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Identifikace:
název
adresa
IČO
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tel.
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www
č.ú.

: Domov Na zámku, příspěvková organizace
: Kyjovice 1, 747 68
: 71197001
: Mgr. Michal Jiráska
: 553 778 026, 737 036 518
: jiraska@domov-kyjovice.cz
: http://www.domov-kyjovice.cz
: 3337-821/0100

Domov Na zámku, je příspěvková organizace Moravskoslezského kraje. Nachází se v malé
obci Kyjovice ve Slezsku, která se nachází mezi Ostravou a Opavou nedaleko obce Pustá
Polom. Domov Na zámku tvoří zámecký areál, jehož dominantou jsou dvě hlavní budovy B1
a B3 o rozloze 1370m² vzájemně propojené spojovacím krčkem. Jedná se o třípodlažní,
památkově chráněné objekty. Dalším objektem je vedlejší budova B2 o rozloze 750m² ležící u
vjezdu do areálu. Jedná se o třípodlažní objekt, který je spojovací lávkou propojen s hlavní
budovou. Také tento objekt je památkově chráněný.
Další objekty tvoří dílna a „chata“ sloužící jako sklad materiálu a sušárna prádla. Posledním
objektem, který není využíván, je altán umístěný uprostřed parku.
Rozloha zámeckého parku činí cca 70 000m². Park je rovněž památkově chráněný.
Celý komplex je zasazen doprostřed malebné přírody, kde je možné v klidu relaxovat,
případně se věnovat procházkám po okolí.
Nevýhodou je zde špatná dopravní obslužnost a značná vzdálenost od větších měst. Toto je
určitou komplikací při kontaktu organizace i uživatelů s veřejnými a společenskými
institucemi a také částečně překážkou v případě přijímání nových kvalifikovaných pracovních
sil.

Úvodní slovo
Rok 2014 byl pro poměrně hektický. Tento stav byl zapříčiněn zejména prováděním poměrně
rozsáhlých stavebních prací a oprav na hlavních budovách čp.1 a 123 včetně vybavení
interiérů.
Tyto nepřetržitě probíhající práce ovlivnily chod celého zařízení, nejvíce však službu domov
se zvláštním režimem, která se na obou budovách nachází. Z tohoto důvodu docházelo
k častým přesunům uživatelů, k převážení a podávání stravy v provizorních podmínkách,
k omezenému trávení času uživatelů ve společenských prostorách i venku. Stavební práce
měly vliv i na veškeré další činnosti související s poskytováním služby. Uživatelé tyto změny
vnímali převážně pozitivně a se značnou tolerancí, neboť věděli a cítili, že je vše prováděno
s cílem vylepšit komfort jejich bydlení. Negativní reakce jsme zaznamenali spíše z řad
rodinných příslušníků, kteří oprávněně poukazovali na průvodní negativní jevy jako prašnost,
hluk, přesuny stavebních hmot atd., které však se stavebními pracemi vždy souvisí a nelze je
zcela eliminovat. Po dokončení, se během prosince chod celého zařízení pomalu stabilizoval a
uživatelé i personál mohli trávit vánoční svátky v novém čistém prostředí.
Veškeré provedené stavební práce, opravy i nové úpravy interiérů byly dlouhodobě
připravovány, avšak jen část z toho byla v úvodu roku plánována k realizaci. K jejich
uskutečnění přispěl příznivý vývoj financování daný opakovaným navýšením dotace na
provoz Domova Na zámku z MPSV, významným finančním příspěvkem od našeho
zřizovatele – Moravskoslezského kraje a výrazným navýšením příjmů od zdravotních
pojišťoven za vykazované výkony poskytované zdravotní péče. Vlivem těchto okolností jsme
byli schopni provést značný rozsah prací, které bychom za běžných podmínek prováděli
několik let. Těmito zásahy se posunul standard bydlení našich uživatelů o několik stupínků
výše.
Běžný chod provozu též narušily poměrně zásadní personální změny na úseku stravování a
administrativy. V rámci optimalizace a zefektivnění pracovních postupů proběhla na
stravovacím úseku organizační změna zrušením vedoucí pracovní pozice a vytvořením
nového pracovního místa pro skladní, které bylo na základě konkurzu obsazeno od března.
Důvodem personálních změn v administrativě bylo ukončení pracovního poměru vedoucí
ekonomky. Následoval výběr nového vedoucího ekonoma a v souvislosti s tím výběr nové
mzdové účetní.
Přestože v uplynulém roce proběhla řada změn, podařilo se udržet základní provoz v dobré
kvalitě, s minimálními negativními dopady. Odměnou za trpělivost během prováděných prací
je krásné nové prostředí, které nepochybně přispěje ke větší spokojenosti jak uživatelů, tak
pracovníků Domova Na zámku, p.o.

Poslání organizace
Hlavním účelem zřízení organizace je účelové poslání spočívající v poskytování sociálních
služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v
souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním
sociálních služeb souvisejících.
Rozhodnutí o registraci:
V Domově Na zámku, p.o. provozujeme a máme zaregistrovány dvě služby sociální péče:
- Domov pro seniory,
- Domov se zvláštním režimem.
Domov pro seniory
Identifikátor: 7502565
Poslání:
Posláním Domova pro seniory je poskytování celoroční pobytové služby seniorům, kteří mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo nemoci a péči o sebe a svou domácnost již nejsou
schopni zvládat vlastními silami nebo za pomoci rodinných příslušníků či terénních služeb.
Cílová skupina:
Osoby starší 65 let, u nichž míra závislosti na pravidelné pomoci jiné fyzické osoby je středně
těžká až úplná.
Kapacita:
20
Cíle služby:
- Klidné a důstojné prožití stáří.
- Udržení běžného způsobu života obdobně jako v předešlém domácím prostředí.
- Udržení maximální soběstačnosti.
- Vytvoření nových a udržení stávajících sociálních kontaktů.
Domov se zvláštním režimem
Identifikátor: 1050242
Poslání:
Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytování celoroční pobytové služby
v bezpečném a důstojném prostředí osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
stařecké Alzheimerovy demence i jiných typů demence a péči o sebe již nejsou schopni zvládat
vlastními silami nebo za pomoci rodinných příslušníků či terénních služeb.
Cílová skupina:
Osoby starší 60 let, u nichž míra závislosti na pravidelné pomoci jiné fyzické osoby je středně
těžká až úplná.
Kapacita:
52
Cíle služby:
- Klidné a důstojné prožití stáří.
- Udržení běžného způsobu života obdobně jako v předešlém domácím prostředí.
- Udržení maximální soběstačnosti.
- Vytvoření nových a udržení stávajících sociálních kontaktů.
- Stabilizace psychického stavu.

Zpráva o činnosti organizace

Personál:
Výše uvedeným uživatelům poskytujeme přímou péči prostřednictvím čtyřadvaceti
pracovníků v sociálních službách (pečovatelů), kteří se snaží o individuální přístup ke
každému uživateli a poskytování individuální podpory podle potřeb samotného uživatele.
Zdravotní péči zajišťujeme prostřednictvím pěti zdravotních sester, které mají přehled nejen o
zdravotním stavu jednotlivých uživatelů, ale také o jejich psychických a sociálních potřebách.
Lékařskou péči u nás vykonává praktická lékařka externě a případnou specializovanou
zdravotní péči zajišťujeme přes soukromé ordinace nebo nemocnice v Opavě a Ostravě. O
volnočasové aktivity uživatelů se v našem zařízení stará jedna pracovnice v sociálních
službách. Našimi kmenovými zaměstnanci také provádíme úklid, údržbu budov a parku,
stravování a praní prádla. Na veškeré vedení účetnictví a celkové hospodaření organizace
zaměstnáváme tři pracovníky. Jednání se zájemci o naše služby, vedení veškeré osobní
agendy uživatelů a řešení nestandardních záležitostí uživatelů u nás vykonává jedna sociální
pracovnice a o chod jednotlivých úseků se stará celkem šest vedoucích pracovníků včetně
ředitele.

Významné aktivity:
Naše zařízení procházelo celým uplynulým rokem ve znamení rozsáhlých oprav, stavebních
úprav a modernizací interiérů.
Zahájili jsme generální opravou zateplení podkroví hlavní budovy, kde jsme původní
podhledy včetně tepelné izolace nahradili novými, kvalitními materiály s využitím moderních
technologických postupů. Současně jsme provedli někde výměnu, jinde opravu navazujících
vikýřových oválných oken a ve všech podkrovních pokojích jsme provedli přípravu pro
umístění umývadel.
Pokračovali jsme opravou západní fasády a soklu směrem do parku včetně opravy a nátěru
všech oken. Součástí této akce byla také celková rekonstrukce terasy, která je často využívána
uživateli služby k trávení času ve venkovním prostředí.
Na prováděné fasádní práce na západní stěně budovy navázaly stavební úpravy týkající se
zpevnění plochy pro možnost pobytu imobilních osob v parku, které plánujeme dokončit
v roce 2015.
Poslední významnou stavební akcí byla výměna všech oken na budově čp. 123.
Veškeré uvedené práce završila celková výmalba podkroví, hlavního schodiště, vybraných
prostorů v II. NP hlavní budovy a celé budovy čp. 123.
Po dokončení stavebních prací jsme v podkrovních pokojích nahradili starý nábytek novým a
všechny tyto pokoje jsme vybavili televizory. Modernizace interiérů proběhla i na několika
dalších pokojích ve II. NP obou hlavních budov.
Během roku 2014 jsme se dále zaměřili na dokončení příprav dlouhodobě plánovaných akcí,
které chceme provést během nadcházejícího roku 2015. Konkrétně se jedná o:
 další dispoziční změny v Domově se zvláštním režimem (vestavby sociálních zařízení
do pokojů uživatelů),
 přemístění ČOV,
 dokončení interiérů v Domově se zvláštním režimem.

Kromě dalších běžných provozních činností jsme v uplynulém roce nabídli našim uživatelům
řadu kulturně společenských akcí, z nichž za nejvýznamnější považujeme:
MDŽ - uživatelky obdarovány drobnými dárečky.
Besedy - o Nepálu s Mgr. Řezníčkovou.
Hudební produkce - Kyjovické klepeto, Hašlerovy písničky v podání p. Nováka, vystoupení
pěveckého sboru Collegium Bonum Bílovec.
Ples - Maškarní disko rej s hudbou p. Mazánka.
Oslavy - Den seniorů s písničkami, oslava 90. narozenin uživatelky.
Výlety - Zámek Hradec nad Moravicí.
Zahradnický koutek - starost o pokojové květiny, venkovní truhlíky s okrasnými květinami.
Návštěvy v místní ZŠ Kyjovice - účast na společných výtvarných hodinách.
Sport - Účast nesportovním klání v Domově pro seniory Háj v turnaji v boce, Domově
Slunečnice v turnaji petanque.
Obecní akce - obec Kyjovice pod záštitou ministra zemědělství ČR Mariana Jurečky pořádala
v Zámeckém parku Chuť babího léta. Byly zde prezentovány regionální výrobky, soutěžilo se,
vystoupily zde folklorní soubory. Akce byla zakončena disko karnevalem.

Kvalita služby:
Naší prioritou je nabízet uživatelům příjemné zázemí jak z hlediska podmínek bydlení, tak
poskytování péče. Z tohoto důvodu se snažíme o rozvoj a zvyšování kvality v oblastech
spadajících do předmětu všech našich činností. Za tímto účelem jsme v uplynulém roce
zvládli několik dále uvedených aktivit:
Pod vedením externího konzultanta – inspektora kvality, jsme dokončili revizi dalších
standardů kvality v sociálních službách (standardy č. 3, 4 a 12) a vypracovali dva nové
důležité pracovní postupy č. 2 a č. 9:
- č. 2 „Stravování uživatelů“ - ve kterém se zaměřujeme na způsoby podávání pokrmů
uživatelům služby důstojným způsobem, v odpovídajícím prostředí a na estetickou úroveň
servírování.
- č. 9 „Adaptační období“ - kde rozpracováváme veškeré postupy tak, abychom maximálně
ulehčili první dny pobytu nově příchozímu uživateli služby v našem zařízení, při dodržení
veškerých zákonných povinností doprovázejících přijetí do sociální služby.
Uvedené metodiky jsme v průběhu roku zavedli do praxe a jsou úspěšně využívány jako řídící
nástroje k vedení všech zainteresovaných pracovníků.
Zejména revize obou nově vydaných standardů č. 3 a 4, si vyžádala značné množství
vynaloženého času, vzájemné porozumění a empatický přístup napříč personálem na celém
úseku přímé péče.
Revizi jsme provedli i u některých dalších vnitřních řídících aktů tak, aby svým obsahem
odpovídaly novému vnitřnímu organizačnímu uspořádání a potřebám našeho zařízení.
Během minulého roku jsme realizovali povinné vzdělávání pracovníků v sociálních službách
a sociální pracovnice kombinovaně. Tzn. část externě a část interním vzděláváním. Zaměřili
jsme se na témata „Individuální plánování s klientem s obtížemi v komunikaci“, „Práce
s imobilním klientem“ a „Stravování klientů“. Potřeba vzdělávání v této problematice
vyplynula se závěru provedeného hodnocení kvality podle standardu č. 15 za rok 2013. Toto
hodnocení nám také opět ukázalo, že největším problémem většiny našich uživatelů je pocit
osamocenosti. Tento fenomén se projevuje po celou dobu trvání služby a je stálou otázkou, do
jaké míry vyvíjet snahu k odbourávání tohoto pocitu a jak tento problém prakticky řešit.
Opakovaně zjišťujeme, že jen velmi částečným řešením může být nabízení rozličných

společenských akcí, neboť účast na nich, je jen jakousi momentální náplastí v podobě
odvrácení pozornosti od vnímání sebe sama. Účinnější metodu spatřujeme v přímém
individuálním osobním kontaktu s uživatelem s navozením pocitu jistoty, bezpečí a
pochopení. Každý pracovník však nemá schopnosti navazovat užší kontakty a toto nelze po
zaměstnancích našeho zařízení ani vymáhat, neboť zde již začíná velmi tenká hranice mezi
tím, kde končí pracovní povinnosti a tím kde se začínají projevovat běžné mezilidské vztahy.
Celkové výsledky hodnocení kvality jsme tak jako v uplynulých letech převedli do grafů, viz
dále.
Za účelem budování pocitu jistoty a bezpečí zejména u pracovníků v sociálních službách,
kteří jsou ve stálém kontaktu s uživateli našich služeb, spolupracujeme se supervizorem,
jemuž důvěřují, způsob jeho vedení supervizí jim převážně vyhovuje a vliv supervize se
pozitivně odráží v samotné práci s uživatelem i v celkové kultuře našeho zařízení.
Také pokračujeme ve spolupráci s paní Brumkovou. Ta našim uživatelům poskytuje
canisterapii. Je obdivuhodné, jakou měrou, i takováto, zdánlivě méně významná činnost,
dokáže zpestřit život uživatelů v našem zařízení.
Zvláště v první polovině uplynulého roku jsme se intenzivně zabývali závěry z inspekce
MPSV, která proběhla na službě domov se zvláštním režimem na podzim 2013. V týmech
jsme postupně diskutovali nad jednotlivými tématy a přijímali opatření, jež jsme zapracovali
do odpovídajících metodických materiálů a následně do praxe.

Souhrnné hodnocení spokojenosti uživatelů provedeného na základě dotazníkového šetření
podle vnitřního standardu č.15 :
Legenda k tab. č.1 a 2:
bodování (levý sloupek)

řady

:

1=ano jsem spokojen(a)
2=ne nejsem spokojen(a)
3=jsem částečně spokojen(a)

:

každá řada rovná se jeden respondent

číslování pod grafem
:
čísla otázek
1. Chovají se k Vám pečovatelky, sestřičky a paní uklízečky vlídně a ohleduplně?
2. Respektují pečovatelky, sestřičky, paní uklízečky a ostatní pracovníci Vaše potřeby?
3. Jste spokojen/a s bydlením v domově?
4. Líbí se Vám Váš pokoj?
5. Vyhovuje Vám Návštěvní řád a podmínky pro opuštění našeho domova?
6. Cítíte se v našem Domově „jako doma“?
7. Máte pocit finanční jistoty?
8. Máte jistotu diskrétnosti při nakládání s důvěrnými informacemi, které se Vás týkají?
9. Máte pocit, že Vás pečovatelky, sestřičky, paní uklízečky a ostatní pracovníci dobře
znají a rozumí Vám?
10. Jste spokojen/a se stravou?
11. Jste spokojen/a s pomocí pečovatelek a sestřiček při osobní hygieně?
12. Vyhovuje Vám náplň dne v Domově a nabídka aktivizačních programů?
13. Jste spokojen/a se zdravotní péčí?

14. Jste spokojen/a s vyjednanými podmínkami poskytované péče (dostatek a
srozumitelnost informací o našem zařízení, vyjasňování podmínek poskytování
služby)?
15. Máte zde někoho blízkého, s kým si můžete promluvit o čemkoliv?

Tab. č. 1 – Domov pro seniory

Tab. č. 2 – Domov se zvláštním režimem

Fotogalerie:
Objekty Domova Na zámku určené k bydlení

- Domov se zvl. režimem
Budovy B1 čp.1 a B3 čp.123 (hlavní vchody)

- Domov pro seniory
Budova B2 čp.104

- Domov se zvl. režimem, vzadu Domov pro
seniory (hlavní vchody)

- Domov se zvláštním režimem
Budovy B1 čp.1 a B3 čp.123 (pohled z parku)

Přilehlý park

-pohled na Domov se zvláštním režimem

- altán

Bydlení

- Domov se zvláštním režimem
společenský prostor

- Domov se zvláštním režimem
jednolůžkový pokoj

- Domov pro seniory
společenský prostor

- Domov pro seniory
jednolůžkový pokoj

Kulturně společenské akce

- rej čarodějnic

- MDŽ

Canisterapie

Práce v týmu

- interní vzdělávání

- supervize

Plány do budoucna
V roce 2015 chceme dokončit zpevnění odpočinkové plochy směrem do parku a vybudovat
novou čističku odpadních vod. Dále máme připraveny poslední stavební úpravy týkající se
dispozičních změn v části I. NP a části II. NP na hlavní budově, vše ve službě domov se
zvláštním režimem. Provedením těchto prací docílíme umístění sociálních zařízení přímo
v pokojích uživatelů a vytvoření pokojů nových, vzniklých z nadbytečných skladů a ordinace.
Dále chceme pokračovat v zútulnění interiérů přestavením, případně pořízením dalšího
nábytku, vybavením dekorativními předměty, květinami atd. Po dokončení všech těchto
činností, se chceme v domově se zvláštním režimem dostat na stejně vysokou úroveň bydlení,
kterou dnes nabízíme ve službě domov pro seniory, umístěné na vedlejší budově čp.104.
Našim uživatelům chceme i nadále vytvářet podobné podmínky pro sociální integraci,
sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti minimálně ve stejné míře jako v roce
2014.
V přímé péči o naše uživatele budeme vynakládat stálé úsilí k tomu, abychom dokázali
zejména prostřednictvím pracovníků v sociálních službách poskytovat kvalitní individuální
podporu podle přání uživatele a v mezích našich možností.

Hospodaření
27 283 019,27 312 973,29 954,-

Kč
Kč
Kč

Hlavní finanční zdroje v uplynulém období:
úhrady uživatelů
13.882.700,dotace MPSV
9.099.200,příspěvek zřizovatele
2.500.000,jiné příjmy
1.831.073,-

Kč
Kč
Kč
Kč

náklady
výnosy
výsledek hospodaření

Kromě běžných výdajů na provoz jsme provedli několik investičních akcí. Konkrétně:
- rekonstrukci terasy,
- drenážní systém na západní straně hlavní budovy,
- vybudování zdravotechniky v podkroví hlavní budovy,
- nákup koupací židle Carino pro imobilní nebo částečně mobilní uživatele.

Poděkování:
Na závěr této zprávy bych chtěl také vyjádřit poděkování všem našim sponzorům z řad jak
právnických tak soukromých osob, kteří nám svým příspěvkem pomohli např. k zakoupení
koupacího křesla pro imobilní uživatele, dále bych chtěl poděkovat našim partnerským
organizacím, u kterých jsme se mohli s našimi uživateli účastnit sportovních nebo jiných
společenských událostí nebo naopak, které přijali naše pozvání a nás navštívili. Také děkuji
obci Kyjovice, za spolupráci při konání významných kulturních akcí a spolupráci na dalším
rozvoji našeho zařízení. Rovněž děkuji místní ZŠ a ZUŠ Pustá Polom za nezištné poskytnutí
různých programů s jejich dětmi našim seniorům. Nakonec chci poděkovat našemu
zřizovateli, Moravskoslezskému kraji, za jeho morální i finanční podporu.

„Public relations“ - přehled článků o organizaci:
Rozhlasová reportáž : http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3015490

V Kyjovicích dne 23. 2. 2015

Mgr. Michal Jiráska
ředitel Domova Na zámku, p.o.

Přílohy:
č. 1 - Domov Na zámku, p.o. – souhrnné ekonomické a personální údaje
č. 2 - Sociální služba Domov se zvláštním režimem
č. 3 - Sociální služba Domov pro seniory
č. 4 - Poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Evidence vyřizování žádosti o poskytování informace podle
zákona č. 106/1999 Sb.

Datum
přijetí
žádosti

Označení
žadatele

Datum
vyřízení
žádosti

Způsob
vyřízení
žádosti
(např.
odložení,
rozhodnutí o
odmítnutí
žádosti,
rozhodnutí o
odmítnutí části
žádosti)

Olastní
inspektorát
uzavřením
23.9.2014
6.10.2014
práce
kontroly
MSK

Informace
poskytnuta
na základě
Poznámka
výhradní
Soudní
(další
licence
Stížnost Stížnost přezkum
informace
(pokud ano,
Odvolání důvod
způsob
(datum
vztahující
stručně uvést
podání vyřízení rozhodnutí, se k zákonu
odůvodnění
výrok)
č. 106/1999
nezbytnosti
Sb.)
poskytnutí
výhradní
licence)

ne

ne

ne

ne

ne

ne

