odst. 4 ZP)
provozní skupina elektrikář, provozář
skladní
pradlena
krejčí
vrátný
vedoucí úseku - sociální pracovnice
sociální pracovnice - vedoucí oddělení
sociální práce a aktivizace
sociální pracovnice
(SPA)
aktivizační pracovnice
pracovníci sociální péče
vrchní sestra - vedoucí úseku
ošetřovatelsko-zdravotní (OZÚ)
všeobecná sestra
stravovací skupina kuchař (vedoucí skupiny stravovacího
provozu dle § 124, odst. 4 ZP)
kuchařka

1

46

11
20

1
7

celkem pracovníků

3.1

13

2
1
3
1
2
1
2
1
4
38
1

80

Struktura zaměstnanců

Na tomto místě je uveden stručný přehled o struktuře zaměstnanců dle věku, délky
praxe v organizaci a dle stupně dosaženého vzdělání. Uvedené údaje jsou platné
k 31. 12. 2013.
Struktura zaměstnanců dle věku
věk

Délka praxe v organizaci

muži

ženy

celkem

do 25 let

0

6

6

26 - 30 let

0

5

5

31 - 40 let

1

20

21

41 - 50 let

0

28

28

51 - 60 let

3

17

20

nad 61 let

2

0

2

délka praxe
do 1 roku
1 - 5 let
6 - 10 let
11 - 15 let
16 - 20 let
21 - 25 let
26 - 30 let
nad 30 let

muži
1
1
0
1
1
2
0
0

ženy
6
25
16
11
8
3
4
3

celkem
7
26
16
12
9
5
4
3
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Strukturra zaměstna
anců dle dos
saženého vzzdělání
vzděláníí
základn
ní
střední s výučním lisstem
střední s maturitní zkouškou
z
vyšší od
dborné
VŠ baka
alářské
VŠ mag
gisterské

3.2

muži

ženy
0
4
2
0
0
0

celkem
3
30
36
0
1
6

3
34
38
0
1
6

D
Doplňují
ící údaje k personalistice
e

Z celko
ového počttu 89 zam
městnanců bylo k 31. 12. 2013 zaměstn
náno 82 žen
ž
a 7
mužů. Jejich
J
prům
měrný věk byl ke kon
nci sledova
aného obdo
obí 42,52 let.
V průbě
ěhu roku bylo
b
uzavřřeno 18 no
ových prac
covních po
oměrů, z to
oho 9 prac
covních
poměrů
ů prostředn
nictvím Úřa
adu práce v Přerově na dohodyy VPP.
Ukonče
eno bylo 24
4 pracovníích poměrů
ů a to z dův
vodu:
- ukončeníí pracovníh
ho poměru uplynutím
m sjednané doby
- ukončeníí pracovníh
ho poměru dohodou
- odchod do
d starobníího důchod
du
- odchod na
n mateřskkou dovolen
nou

5
12
3
4

Zaměstnanci v evvidenčním počtu v ro
oce 2013 odpracovali celkem 15
56 912,5 hodin.
h
Ve sle
edovaném roce byylo z řad zaměstna
anců hláše
eno 25 p
případů pracovní
p
nescho
opnosti, z toho
t
24 pro
o nemoc a 1 pro nep
pracovní úrraz. Počet kalendářn
ních dnů
pracovní nescho
opnosti byll 1.328, z toho 1.24
40 pro nem
moc a 88
8 z důvodu
u léčení
nepracovního úra
azu.
Procentto nemocno
osti v poměrru k ročnímu
u fondu prac
covní doby
10,00%
%
8,82%

8,59%
4%
7,54

8,00%
%

7,13%

6,75%

6,31%
%

6,00%
%

4,00%
%

4,01%

3,53%

3
3,37%

3,48%
%

2010

2011

2012

2,00%
%

0,00%
%
2004
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2005

200
06

2007

2008

2009

2013

3.3

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců probíhá v souladu s Individuálními vzdělávacími plány
zaměstnanců, jež jsou sestavovány jako výstup provedeného ročního hodnocení
výkonu zaměstnanců, samozřejmě v návaznosti na Vzdělávací plán organizace.
Přehled o vzdělávání pracovníků podle jednotlivých pozic je uveden v tabulce.
pracovní pozice

téma vzdělávací akce

konference Kvalita sociálních služeb
konference Optimalizace sítí sociálních a zdravotních
služeb
seminář Jak na zakázky malého rozsahu
Komunikační kompetence manažerů
Využití asertivní komunikace v manažerské praxi
Vyjednávání pro vedoucí pracovníky a intervence do
konfliktů
Pracovně-právní problematika v sociálních službách
Příprava na inspekci sociálních služeb
Základy leadershipu, styly řízení a vedení lidí
vedoucí
pracovníci
Motivace a hodnocení zaměstnanců
(EPÚ, OZÚ, SPA, Problémové a konfliktní situace v praxi
vedoucí oddělení a
Výběr, přijímání a propouštění zaměstnanců
ved. stravování)
Budování týmů
Efektivní vedení porad
konference Stravování v sociálních službách
Standardy v rámci stravovacích služeb EU a ČR
Výživa a dietní intervence u klientů sociálních služeb
Ošetřovatelská dokumentace v sociálních službách
odborná stáž v Rakousku (program mobility Da Vinci)
Alzheimerova demence
Aktivizační techniky pro seniory
Zákon o sociálních službách
Individuální plánování pro klíčové pracovníky
Restriktivní opatření a šetrná sebeobrana
Aktivizační techniky pro seniory
Proměny stáří a geronto-oblek
Zákon o sociálních službách
sociální
pracovnice
školení IS Cygnus - modul Sociální část
Komunikace s klienty s vybranými diagnózami
odborná stáž v DS Hranice
odborná stáž v DS Radkova Lhota
Rozvoj osobních a odborných kompetencí
Alzheimerova demence
Aktivizační techniky pro seniory
Individuální plánování pro klíčové pracovníky
aktivizační
pracovnice
Restriktivní opatření a šetrná sebeobrana
odborná stáž v Hospici na Sv. Kopečku
odborná stáž v CSS Prostějov

počet
účastníků

délka

1 osoba

6 hod

1 osoba

16 hod

1 osoba
6 osob
5 osob

8 hod
8 hod
8 hod

6 osob

8 hod

6 osob
6 osob
6 osob
6 osob
6 osob
5 osob
6 osob
6 osob
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba
2 osoby
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba
2 osoby
1 osoba
3 osoby
1 osoba
2 osoby
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba
3 osoby
2 osoby
1 osoba

8 hod
8 hod
8 hod
16 hod
16 hod
8 hod
8 hod
8 hod
6 hod
5 hod
8 hod
8 hod
40 hod
8 hod
8 hod
8 hod
8 hod
8 hod
8 hod
6 hod
8 hod
8 hod
8 hod
8 hod
8 hod
8 hod
8 hod
8 hod
8 hod
8 hod
8 hod
8 hod
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pracovníci v
sociálních
službách - přímá
obslužná péče

všeobecné sestry

ostatní
zaměstnanci

pracovní pozice

ředitelka
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Proměny stáří a geronto-oblek
Komunikace s klienty s vybranými diagnózami
konference Aktivní v každém věku
Kreativita v práci trenéra paměti
odborná stáž v CSS Olomouc
Alzheimerova demence
Individuální plánování pro klíčové pracovníky
Aktivizační techniky pro seniory
Péče o inkontinentní klienty, zakládání plen
odborná stáž v DS Hranice
odborná stáž v CSS Prostějov
odborná stáž v Hospici na Sv. Kopečku
Restriktivní opatření a šetrná sebeobrana
Proměny stáří a geronto-oblek
Komunikace s klienty s vybranými diagnózami
odborná stáž v CSS Olomouc
Rozvoj osobních a odborných kompetencí
sanitářský kurz - Vojenská nemocnice Olomouc
Proměny stáří a geronto-oblek
Komunikace s klienty s vybranými diagnózami
Ošetřovatelská dokumentace v sociálních službách
Rozvoj osobních a odborných kompetencí
Péče o inkontinentní klienty, zakládání plen
Roční zúčtování mezd
Novinky mzdové účetní
Mzdy v kostce
Změny v mzdové účtárně
Nemocenské pojištění
Poradce pro výživu
Nové trendy v moderním vaření
Standardy v rámci stravovacích služeb EU a ČR
Hospodaření s energií
Elektronická spisová služba
Speciál pro asistentky
Spisová a archivní služba

4 osoby
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba
12 osob
21 osob
14 osob
28 osob
10 osob
16 osob
8 osob
21 osob
18 osob
20 osob
6 osob
8 osob
8 osob
8 osob
2 osoby
3 osoby
5 osob
2 osoby
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba

téma vzdělávací akce
Metoda FMEA
kurz Manažer kvality
konference Kvalita sociálních služeb
konference Optimalizace sítí sociálních a zdravotních služeb
mezinárodní konference Kvalita 2013
seminář Jak na zakázky malého rozsahu
konference Veřejná podpora ve vztahu k sociálním službám
mezinárodní konference Řízená kvalita v sociálních a zdravotních
službách
Výběr, přijímání a propouštění zaměstnanců
mezinárodní kongres Let's Network our Care
školení Efektivní vedení porad

6 hod
8 hod
8 hod
32 hod
8 hod
8 hod
8 hod
8 hod
5 hod
8 hod
8 hod
8 hod
8 hod
6 hod
8 hod
8 hod
8 hod
380 hod
6 hod
8 hod
8 hod
8 hod
5 hod
6 hod
6 hod
6 hod
6 hod
6 hod
25 hod
6 hod
5 hod
5 hod
6 hod
12 hod
6 hod

délka
8 hod
96 hod
6 hod
16 hod
16 hod
8 hod
8 hod
8 hod
8 hod
24 hod
8 hod

Supervize
Pro vedoucí pracovníky a všechny pracovníky přímé péče (sociální pracovníci,
pracovníci v sociálních službách, aktivizační pracovníci, zdravotní sestry) je
zajišťována kontinuální supervize, vedená Mgr. Janou Palouškovou. Rozsah
supervize za rok 2013: skupinové supervize 17x a individuální supervize 2x.
Přehled o realizovaných supervizích
měsíc

leden

pracovníci
AP, SP, VP
VP
SZP

PSP
AP, SP, VP
březen
SZP
PSP
AP, SP, VP
květen
SZP
PSP
AP, SP, VP
červen
PSP
VP
červenec
ostatní
září
listopad

AP, SP, VP
AP
PSP
AP, SP, VP
PSP

téma vzdělávací akce
supervize
individuální supervize
supervize
supervize
supervize
supervize
supervize
supervize
supervize
supervize
supervize
supervize
supervize
supervize
supervize
individuální supervize
supervize
supervize
supervize

délka

počet účastníků

2 hod
1,5 hod
2 hod
2 hod
2 hod
2 hod
2 hod
2 hod
2 hod
2 hod
1,5 hod
2 hod
1,5 hod
1,5 hod
2 hod
1,5 hod
2 hod
2 hod
2 hod

13 osob
1 osoba
5 osob
21 osob
3 osoby
1 osoba
13 osob
9 osob
3 osoby
11 osob
8 osob
11 osob
2 osoby
4 osoby
10 osob
1 osoba
10 osob
7 osob
11 osob
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4

Základní údaje o hospodaření

Údaje o hospodaření vycházejí z účetní evidence, skladové evidence a
ekonomických rozborů provedených v rámci účetní závěrky k 31. 12. 2013.
Z ekonomického hlediska je nutno rovněž uvést, že v průběhu roku 2013 byly v DS
Tovačov provozovány současně dvě služby: „Domov se zvláštním režimem“ dále jen
VITAL a Domov pro seniory.
Ekonomické ukazatele a účetní souvztažnosti byly ve sledovaném roce vedeny
odděleně, aby bylo možno sledovat nákladovost jednotlivých služeb v celé šíři, avšak
vzhledem k tomu, že stanovení a plnění závazných ukazatelů a současně
hospodaření v účetním období bylo zřizovatelem sledováno za organizaci jako celek,
jsou i vybrané údaje o hospodaření v této výroční zprávě v hlavní míře uváděny za
obě služby kumulovaně.

Ekonomický rozbor
Závazné ukazatele na r. 2013 v tis. Kč, stanovené zřizovatelem, byly následující:
Hospodářský výsledek
Limit na mzdy a OON (po úpravě)
Počet zaměstnanců
Investiční příspěvek
Neinvestiční příspěvek na provoz odpisy
Odvody p. o. z odpisů

vyrovnaný
19 868 000 Kč
nebyl stanoven jako závazný ukazatel
nebyl poskytnut
2 403 700 Kč
1 806 700 Kč

Limity závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem byly dle předloženého rozboru
hospodaření plněny následně:
K překročení o 8.139,20 Kč došlo u limitu na provoz – odpisy. Toto překročení bylo
kompenzováno z rozpočtu organizace.
K překročení o 562 260,00 Kč došlo u limitu mzdových prostředků, což bylo
způsobeno zaměstnáváním zaměstnanců prostřednictvím úřadu práce a agentur,
zajišťujících pracovní příležitosti pro obtížně zaměstnatelné obyvatele, v rámci dotaci
programu OPLZZ ESF. Uvedené překročení bylo beze zbytku kompenzováno
přímými dotacemi z výše uvedených institucí.

Hospodaření organizace k 31. 12. 2013
Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku v ROZVAZE a
VÝSLEDOVCE se ziskem 2.256,90 Kč a nebyly jí uloženy žádné sankce ani pokuty.
Inventarizací majetku k 31. 12. 2013 nebylo zjištěno žádné manko a organizace
nemá žádné nevymahatelné pohledávky. Evidována je pouze dlouhodobá
pohledávka v rámci neuzavřeného dědického řízení ve výši 1.691,- Kč.
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4.1 Rozbor nákladů
Celkové náklady činily 44.564.011,24 Kč a byly čerpány dle účetní evidence
následovně:
v tis. Kč
50 Spotřebované nákupy celkem
501 Spotřeba materiálu (vč. potravin)
502 Spotřeba energií

8.197,33
5.761,64
2.435,69

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

4.315,51
1.029,49
63,11
11,90
3.211,01

52 Osobní náklady
521 Mzdové náklady
524 Zákonné zdravotní + sociální pojištění
525 Jiné sociální pojištění
527 Zákonné sociální náklady

28.426,82
20.531,06
6.801,29
85,70
1.008,77

53 - 55 Ostatní náklady
53 Daně a poplatky
54 Ostatní náklady z činnosti
551 Odpisy
558 Drobný dlouhodobý majetek

3.624,34
7,24
164,05
2.411,84
1.041.21

Porovnání výše nákladů podle druhů v tis. Kč
ost.náklady
1%
soc.nákl.
2%

odpisy
5%

DD majetek
1%

materiál
14%
energie
5%

opravy
2%
cestovné
0%

zák.pojišť.
16%

reprezentace
0%
služby
8%

materiál

5 761,64

energie

2 435,69

opravy

1 029,49

cestovné

63,11

reprezentace 11,90
služby
mzdy

3 211,01
20 531,06

zák.pojišť. 6 801,29
soc.nákl.
ost.náklady
odpisy

1 094,47
171,29
2411,84

DD majetek 1041,21
mzdy
46%
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Komentář k rozboru nákladů:
Náklady na materiál činily 5.761,64 tis. Kč.
Spotřebu materiálu tvoří náklady na potraviny, všeobecný materiál, prací a čisticí
prostředky, zdravotnický materiál, materiál na údržbu, PHM a kancelářské potřeby.
V nákladech na materiál můžeme sledovat proti předchozím obdobím ve sledovaném
roce znatelný pokles. Tohoto poklesu bylo dosaženo aplikací úsporných opatření
v materiálovém hospodářství a výběrem levnějších dodavatelů.
V této položce jsou zahrnuty (v tis. Kč):
Náklady na

potraviny
4.561,08
všeobecný materiál
882.23
v tom: čisticí prostředky
materiál pro prádelnu
zdravotnický materiál
kancelářský materiál
materiál na údržbu
ostatní materiál, náhradní díly
textilie
57,07
PHM
51,26
tiskoviny
17,79
drobný majetek do 3.000 Kč 192,21

272,67
130,96
116,18
154,93
148,03
59,46

Náklady na potraviny činily 4.561,08 tis. Kč
Denní stravovací jednotka pro rok 2013 byla stanovena ve výši:
strava normální
75,- Kč
strava dietní
75,- Kč
strava diabetická
78,- Kč
Celková hodnota potravin dodaných obyvatelům byla 3.955,38 tis. Kč. Zaměstnanci a
ostatní strávníci spotřebovali potraviny v celkové výši 605,71 tis. Kč.
V průběhu roku 2013 byla možnost výběru hlavních jídel, u oběda ze tří druhů,
večeře dle rozpisu – dva druhy.

Náklady na nákup DDHM do 3 000,- Kč
za sledované období byly vyčísleny částkou 192,21 tis. Kč. Jedná se o nákup
drobného majetku, který je evidován pouze na podrozvahových účtech, jehož
celková hodnota nedosahuje stanovené částky a předpokládaná doba používání je
delší než jeden rok nebo o drobný majetek účtovaný přímo do spotřeby.
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Náklad
dy na enerrgie celkem
m 2.435,69
9 tis. Kč
z toho
o:

ele
ektrická en
nergie
plyyn
vo
odné, stočn
né

954,6
69 tis. Kč
951,8
85 tis. Kč
529,15 tis. Kč

Z výsle
edku je pro
oti předcho
ozím obdob
bím patrné
é celkové zvýšení
z
ná
ákladů na veškeré
v
energie
e. Důvode
em je obe
ecný růst cen enerrgií, který nelze vykkompenzo
ovat ani
výhodn
nějšími dod
dávkami, vysoutěže
v
nými zřizo
ovatelem na
n komoditní burze v rámci
centrálního záso
obování en
nergiemi. Náklady rovněž
r
ovllivňují i aktuální klimatické
podmín
nky.
a a opravy
y strojů, za
ařízení a sttaveb, celk
kem 1.029,49 tis. Kč
Údržba
Přibližn
ně polovinu nákladů
ů na tuto položku tv
voří každo
oročně periodická a běžná
údržba a běžné opravy strrojů a zařízzení na je
ednotlivých úsecích. Na náklad
dech na
opravy se začíná
á negativn
ně projevo
ovat doba používáníí prostředkků a to přřevážně
ho inventářře, který je
e v provozzu od rekonstrukce domova,
d
co
ož je více než 15
strojníh
let. V druhé po
olovině nákladů jsou obsaž
ženy výda
aje na miimořádné opravy
nemovitého maje
etku. V uplyynulém roce se jedn
nalo hlavně
ě o opravu
u netěsnýc
ch oken
ení v budov
vě „C“ vým
měnným zzpůsobem, dále o
s deforrmovanýmii rámy na II. odděle
opravu střechy a výměnu
u střešní krytiny na
a garážích
h a výmě
ěnu poško
ozených
parape
etních dese
ek.
Podle charakteru
c
majetku lzze běžné opravy
o
rozd
dělit do následujících
h skupin:
Opravyy strojů a zařízení:
z
4
455,42
tis. Kč
- opravvy kuchyňského zařízzení
- dopra
avních prosstředků
- zdravotnické tecchniky
elenské tecchniky
- práde
- sdělovvací techniky, EPS, dorozumív
d
vací technik
ky
- opravvy a údržba
a výtahů
- kance
elářské tecchniky
- ostatn
ní opravy

v tom v tis. Kč
51,23
65,58
66,27
55,03
70,78
38,93
64,72
42,88

kuchyň
ňská zařízení
zdravo
otnická
zařízen
ní
dopravvní
prostřeedky

80000
6
66266

70000
60000

prádelenská
technikka

50000

výtahyy

20000

kancelářská
technikka

10000

51231

80
7078
65583

64720
55028
38924

428
883

40000
sdělovací technika,
EPS, siggnailzace
30000

ostatníí opravy

0
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Údržba a opravy nemovitého majetku: 574,08 tis. Kč
v tom v tis. Kč
- oprava oken na oddělení II, budova „C“
- periodické malování
- oprava okapů
- oprava parapetních desek
- oprava střešní krytiny na garážích
- oprava kouřových cest – prádelna
- oprava osvětlení interiérových prostor
- oprava rozvodu topení
- ostatní drobné opravy budovy

Ostatní služby

103,49
65,41
34,50
43,27
162,90
69,86
66,08
12,76
15,81

3.211,01 tis. Kč

zahrnuty jsou náklady na:
likvidaci odpadů
telefonní poplatky
poplatky RTL, spoje
bankovní poplatky
IT služby
povinné revize
úklidové práce
rehabilitace + preventivní prohlídky
akce obyvatel
ostatní služby

v tis. Kč
273,72
12,76
81,15
42,36
288,16
21,11
1.855,70
100,75
10,50
541,08

Poměr nákladů na ostatní služby
revize;
21,11

ost. služby;
524,80

v tis.Kč

likvidace odpadů; 273,72
telefony;
12,76
poplatky RTL, ost.spoje;
81,15

rehabilitace klientů;
100,75

IT služby;
288,16

akce pro obyvatele; 10,50

bank.poplatky;
42,36

úklidové služby; 1855,70
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Osobní náklady

28.426,82 tis. Kč

Jsou největší nákladovou položkou rozpočtu, skládají se z nákladů na:
- mzdy zaměstnanců
19.714,71
- OON
715,55
- náhrady za pracovní neschopnost
100,80
- sociální pojištění
5.000,96
- zdravotní pojištění
1.800,33
- zákonné soc. náklady
1.008,77
- ostatní soc. náklady
85,70
Faktem vysvětlujícím výši ostatních sociálních nákladů je způsob účtování, kdy
náklady na OOPP, vzdělávání a zdravotní prevenci zaměstnanců, stejně jako
zákonné pojištění zaměstnavatele, byly začleněny do osobních nákladů organizace.
Současně se negativně projevilo i zaúčtování manažerského vzdělávání od firmy
HARTMANN, které bylo poskytnuto formou daru ve výši 217 tis. Kč a dále pak
zahájení projektu „Vzděláváním ke kvalitě II.“, financovaného z ESF OP LZZ.
v měsíci říjnu 2013.

Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v Kč
20000
15000

16 536
13 477

13 477

17 212

18 092

17 945

17 896

18 614 18 100

15 347

10000
5000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2013 činila 18.100 Kč, proti roku 2012 se
snížila o 514 Kč.
Důvodem poklesu průměrné mzdy bylo razantní snížení mzdových nákladů, jehož
realizace proběhla na základě doporučení zřizovatele a to snížením počtu
kmenových zaměstnanců o 10. Vzhledem k tomu, že takovýto zásah do organizační
struktury se z provozních důvodů ukázal jako neudržitelný, bylo nutno přijmout
náhradou za propuštěné zaměstnance dotované pracovníky, zaměstnané v rámci
podpůrných programů OP LZZ. Na tyto pracovníky však nebyl upraven závazný
ukazatel – limit mzdových prostředků, což také bylo hlavním důvodem překročení
uvedeného závazného ukazatele. Toto překročení však bylo v 100% výši
kompenzováno přímými dotacemi z výše zmíněného programu OP LZZ.
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Ostatní náklady – účtové skupiny 53, 54 a 55
skupina

3.624,34 tis. Kč

53 daně a poplatky (zákonné poplatky) 7,24 tis. Kč
54 ostatní náklady
164,05 tis. Kč
548 300 tvorba fondů
10,24 tis. Kč
549 300 technické zhodnocení
152,89 tis. Kč
549 500 vyúčtování min. období
-3,23 tis. Kč
549 810 náklady APSS
4,15 tis. Kč
55 jiné ostatní náklady
3.028,13 tis. Kč
551 300 odpisy
2 408,39 tis. Kč
551 400 odpis zůst. ceny vyřaz. majetku
3,45 tis. Kč
558 DDNM nad 3.000
40,21 tis. Kč
558 DDHM nad 3.000
1 001,00 tis. Kč

Náklady na DDHM - pořizovací cena nad 3.000 Kč
jsou tvořeny úhradami za nákup prostředků určených k dovybavení jednotlivých
úseků domova, dále k vybavení rozšířené služby DZR – oddělení VITAL.
Mezi nejvýznamnější patří např.:
- pořízení elektricky polohovatelných lůžek
199,59 tis. Kč
- nočních stolků s výklopnou deskou
99,22 tis. Kč
- kancelářská technika (reprodukční)
140,68 tis. Kč
- IT technologie
103,79 tis. Kč
- zdravotnické pomůcky
76,10 tis. Kč
- kuchyňské vybavení
46,40 tis. Kč
- stroje a nářadí na údržbu
74,09 tis. Kč
- teleskopické tyče odd. I.
119,55 tis. Kč
- obnova a doplnění inventáře
181,79 tis. Kč
a další drobný dlouhodobý majetek.
Náklady na lůžko / měsíc

Celkové průměrné měsíční neinvestiční náklady na lůžko v Kč
30 000 Kč
22650

25 000 Kč
20 000 Kč

16791 17839

23096

23830

25311

25196 24758

20169

15 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
‐ Kč

Proti roku 2012 je dle grafu patrný pokles měsíčních neinvestičních nákladů na jedno
lůžko o 438,- Kč. Důvodem snížení celkových nákladů je aplikace regulačních
opatření na základě doporučení zřizovatele a to především v oblasti osobních
nákladů a dále realizace úsporných opatření a to hlavně v materiálové oblasti.
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4.2 Rozbor výnosů
Celková výše výnosů činila 44.566,27 tis. Kč.
V souladu s ustanovením zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tvoří
základní příjmy organizace:
v tis. Kč
-

úhrada za pobyt od obyvatel
15 946,91
doplatek příbuzných na základě smlouvy
612,88
přiznaný příspěvek na péči
11 523,04
fakultativní služby
15,63
příjmy za provedené zdrav.výkony od ZP
1 698,15
neinvestiční dotace zřizovatele na provoz
3 078,00
neinvestiční dotace od zřizovatele - odpisy 2 403,70
státní dotace z MPSV na provoz
6 719,00
dotace z úřadu práce
351,67
dotace z pracovních agentur
408,08
dotace od obcí
115,75
dotace z ESF - OP LZZ (vyúčtování)
137,33
ostatní příjmy - ostatní strávníci
819,31
- nájemné
98,34
- aktivace fondů
277,59
- prodej vyřaz.majetku
14,41
- úroky
1,60
- jiné
344,88

Přehled výnosů podle druhů v tis. Kč
dotace ÚP + agentury
759,7
1,70%
dotace z ESF
137,3
0,31%

dotace obce
115,8
0,26%

stravné ostatní
819,3
1,84%

ost.příjmy
736,8
1,65%

dotace MPSV
6 719,0
15,08%
úhrady obyvatel
16575,4
37,19%

přísp. na provoz
3078,0
6,91%
přísp.na odpisy
2403,7
5,39%
zdrav.pojišťovna
1698,2
3,81%

přísp.na péči
11523,0
25,86%
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Podíl příjmů
p
od obyvatel na
n celkový
vých provo
ozních příj
íjmech
Ostatní (vlastní) příjmy
1.556,1
13 tis. Kč
3
3,49%

14 911,65
5
33,46%

Do
otace od in
nstitucí
(ko
omplexně)
14
4.911,65 tis
s. Kč

63,05%
%

Příjjmy od ob
byvatel
(úhrrady, PNP,, doplatky)
28.098,46 tis Kč

4.3 Inv
vestiční náklady a investtiční fond
d:
t Kč
v tis.
Zůstate
ek fondu z r. 2012
Odpisyy k 31. 12. 2013
Posílen
ní IF z darů
ů
Prodan
ný investičn
ní majetek
Nařízen
ný odvod odpisů
o
zřizzovateli
Techniccké zhodnocení IM
Údržba
a nemovitého majetku
u
Nově nakoupený
n
DHM, DNM

67,68
2.408,39
25,00
10,00
- 1.806,70
- 455,30
- 206,17
- 45,89

v tom: Kráječ na
a chleba do
o kuchyně
45
5,89
Techn. zh
hodnoceníí - pokoje
120
0,60
- zahrada
aVital
51
1,82
- vzducho
otechnikaV
Vital
223
3,78
- budova
59
9,10
Opravy nemovitého
n
o majetku
- parapetty “C“
43
3,27
- střecha garaží
162
2,90
________
_________
_________
_________
_________
_________
______

ek investičn
ního fondu
u k 31. 12. 2013
Zůstate
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0,70
0 tis. Kč

4.4 Grafické porovnání ekonomických ukazatelů poskytovaných
služeb na jednoho uživatele v Kč za rok 2013

16 272,31

ostat. náklady

17 640,46
26 777,74

služby

29 651,30
15 961,04

energie

16 360,44
43 769,44

materiálové n.

46 052,42
204 442,46

osobní náklady

182 908,40
307 222,99

náklady celkem

292 613,02
10 029,30

ostatní příjmy

10 526,74
9 214,68

zdrav.poj

12 252,68
94 892,91

PNP

68 826,60
112 316,09

úhrady

109 700,81
46 217,39

dotace MPSV

44 163,46
37 981,96

dotace

45 647,60
310 652,34

výnosy celkem

291 117,89
0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

300 000,00

350 000,00
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4.5 Plnění rozpočtu DS Tovačov k 31. 12. 2013, v tis. Kč
Položka
501 Spotřeba materiálu
501 320-PHM
501 360 Potraviny
501 370 Nákup všeob.materiálu
501 390 Prádlo
501 400 Noviny,knihy,časopisy
501 480 DDHM do 3000 Kč
502 Spotřeba energie
502 330 Elektr.energie
502 350 Vodné,stočné
502 370 Plyn
511 Opravy a údržování
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby
518 310 Ostatní služby
518 320 Služby telekomunikací
518 325 Televize,rozhlas
518 330 Služby pošt
518 340 Úklid.služby
518 350 Rehabilitace ext, canisterapie
518 390 Ost.služby,akce obyv
518 569 Bank.poplatky
521 Mzdové náklady
521 510 Platy VPP
521 610 Platy zaměstnanců
521 710 OOV
521 810 Náhrady DNP
524 Zákonné sociální pojištění
524 310 Zdravotní pojištění
524 315 Zdrav.pojištění VPP
524 320 Sociální pojištění
524 325 Sociál.pojištění VPP
525 300-Pojišť.odpovědnosti zam.
527 Zákonné sociál.náklady
527 370 Školení
527 380 Prevent.prohlídky
527 395 OOPP
527 410 Zák.soc.nákl. FKSP
538 30 Daně a poplatky
548 Tvorba fondů
549 Jiné ostatní náklady
549 30 Tech.zhodnocení HIM-40
549 39 Ost.nákl.-pojištění majetku
549 81 Poplatek AUSP
549 90 Ostatní náklady
551 30 Odpisy DNM a DHM
558 Náklady DDM
558 318 DDNM
558 328 DDHM
Náklady celkem
602 Tržby z prodeje služeb
602 30 Tržby
602 310 Úhrada za soc.služby
602 320 Spoluúčast na úhradě
602 330 Příspěvek na péči
602 340 Úhrady zdrav.pojišťoven
602 41 Tržby - od cizích strávníků
602 42 Tržby - stravné zaměstnanců
603 Pronájem
644 310 Prodej DDHM
648 Zúčtování fondů
649 Ostatní příjmy
662 Úroky
672 Příspěvky a dotace na provoz
672 382 ESF II
672 400 Dotace MPSV DD
672 450 Dotace MPSV VITAL
672 500 Dotace O K
672 510 Dotace odpisy
672 900 Účel.dotace VPP
672 950 OPLZZ
672 600 Dotace obce
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření
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Rozpočet 2013
6 250
80
4 600
1 250
80
40
200
2 600
1 100
550
950
1 000
60
15
3 210
1 127
45
35
20
1 838
70
20
55
19 968
19 328
540
100
6 542
1 731
4 811
82
1 000
500
41
250
209
8
150
40
95
7
8
2 404
1 000
40
960
44 289
30 705
29 845
16 000
600
11 550
1 695
430
430
96
280
2
13 206
140
4 593
2 126
3 078
2 404
405
350
110
44 289
0

Skut.12/2013
% plnění
Skut.12/2012
5 762
92%
6 360
52
65%
57
4 561
99%
4 609
882
71%
1 253
57
71%
345
18
45%
32
192
96%
64
2 436
94%
2 481
955
87%
1 078
529
96%
500
952
100%
903
1 028
103%
704
63
105%
54
12
80%
8
3 210
100%
3 604
1 107
98%
1 219
40
89%
44
35
100%
35
18
90%
19
1 856
101%
2 007
101
144%
220
11
55%
16
42
76%
44
20 531
103%
20 921
315
110
19 400
100%
20 389
715
132%
337
101
101%
85
6 801
104%
7 023
1 994
115%
1 849
28
10
4 700
98%
5 138
79
26
86
105%
86
1 011
101%
914
531
106%
416
19
46%
42
263
105%
250
198
95%
206
7
88%
8
10
154
103%
160
153
133
383%
0
26
0%
4
4
57%
-3
-3
-38%
2 412
100%
2 376
1 041
104%
652
40
100%
37
1 001
104%
615
44 564
101%
45 351
30 613
100%
30 174
29 794
100%
29 332
15 963
100%
15 716
613
102%
325
11 520
100%
12 181
1 698
100%
1 110
357
83%
356
462
107%
486
98
102%
107
14
1
278
99%
144
345
39
2
100%
2
13 216
100%
14 887
139
99%
718
4 593
100%
6 731
2 126
100%
214
3 078
100%
4 565
2 404
100%
2 376
408
101%
148
352
101%
116
105%
135
44 566
101%
45 354
2
3

4.6 Rozvaha k 31. 12. 2013
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4.7 Výsledovka k 31. 12. 2013
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5

Další údaje

Informace pro klienty a zájemce o službu: 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 sociálním zařízením a sprchou
• 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.) 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.
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Domov pro seniory
počet pokojů:
22 jednolůžkových
41 dvoulůžkových

VITAL
počet pokojů:

23 dvoulůžkových

Na chodbách jsou umístěny koupelny s možností koupele ve vaně nebo
sprchováním, společenská místnost s knihovnou a televizí, která současně slouží
jako jídelna. Ve společné kuchyňce na jednotlivých patrech „domova pro seniory“ je
umístěna chladnička, kuchyňská linka, sporák, žehlicí prkno a myčka. Všechna
oddělení jsou vybavena pojízdnými sprchovacími křesly a zvedáky.
Úhrada za poskytovanou službu v roce 2013
strava/
den

bydlení/
den

jednolůžkový pokoj

160 Kč

200 Kč

360 Kč

11 160 Kč 10 800 Kč

10 080 Kč

dvoulůžkový pokoj

160 Kč

170 Kč

330 Kč

10 230 Kč

9 240 Kč

pokoj podle vybavení

5.1

celkem/
za 31 dnů za 30 dnů za 28 dnů
den

9 900 Kč

Údaje o kontrolách a auditech

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 jsou 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.
Revizní a hodnotící postupy v souvislosti s dosahováním vyrovnaného nebo
zlepšeného výsledku hospodaření, související s plněním závazných ukazatelů,
s sebou vždy nesou přijetí rozpočtových opatření. V této souvislosti byly v roce 2013
vydány 4 rozpočtová opatření v pravomoci územního samosprávného celku a 2
rozpočtová opatření ředitelky, které jsou v pravomoci účetní jednotky. K odstranění
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nedostatků zjištěných kontrolami dle vnitřního kontrolního systému bylo vydáno 5
opatření ředitelky.
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.
Interní audit systému managementu kvality - interní ověření je krokem, který
prověřuje míru zavedení požadavků systému managementu kvality (QMS) a
konstatuje shodu či neshodu s těmito požadavky. Výstupy interního auditu, které
konstatují neshodu či nižší míru shody s požadavky QMS, jsou v rámci nápravných
opatření uvedeny do systémem požadovaného stavu. Interní audit je pro naši
organizaci zabezpečován externě. V prosinci 2013 byl proveden první interní audit,
který prověřil nově implementovaný systém řízení kvality podle normy ISO 9001:2008
a naši připravenost na jeho certifikaci. Interním auditem nebyly zjištěny neshody ani
odchylky, nápravná či preventivní opatření nebylo třeba ukládat. Auditor konstatoval
naši dobrou připravenost k certifikačnímu auditu, který byl stanoven na 8. 1. 2014.
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.
V průběhu roku 2013 nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, které by nepříznivě
ovlivnily činnost naší organizace.

Přehled o vykonaných kontrolách v DS Tovačov v roce 2013:
•
•
•
•
•
•

kontrola z Krajské hygienické stanice Olomouc
finanční kontrola zřizovatelem
ověřovací audit HACCP – ing. Cigánková L.
kontrola ČPZP na oprávněnost vykazování a poskytování zdravotní péče
kontrola HZS – tematická požární kontrola
kontrola OSSZ – plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění

Průběžné sledování řešených problémů, jejich analýza, okamžitá náprava a
následná kontrola plnění uložených opatření slouží k předcházení vzniku a snazšímu
zvládání důsledků případných negativních jevů.
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5.2

Projekt „Vzděláváním ke kvalitě II.“

Dne 1. 10. 2013 byl v naší příspěvkové organizaci zahájen projekt „Vzděláváním ke
kvalitě II.“ – vzděláváním zaměstnanců k trvalému rozvoji, financovaný z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Celková částka finanční podpory činí 1 802 249,40 Kč a realizace projektu je
plánována do 30. 6. 2015.
Na základě úspěšné realizace předchozího projektu „Vzděláváním ke kvalitě“ jsme
s logickou návazností na kladné zkušenosti podali nový projekt „Vzděláváním ke
kvalitě II.“ – vzděláváním zaměstnanců k trvalému rozvoji.
Projekt je v souladu se Vzdělávacím plánem organizace a strategickým dokumentem
Koncepce rozvoje Domova pro seniory Tovačov a současně koresponduje se
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji.
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných
příspěvkovou organizací Domov pro seniory Tovačov klientům s Alzheimerovou
chorobou či jiným typem demence v souvislosti se zavedením nové služby domova
se zvláštním režimem a novým typem klientů.
Do projektu bude zapojeno 52 zaměstnanců. Proškoleno bude 44 pracovníků
v sociálních službách, 4 sociální pracovníci a 4 vedoucí pracovníci.
Nároky na znalosti a profesionalitu pracovníků jsou opravdu vysoké a s rozvojem
nových poznatků, nejen v oblasti sociální práce, neustále narůstají. Jen díky
soustavnému učení se, osobnostnímu a profesnímu rozvoji a dalšímu vzdělávání
jsme schopni pružně reagovat na aktuální potřeby našich klientů a společenskou
poptávku.
Naším cílem je, aby klienti byli u nás spokojení, což s sebou přináší vysoké nároky
na naše zaměstnance. Právě ucelený projekt jim v jejich praxi velmi pomohl a již nyní
můžeme říct, že došlo i k výraznému posunu v kvalitě poskytovaných služeb. Proto
v tomto způsobu zajištění vzdělávání a rozvoje zaměstnanců pokračujeme.
V rámci projektu bylo v prosinci zrealizováno první školení „Efektivní vedení porad“,
které bylo určeno pro vedoucí zaměstnance. Školení pro ostatní profese jsou
naplánována na rok 2014 a 2015.
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5.3

Spolupráce s okolními obcemi, přijaté dary

V souladu s § 105 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a dále dle § 9 odst.
1 písm. i) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, a dle doporučení zřizovatele, jsme se obrátili na okolní
obce, jejichž obyvatelé jsou našimi klienty a nedostačuje-li jim jejich příjem na úhradu
poskytované služby s žádostí o poskytnutí účelové dotace k financování běžných
výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb.
Přehled oslovených obcí a výše poskytnutého příspěvku

obec/město
1.

Bystřice pod Hostýnem

2.

Ivaň

3.

Klopotovice

4.

Kojetín

5.

Lobodice

6.

Majetín

7.

Měrovice n. H.

8.

Pivín

9.

Polkovice

10.

Prostějov

11.

Přerov

12.

Sobíšky

13.

Tovačov

14.

Velký Újezd

15.

Věrovany
celkem

žádost o částku
20 138 Kč
2 233 Kč
2 114 Kč
32 351 Kč
12 990 Kč
33 174 Kč
14 322 Kč
19 806 Kč
14 246 Kč
15 645 Kč
190 781 Kč
16 854 Kč
61 661 Kč
7 678 Kč
60 771 Kč
507 764 Kč

výše příspěvku
6 000 Kč (dar)

10 000 Kč (dar)
5 000 Kč
2 000 Kč
14 246 Kč
48 000 Kč
45 000 Kč
4 000 Kč
134 246 Kč

Všem obcím, které vyhověly naší žádosti o poskytnutí účelové dotace, srdečně a
upřímně dekujeme.

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
domova a zajistit kontinuální manažerské vzdělávání pro vedoucí zaměstnance. To
vše s cílem poskytovat uživatelům službu na vysoké úrovni a k jejich spokojenosti.
Přehled o přijatých darech podává následující tabulka.
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Přehled o přijatých darech

dárce
Vičarová Z., Olomouc
Město Kojetín
Hartmann – Rico, a. s.
Město Bystřice p. Hostýnem
Odložil Karel, Přerov
Odložil Libor, Dobrčice
Obec Uhřičice
SEZAKO Přerov
Pivovar ZUBR
Obec Oplocany
Vičarová Z., Olomouc
Hartmann – Rico, a.s.
Pro Vektor, spol. s r. o.
Lékárna Zlatý Zubr Přerov
Lékárna Zlatý Zubr Přerov
Ing. Cypra L., Praha

popis daru
na vybavení sesterny v budově C, II. patro
na provoz poskytované sociální služby
věcný dar – digitální tonometr, 2 ks
na provoz poskytované sociální služby DZR
na posílení investičního fondu - VITAL
na posílení investičního fondu - pokoje
na oslavu 15. výročí DS
na oslavu 15. výročí DS
na oslavu 15. výročí DS
na oslavu 15. výročí DS
na vybavení sesterny 1. oddělení
manažerské vzdělávání
na oslavu 15. výročí DS
registrační poplatek na kongres E.D.E.
televize pro klienty na I. odd.
na aktivizaci seniorů
celkem

částka
3 000 Kč
10 000 Kč
3672,50 Kč
6 000 Kč
12 500 Kč
12 500 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
1 000 Kč
3 000 Kč
217 800 Kč
5 000 Kč
15 113 Kč
9 193 Kč
7 114 Kč
317 892,50 Kč

Děkujeme!

Závěr
Přes veškerá úskalí, která naši každodenní práci provázejí, dokážeme s odvahou
reagovat na měnící se podmínky poskytování služby, na aktuální potřeby klientů i na
vzrůstající nároky kladené na pracovníky domova. Jejich poctivá a kvalitní práce,
osobní přístup, flexibilita, zájem a nasazení jsou důvodem dobrého jména domova
v celém regionu i kraji. Je právě zásluhou našich zaměstnanců, že jsme domovem
vyhledávaným a žádaným. Proto jim zde i touto veřejnou formou vyslovuji upřímné
díky.
Dopsáním posledního řádku výroční zprávy tedy uzavíráme rok 2013 a vracíme ho
zpět do rukou jeho Tvůrce a původce k posouzení a konečnému zúčtování. Své
poslání, kterým je poskytování sociální služby těm, kteří ji potřebují, jsme plnili
s odhodláním a poctivostí, v souladu se svědomím a veřejně deklarovanými
hodnotami a principy. I proto pevně doufáme, že jsme při jejím plnění obstáli.
Poslední větou výroční zprávy se vracím k tomu, co již bylo řečeno na začátku. I ve
shonu všedních dní usilujme o naplnění výzvy být ČLOVĚKU ČLOVĚKEM.
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Střípky z domova pro seniory
Čas je přesná a měřitelná hodnota, přesto se stává, že říkáme: „To tak rychle
uběhlo“, nebo „Ten čas se vleče“. Nám však uplynulý rok „uběhl jako voda“ a tak se
zamýšlíme nad tím, jaký byl?
V našem domově se zaměstnanci snažili, aby zde prožitý čas byl co nejpříjemnější,
klidný a smysluplný. Pro klienty byla připravena nabídka aktivit, které se nejčastěji
v týdenních cyklech opakovaly. Také různá společenská setkání se záměrem pobavit
a zpestřit život seniorům.
Mezi pravidelné aktivity patří canisterapie. Do domova přijíždí canisterapeutka Jitka
se svým pejskem Corou, který svojí přítomností a hravostí rozveselí mnoho klientů.
Při pravidelném cvičení na židlích, hraním kuželek, šipek a pétanque si naši senioři
udržují fyzickou zdatnost. Nejen posilování svalů, ale i trénování paměti má své stálé
místo v týdenní nabídce aktivit. Že senioři neradi zahálí, je všeobecně známé, proto
velká účast v tvořivé dílně nikoho nepřekvapí. Tvoření z hlíny, výroba velikonočních
či vánočních ozdob je již tradicí.
Na každém oddělení nechybí ani občasné posezení v menším kolektivu při kávičce a
zákusku, kde se povídá a povídá a hlavně vzpomíná. Vzpomínky na dobu nedávnou,
nebo na chvíle již hodně dávné. Příhody a vzpomínky jsou zajímavé, tak nápad tyto
vzpomínky trvale zaznamenat, byl naprosto přirozený. Některé vzpomínky jsme
opravdu zaznamenali. Dostaly knižní podobu, na což jsou klienti-autoři náležitě hrdí.
Fotogalerie prozradí, jak jsme se bavili…

Fotogalerie
canisterapie s Jitkou a Corou
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„Koukám, jak ten čas letí…“ ☺ aneb
posezení u kávičky při příležitosti
oslavy významného životního jubilea.

Kuželky – doma trénujeme poctivě,
abychom na soutěži u sousedů zazářili…
Pétanque – i u této hry a dovednosti platí staré
pravidlo, že jen opakování a cvik dělá mistra,
případně také varianta „těžko na cvičišti, lehko
na bojišti…“

Tvořivá dílna
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Cestománie
Za velkou louži, za oceán, nás přeneslo
vyprávění pana Jiřího Vlka, který nám
povídal o životě v Americe.

Masopustní rej, tj. medvěd se svým
rozverným doprovodem, procházel
Domovem v únoru.

Březnová Josefovská zábava
přilákala mnoho návštěvníků.

Postavení májky je už dlouholetou tradicí.
Avšak pak ji musíme celý měsíc hlídat,
než se slavnostně skácí… aby nám ji
náhodou nenechavci nesklidili předčasně.
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Oslava 15. výročí rekonstrukce našeho
Domova proběhla za pěkného počasí a
velké účasti klientů, zaměstnanců, přátel,
emeritních ředitelů ing. Vybírala a ing.
Špalkové, politických představitelů a
dalších hostů. Dort do tomboly věnovala
senátorka Božena Sekaninová.

Výlet do Muzea kočárů
Čechy pod Kosířem byly cílem našeho letního
výletu a nikdo z účastníků nelitoval. Litovali
jen ti, co zůstali doma. Vyprávění se ujal sám
pan ředitel Václav Obr, a jeho vyprávění bylo
tak živé a poutavé, že někteří zaměstnanci se
následně do muzea vypravili i se svými dětmi.
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X. ročník turnaje pétanque
Letošní turnaj seniorů byl jubilejní, vždyť již
po desáté jsme změřili své síly se
soutěžícími z ostatních domovů. Čestným
hostem byla bývalá ředitelka Ing. Špalková,
která tradici této hry u nás v DS založila.
Celý turnaj byl důstojný a slavný, naše
družstvo se umístilo na 2. místě.

Svatováclavské hody
„Čí só hode??“ No přece naše. A když
jsou naše, musíme je náležitě oslavit…
Někdo účastí na slavnostní bohoslužbě,
místní rodáci se svou rodinou v domácím
prostředí, no, a my ostatní na hodové
zábavě.
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Život je kabaret
Kabaretní vystoupení Libora Pantůčka a
Dany Chytilové přineslo rozverné i vážné
muzikálové a kabaretní melodie, prokládané
vtípky a humornými historkami a obdarovalo
nás novými zážitky a zároveň i starými
vzpomínkami.

Sv. Martin
Marně jsme letos vyhlíželi sv. Martina… ale
nám dobrou náladu a optimismus nic nepokazí.
Martinská hostina s vínečkem a nutričně
nevyváženými dobrotami, při poslechu písniček
ve společnosti harmonikářky Elišky všechny
podzimní splíny spolehlivě rozptýlí.

„Vzácným darem révy vinné
jsi obohatil žití stůl,
a z té číše nedopité
mi zbývá vypít ještě půl.“
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Adventní a vánoční čas
Mikuláš, anděl a čertice společně
navštívili všechny obyvatele
Domova a odpoledne je pak při
zábavě při tanečku protáhli a
potrápili.

Vánoční čas byl vyplněný několikerým vystoupením
dětí i dospělých, amatérů i profesionálů… díky
kterým jsme se potěšili, slavnostně se naladili a
především z plných plic si zazpívali.
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Střípky z domova se zvláštním režimem
VITAL, domov se zvláštním režimem, je určen klientům, kteří jsou postiženi převážně
Alzheimerovou chorobou. Volnočasové aktivity jsou proto šité na míru s ohledem na
toto onemocnění. Mezi pravidelné aktivity patří:
Reminiscence
Každý den si povídáme a často vzpomínáme na naše dětství, mládí a na čas, který,
jak se říká, vzala voda. Někdy jsou to vzpomínky úsměvné, jindy musíme zatlačit
slzu. Byli jsme proto nesmírně potěšeni, že jsou naše vzpomínky zaznamenány a
vyšly v knize, kterou náš domov vydal.
Cvičení
Při našich aktivitách se nebráníme ani pravidelnému cvičení, což někdy nebývá
jednoduché, protože většina klientů je upoutaná na invalidní vozíček. Vyzkoušeli
jsme si šipky, pétanque i kuželky, a moc se nám to líbilo.
Canisterapie
Pravidelné návštěvy Border colie Cory milujeme a když při poslední návštěvě přibyla
ještě přítulná kočička, byli jsme všichni mile překvapeni a nadmíru spokojeni.
Odpolední kavárnička
K naší dobré náladě přispívá i pravidelné odpolední „POSEZENÍ U KÁVIČKY.“
Trénování paměti
Trénink paměti jsme si moc oblíbili a naše „aktivizační“ nás rozhodně nešetří. Vždyť
cvičení, či některé otázky jsou opravdu těžké nejen pro nás, ale i pro naše sestřičky.
Muzikoterpaie
Ze všeho nejraději zpíváme, umíme přezpívat celý zpěvník a nebráníme se ani
recitaci, mnozí žáci základní školy by nám mohli závidět.
Rádi se účastníme všech aktivit, které nám zde v domově jsou po celý rok nabízeny.
Patří mezi ně: jubilanti (společná čtvrtletní oslava narozenin), „chození s medvědem,“
společenské zábavy, stavění máje a samozřejmě i jeho kácení, letní zahradní
slavnost, hodová zábava, martinská zábava a kulturní vystoupení v době adventu.
Někteří z nás se účastnili soutěže ve vaření guláše, tzv. „gulášování“ v Prostějově.
Také jsme byli na sportovní olympiádě v domově pro seniory ve Chválkovicích a výlet
v Čechách pod Kosířem do muzea kočárů neměl chybu.
Neizolujeme se od ostatních, ba naopak, našim cílem je prožít zbytek našeho života
co nejplnohodnotněji a pak jednou odejít z tohoto světa spokojeně a s mírem v duši.
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Fotogalerie

Vodění medvěda anebo focení s medvědem? ☺
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Josefovská zábava

Canisterapie
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Letní akce máme nejraději

Gulášování, alias soutěž ve vaření guláše v DD Nerudova, Prostějov

Že to našim kuchařkám sluší…?
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Další sportovní klání… tentokráte v DS Pohoda Chválkovice
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