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Domov Na zámku, je příspěvková organizace Moravskoslezského kraje. Nachází se v malé
obci Kyjovice ve Slezsku, která leží 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 2015 patřil k těm náročnějším obdobím, ve kterém byla provedena řada stavebních akcí a
významných oprav zejména na hlavních budovách čp.1 a 123 včetně dovybavení 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 a
k omezenému trávení času uživatelů ve společenských prostorách. 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. 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 pouze akce týkající se dispozičních změn a dokončení zpevněné plochy
byly v úvodu roku plánovány k realizaci. K provedení dalších stavebních prací přispěl
příznivý vývoj financování daný opakovaným navýšením dotace na provoz Domova Na
zámku ze státního rozpočtu, 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 opět o několik stupínků výše.
Běžný chod provozu provázely menší personální změny na úseku přímé péče, na kterém jsme
se potýkali s nedostatkem pracovníků určených pro aktivizaci našich uživatelů. Příčinou byla
dlouhodobá absence jedné pracovnice z důvodu nemoci. Vlivem této okolnosti jsme byli
nucení přijmout nezbytná personální opatření zaměstnáním naší bývalé pracovnice na dohodu
o pracovní činnosti pro provádění aktivizace uživatelů. Tento stav trvá dosud a je nezbytné jej
řešit jiným, efektivnějším způsobem.
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 šestadvaceti
pracovníky v sociálních službách (pečovateli), 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 v průběhu uplynulého roku starala na
dohodu o pracovní činnosti 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 investiční akcí „Dispoziční změny v hlavní budově“, která spočívala ve
vestavbě sociálního zařízení do vybraných pokojů. Součástí těchto změn bylo mimo jiné i
přemístění ordinace do jiného prostoru, čímž jsme docílili zrušení posledního průchozího
pokoje. Také provedení úprav ve dvou místnostech v podkroví, ve kterých tak došlo ke změně
jejich užívání, vedlo ke zvýšení komfortu bydlení.
Na jaře jsme dokončili poměrně náročnou investiční akci „Vybudování odpočinkové plochy“
a květinami osázeli přilehlé záhony. Odpočinková plocha je snadno přístupná všem
uživatelům obou služeb, je bezbariérová a umožňuje tak trávení času venku plně imobilním
osobám, které až sem mohou být ze svého pokoje dopraveny na lůžku.
Pokračovali jsme opravou fasády a soklu na budově čp.123 a opravou přilehlé komunikační
plochy. Na stejné budově jsme také provedli celkovou výměnu střešní krytiny.
Oprava fasády a výměna střechy byla provedena i na přilehlé trafostanici.
Díky významným provozním příjmům jsme mohli provést výměnu čtyř plynových kotlů
ve dvou kotelnách, čímž se nám podařila zvýšit nejen bezpečnost provozu kotelen, ale i
komfort vytápění spočívající v udržení stabilní tepelné pohody zejména na pokojích uživatelů.
Po dokončení dispozičních změn jsme provedli celkovou výmalbu objektu, ve kterém je
umístěna služba domov pro seniory a rozsáhlou výmalbu prostor služby domova se zvláštním
režimem.
Interiéry zrekonstruovaných pokojů jsme vybavili novým účelným nábytkem, který svým
provedením esteticky zapadá do historického zámeckého prostředí. Modernizace interiérů
také proběhla ve veřejných prostorách obou hlavních budov.
Poslední rozsáhlá investiční akce se týkala realizace protipožárního bezpečnostního systému,
který spočívá v instalaci bezpečnostních detektorů kouře a zvýšeného tepla do všech místností
celého zařízení s napojením na centrální ústřednu s možností zaslání poplachu na vybraná
telefonní čísla.

Během roku 2015 jsme se dále zaměřili na přípravu posledních plánovaných stavebních akcí,
které chceme provést během nadcházejícího roku 2016. Konkrétně se jedná o:
- poslední dispoziční změny v domově se zvláštním režimem (vestavby sociálního
zařízení do dvou posledních pokojů uživatelů),
- dokončení opravy fasády na čp.1 (S, J a V strana),
- 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:
Hudební produkce - Kyjovické klepeto, Hašlerovy písničky v podání p.Šedivého, Děrničanka,
Slatinský Schrummel.
Ples - Maškarní disko rej s hudbou p. Mazánka a Kloboukový ples s Kyjovickým klepetem.
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 na sportovním klání v Domově pro seniory Háj v turnaji v boce, Domově
Slunečnice v turnaji pétanque a Domově Bílá Opava a sportovní klání uspořádané v našem
zařízení s přizváním dalších účastníků z jiných domovů.
Obecní akce - Chuť babího léta. Byly zde prezentovány regionální výrobky, soutěžilo se,
vystoupily zde folklorní soubory, akce byla zakončena disko karnevalem.
Kulturní vystoupení – místní ZŠ s programem povídek od Heleny Salichové, mateřská škola,
ZUŠ Pustá Polom, ZŠ Těškovice.
Táborák – opékání párků.
Zpívání koled u vánočního stromku.

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. 6 a 14). Při aktualizaci obou standardů
jsme kladli důraz především na přehlednost a vymezení jasných kompetencí a povinností
pracovníků na jednotlivých úsecích. Přílohou standardu č. 14 jsou „Pravidla pro řešení
nouzových a havarijních situací“ pro uživatele, která jsme nově vytvořili pomocí fotografií
s jednoduchými popisky a doporučením, jak se mají uživatelé zachovat v nestandardních
alarmujících situacích.
V dubnu proběhla na sociální službě domov pro seniory prostřednictvím našeho zřizovatele
kontrola zaměřená na kvalitu poskytované péče. Součástí kontroly byla také závěrečná
diskuse se zaměřením na stěžení oblasti, ve kterých by bylo vhodné provést další opatření
vedoucí ke zvýšení kvality. Těmito doporučeními jsme se v následujícím období pečlivě
zabývali a v týmech jsme postupně hledali východiska, která jsme zapracovali do
odpovídajících metodických materiálů a následně do praxe nejen na domově pro seniory ale
adekvátně i na domově se zvláštním režimem.
Zejména na domově se zvláštním režimem jsme se během minulého roku také zaměřili na
vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociální pracovnice v problematice demence.
Tito pracovníci absolvovali dvě důležitá školení: „Specifika práce s lidmi s demencí“ a

„Demence v obrazech“. Pracovníci byli seznámeni s novými technikami zjišťování potřeb u
nekomunikujících uživatelů s demencí. Tyto nově získané poznatky pracovníci aplikují do
praxe zvláště při práci s individuálními plány, při každodenním poskytování péče i při
aktivizačních činnostech. Věříme, že získané vědomosti a zavedení nových metod práce,
přispějí k získání certifikátu „Vážka“, o který chceme požádat v letošním roce 2016.
Ze závěrů provedeného hodnocení kvality podle standardu č. 15 za rok 2014 vyplynulo, že
největším problémem většiny našich uživatelů je pocit osamocenosti a ztráta vlastního
domova. 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. Za tímto
účelem jsme se snažili o zvýšení individuálních osobních kontaktů pracovníků v přímé péči
s uživatelem. Takto vynaložené úsilí přineslo několik konkrétních pozitivních přínosů, které
dále uvádíme v hodnocení kvality na jednotlivých službách. Za účelem zvýšení pocitu
pobývání v domácím prostředí byly v uplynulém roce provedeny rozsáhlé dispoziční změny
na hlavní budově s cílem posílit soukromí uživatelů. Interiéry obou služeb jsme vybavili
dalšími dekoracemi, květinami a obrazy, které výrazně přispěli k zútulnění a zkrášlení
prostor, ve kterých se uživatelů pohybují a v nich bydlí. Přes takto vyvinuté úsilí se oba
problémy, tedy ztráta vlastního domova a pocit osamocenosti i nadále, avšak ne v takové
míře, stále objevují, viz dále výsledky hodnocení kvality uživateli převedené do grafů.
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 pracovnice 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.

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

:

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

barevné sloupce

:

každý barevný sloupec rovná se jeden respondent

Tab. č. 1 – Domov pro seniory

Pozn. Doplňující otevřená otázka č.16 zní: „Co můžeme udělat pro to, aby se Vám u nás lépe žilo?“
Dotazník odevzdalo 17 uživatelů z 20. Někteří z nich bodové ohodnocení doplnili vlastním komentářem.
otázka
6
7
12
15
16
6
15
2
7
12
10
6
12
13
6
10
13
15
7
9
12
15
6
15
6
9
10
12

počet
komentářů
1
2
1
2
1
3
3
1
2
1
3
2
2
3
3
3
2
1
2
3
3
2
3
2
3
3
2
2

cítím se ještě líp než doma
nemám nic našetřeno, ani na pohřeb
ale je málo aktivizačních programů
zatím jsem si zde nikoho nenašla
nevím, je to tu dobré
ano doma je doma
ne mezi uživateli, ale jen pečovatelky
nechce odpovědět
neví co říct
aktivizační programy, mohlo by být více, častěji
více sladkého jídla
domov se nedá srovnat s domovem pro seniory
jedna aktivizační pracovnice nestačí, aby byly kvalitní aktivizační programy
musím je upomínat o napsání léků
doma je lépe
jsou jídla, které jsou často a nemám je ráda
doktorka se mi nepáčí
PSS
nemám peníze u sebe
některé ano
málo aktivit
zatím nemám
doma je doma
já se nesvěřuji
doma je doma
jsem samotář
opakování stravy, nedochucené
zaměřenost jen na pár jedinců, málo aktivizace

Tab. č. 2 – Domov se zvláštním režimem

Pozn. Doplňující otevřená otázka č.16 zní: „Co můžeme udělat pro to, aby se Vám u nás lépe žilo?“
Dotazník odevzdalo 34 uživatelů z 52. Někteří z nich bodové ohodnocení doplnili vlastním komentářem.
otázka
4
11
16
7, 8, 14
1
3
6
16
3
16
12
12
16
15
16
9
12
3
10
12
16
6
7
8
15
6
9
12
15
16

počet
komentářů
1
1
1
1
1
3
3
1
3
1
6
3
1
3
1
3
3
3
3
3
1
3
3
1
3
3
2
3
1
1

Fotogalerie:

Moc
Velmi
aby mi neustále nechodili "lidé" na pokoj, je to mé soukromí. A na WC by mohl být častěji toaletní papír
nerozumí otázce
Pěkně
doma u rodiny je doma, je mi smutno.
doma bylo doma, je to tady hezké
více výletů
doma je doma
nevím, mi se tu líbí
schází ergoterapeutka, výlety, cukrárna
více aktivit, hudebníků v zařízení, programy
pořádání výletů a každý měsíc aby dojížděla cukrárna p. Bubíkové
nejsem důvěřivá
Klimatizace
jsem zde krátce
momentálně je málo aktivizačních programů
je tu pěkně, ale radši bych byl doma
neudává důvod
rád bych jel na výlet
spravit rozbité lavičky v parku. Zajistit každý měsíc zařídit cukrárnu od p. Bubíkové v zařízení
doma je doma, to mi nikdo nevymluví
mám vypráno, uvařeno a starají se o mne, nákup mám
když vědí, ať vědí, raději ať nevědí nic
nemluvím o svém soukromí
neumím se úplně s někým sblížit
nejsem zde moc dlouho
je málo aktivizačních programů
nejsem sdílná, když někoho hodně dobře neznám
návštěvy KP, být s ostatními uživ., aktiv. Programy

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

Canisterapie

- kloboukový ples

Práce v týmu

- interní vzdělávání

- supervize

Plány do budoucna
V roce 2016 chceme dokončit dispoziční změny na hlavní budově v části I. NP a dovybavení
všech interiérů nábytkem, dekoracemi a květinami. Provedením těchto prací završíme
několikaleté úsilí nazývajícího se humanizací prostředí poskytované služby.
Po dokončení uvedených činností docílíme na obou poskytovaných službách vysoké úrovně
bydlení, která tak výrazně přispěje k provádění podpory při poskytování péče.
V nadcházejícím období budeme více pozornosti věnovat vzdělávání pracovníků v přímé péči
zaměřujícího se na bazální stimulaci. Našim cílem je proškolit v této problematice všechny
tyto pracovníky a tak vytvořit nezpochybnitelný základ pro systematickou a kvalitní práci
s využitím metody bazální stimulace.
Našim uživatelům chceme i nadále vytvářet maximálně přijatelné podmínky pro sociální
integraci, sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti.
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
27 725 617,27 725 617,0,-

Kč
Kč
Kč

Hlavní finanční zdroje v uplynulém období:
úhrady uživatelů
14.020.857,příspěvek na provoz (UZ13305)
9.832.000,příspěvek zřizovatele
1.100.000,dotace z úřadu práce
190.000,jiné příjmy
2.582.760,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

náklady
výnosy
výsledek hospodaření

Kromě běžných výdajů na provoz jsme provedli několik investičních akcí. Konkrétně:
- dispoziční změny na hlavní budově,
- drenážní systém na jižní straně budovy čp.123,
- požárně bezpečnostní systém,
- automatický zavírač vstupních dveří.

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
TV, 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
zprostředkování pořízení 30 kusů nových lůžek včetně nočních stolků v rámci programu EU a
za jeho morální i finanční podporu.
V roce 2015 byli našimi sponzory:
- BONNO GASTRO SERVIS s.r.o.; Husova 523, 370 21, České Budějovice 9/18c
- SVA-NI velkoobchod, s.r.o.; Na Březích 112; Dolní Benešov
- Zelenina ČADAR spol. s.r.o.; Kolofíkovo nábřeží 1117/29; Opava
- Natur Comfort distribuce výroba, s.r.o., Buštěhradská 282, Kladno
- MePro Trading, s.r.o. ( EURON), Žabovřeská 1462, Praha
- J.K.FOOD s.r.o., Jaroslav Kostera, 747 43, Větřkovice 50
- Mlékarna Valašské Meziříčí, spol. s r.o., Zámecká 2/57, 757 01, Valašské Meziříčí
- Pekařství Illík, spol. s r.o., Lhotka 8, 743 01, Bílovec
- AG FOODS Group a.s., Košíkov 72, 595 01, Velká Bíteš

V Kyjovicích dne 23. 2. 2016

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

Příloha č. 1

Domov Na zámku, p.o. – souhrnné ekonomické a
personální údaje
Personál:
počet pracovníků
celkem
vzdělání

přepočtený
stav (PS)
ke dni
31.12.2015

%

2,47
1
20
27
5,9
55,47

4,46
1,8
36,05
48,68
9,01
100

počet pracovníků
pedagogičtí
pracovníci
1
PS

vysokoškolské
vyšší odborné
úplné střední
vyučen
základní
celkem

%

přímá péče
sociální
pracovníci
THP
ostatní
zdravotničtí
pracovníci
v sociálních
pracovníci
službách
2
3
4
5
6
PS
%
PS
%
PS
% PS
%
PS
%
0,47 0,85
2
3,61
1
1,8
8
14,42
4
7,21
1
1,8
3
5,41
4
7,21
17 30,65
10 18,03
4
7,21
1
1,8
29 52,28 5,47 9,86
1
1,8
5
9,02 15 27,04

Pozn.:
PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2015
Celkový počet pracovníků (úvazků) =100%. Součet sloupců 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve
sloupcích 1,2,3,4,5 a 6 zjišťujeme vždy z celkového počtu pracovníků (úvazků). Př.: má-li organizace 5
zdravotnických pracovníků s úplným středním vzděláním a celkový počet pracovníků v organizaci je 45, pracuje
v organizaci 11,1%. zdrav. pracovníků s úplným středním vzděláním.
Sloupec 5) ředitelé, ekonomové, účetní,…
Sloupec 6) údržbáři, uklizečky, pradleny, kuchaři,…

Ekonomické údaje:
Součástí této kapitoly je příloha č. 2 – Tabulková část.

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2015 (tis. Kč)
náklady
(tis. Kč)
Hlavní činnost
Doplňková činnost

Celkem

výnosy
(tis. Kč)

výsledek hospodaření
(tis. Kč)

27 725,62

27 725,62

0

0

0

0

27 725,62

27 725,62

0

V roce 2015 bylo dosaženo vyrovnaného výsledku hospodaření organizace.

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
z toho

Výsledek hospodaření
za rok 2015

převod do rezervního fondu
0

převod do fondu odměn
0

0

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb k 31. 12. 2015 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb
Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory
Celkem

náklady
(tis. Kč)

výnosy
(tis. Kč)

výsledek
hospodaření
(tis. Kč)

19 898,25

20 682,89

784,64

7 827,37

7 042,73

-784,64

27 725,62

27 725,62

0

Vyrovnaný hospodářský výsledek je vykázán za organizaci jako celek. Domov se zvláštním
režimem pak vykazuje vysoký kladný a opačně domov pro seniory vysoký záporný
hospodářský výsledek.

Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2015 (Kč)
Závazný ukazatel na rok 2015 (uveďte účel)
Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního Programu na
podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015

9 832 000,-

Příspěvek na provoz - účelový (ÚZ 205) - na úhradu nákladů na odpisy.

1 100 000,-

Účelový investiční příspěvek do fondu investic (ÚZ 206) - na „Dispoziční změny
v hlavní budově“.
Příspěvek na provoz - účelový (ÚZ 206) - na provoz ,,Oprava fasády budovy
Domova Na zámku čp.1".

Účelový investiční příspěvek do fondu investic (ÚZ 206) - na
„Vybudování čističky odpadních vod“.

1 500 000,1 000 000,3 500 000,-

Výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši 0,-Kč.

0,-

25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %).

20,3

Uvedené příspěvky byly čerpány v souladu s jejím určením. Pouze účelová investiční dotace na „Vybudování
čističky odpadních vod“ byla z majetkových důvodů týkajících se vlastnictví pozemků pozastavena a příspěvek
na provoz ,,Oprava fasády budovy Domova Na zámku čp.1" je převeden do následujícího roku, kdy bude
provedena realizace. Finanční vypořádání příspěvků bylo zasláno zřizovateli.

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb
pro r. 2015 - UZ 13305 (v tis. Kč)
Druh sociálních služeb
(dle registrace)

Dotace MPSV* na podporu sociálních
služeb v r. 2015 (tis. Kč)

Domov se zvláštním režimem

7 201,00

Domov pro seniory

2 631,00

Celkem

9 832,00

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r.
2015 - UZ 13305 za celé zařízení byl poskytnut ve výši 9.832,00 tis. Kč. Tento příspěvek byl vyšší než v roce
předchozím. Příspěvek byl v souladu s pravidly vyčerpán v plné výši a vyúčtování odesláno zřizovateli.

Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč)

Název fondu
Fond investic
FKSP
Rezervní fond
Fond odměn

stav (v tis. Kč)
k 1. 1. 2015

k 31. 12. 2015
4 161,15

3 226,15

109,80

156,99

2 546,79

2 531,73

372,19

372,19

Stavy jednotlivých fondů jsou uvedeny pouze za organizaci jako celek. Jednotlivé služby se člení pouze na
nákladových a výnosových účtech, proto by bylo jejich dělení v rámci peněžních fondů irelevantní.

Fond investic byl použit na pořízení dlouhodobého majetku: dispoziční změny v hlavní
budově (3.007,46 tis. Kč), PD dispozičních změn (45,38 tis. Kč), obklady pokojů
(65,92 tis. Kč), drenáž budovy čp. 123 (58,69 tis. Kč), elektrický pohon vstupních
dveří (86,96 tis. Kč), vybudování detekce požáru v celém zařízení Domova Na zámku
(316,5 tis. Kč), vybudování zpevněné plochy - finální vrstva (415,69 tis. Kč),
zdravotechnika (42,58 tis. Kč) a na opravu ÚT v zimní zahradě z IF (1,97 tis. Kč).
Tvořen byl přídělem z odpisů dlouhodobého majetku a účelově určenou dotací do
investičního fondu.
Fond FKSP byl čerpán v souladu se Směrnicí FKSP pouze na stravování zaměstnanců,
odměny při jubileích a kulturu a sport. Tvořen byl procentem z mezd zaměstnanců.
Rezervní fond byl použit ve výši čerpání daňové úspory za rok 2012. Byl tvořen
přídělem z hospodářského výsledku za rok 2014 ve výši 29,95 tis Kč a finančním
darem od příbuzných klientů určeným výhradně pro potřeby organizace ve výši 10
tis. Kč a účelově určeným darem ve výši 8,60 tis. Kč pro zaměstnance na
badmintonový turnaj.
Fond odměn nebyl použit.

Investiční akce v r. 2015 (tis. Kč)
Účel akce

Zdroj (poskytovatel)
Dotace MSK do investičního
fondu

Výše (tis. Kč)
1 500,00

Dispoziční změny v hlavní budově

Vlastní – investiční fond

1 507,46

Vlastní – investiční fond

Zdravotechnika

42,58

Vlastní – investiční fond

Dispoziční změny - PD

45,38

Vlastní – investiční fond

Obklady stěn pokojů

65,92

Vlastní – investiční fond

El. pohon vstupních dveří

86,96

Vlastní – investiční fond

Detekce požáru

Vlastní – investiční fond

Oprava ÚT v zimní zahradě - z části hrazena z
IF

Vlastní – investiční fond

Drenáž budovy čp. 123

Vlastní – investiční fond

Odpočinková plocha - finální vrstva

415,69

Vlastní – investiční fond

Projekt oprava fasády - přeúčt.

-10,25

316,50
1,97
58,69

Celkem

4 030,90

Akce „Dispoziční změny v hlavní budově“ byla spolufinancována s příspěvkem MSK.
Financování ostatních akcí bylo zajištěno vlastními prostředky organizace. Oprava ÚT v
zimní zahradě není investiční akcí, avšak i ta byla částečně financována z investičního fondu.

Významné dary, sponzorství (tis. Kč)

Druh/účel
Dar pro zaměstnance

finanční
celkem

věcný

finanční

rezervní fond

8,60

8,60

Dar od příbuzných klientů

10,00

10,00

Celkem

18,60

18,60

věcný

investiční fond

Uvedené dary slouží k užívání a spotřebě pro klienty na obou službách. Rozdělení na
jednotlivé služby je provedeno poměrovým ukazatelem dle Směrnice o účetnictví (vnitřní
směrnice č. 7 o účetnictví, dodatek č. 4, příloha č. 4 k tomuto dodatku). Sponzorský finanční
dar ve výši 8,60 tis. Kč byl určen zaměstnancům na badmintonový turnaj.
Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč)

Název akce

zdroje (tis. Kč)
celkem

vlastní

Odpočinková plocha

1 038,90

599,07

Obklady stěn pokojů

60,84

60,84

MSK
439,83

ISPROFIN

dary

jiné

El. pohon dveří

86,96

86,96

Detekce požáru

316,50

316,50

58,69

58,69

Drenáž budovy čp.123
Mycí stroj- MIELLE
Celkem

130,73
1692,62

130,73
1 122,06

439,83

130,73

V tabulce je uveden dlouhodobý majetek, který byl v roce 2015 ukončen a zařazen do
užívání.
Na nedokončeném majetku účtu 042 zůstává projekt na akci „Dispoziční změny v I.NP v
hlavní budově" a projekt na ,,Obnova zámeckého parku", projekt ,,Příjezdová brána" a
,,Dispoziční změny v hlavní budově", které budou zkolaudovány v roce 2016.

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2015 (tis. Kč)
zdroje (tis. Kč)
celková
Druh/účel
hodnota
zřizovatel
vlastní
dary
Oprava fasády čp.123

350,63

350,63

567,11

567,11

190,33

190,33

171,29

171,29

166,43

166,43

67,13

67,13

99,48

99,48

201,55

201,55

53,55

53,55

Oprava brány v parku

71,99

71,99

Oprava omítek v I. PP
budova čp.1

193,78

193,78

Ořezy, kácení, dosadba

105,88

105,88

Oprava vrat krček

249,50

249,50

Výměna kotlů na čp. 1

184,30

184,30

2 672,94

2 672,94

Oprava střechy na budově
čp.123
Oprava zpevněné plochy u
budovy čp.123
Záhony u budovy čp.1
Oprava ven. lampy,
osvětlení, hromosvody čp.
104
Oprava elektroinstalace a
svítidel v kuchyni budova
čp. 1
Výmalba vestibulu včetně
opravy pilířů na budově čp.
1
Výmalba budovy čp.104 a
čp.123
Výměna kotlů a rozvodů ÚT
budova čp.123

Celkem

jiné

Tabulka zpřehledňuje opravy s náklady akcí nad 50 tis. Kč provedených v roce 2015. Na část opravy ÚT v zimní
zahradě byl použit investiční fond ve výši 1,97 tis. Kč, zbytek oprav a údržby byl hrazen z vlastních zdrojů.

Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč)

Pojistná událost

výše náhrady od pojišťovny

celková výše škody

Zásah blesku (Medicall)
Odcizení TV z budovy čp.104
Celkem

10,40

9,40

7,40

6,40

17,80

15,80

V roce 2015 došlo ke dvěma pojistným událostem. K první pojistné události došlo 6/2015, a to k odcizení TV z
budovy čp. 104 z denní místnosti. Náklady na nákup nové TV činili
7,40 tis. Kč, pojišťovna zaslala náhradu
ve výši 6,40 tis. Kč. Dále došlo v roce 2015 k zásahu blesku v budově čp. 104, kde náklad na opravu Medicallu
činil 10,40 tis. Kč. Pojišťovna uhradila 9,40 tis. Kč. Náklady i náhrada nebyly členěny poměrovým ukazatelem
na služby, protože se jednalo pouze o náklady domova pro seniory.

Zahraniční služební cesty

Místo

účel cesty

od - do

počet
zaměstnanců

0

0

0

neuskutečněny

Čerpání účelových dotací v r. 2015 (tis. Kč)
Poskytovatel účelové dotace

Účetní
znak

Poskytnutá
dotace

Použito

Vratka
dotace

Úřad práce

13234

110

110

0

Úřad práce

13013

80

80

0

190

190

0

Celkem

Zdůvodnění vratky

Účelová investiční dotace byla určena na realizaci akce „Dispoziční změny v hlavní budově“. Dotace byla
vyčerpána a vypořádána se zřizovatelem.

Průměrné % nemocnosti za rok 2015
Za organizaci činí průměrné % nemocnosti 7,69%.

Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti
Organizace Domov Na zámku nemá k 31. 12. 2015 žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.

Běžné pohledávky organizace (do lhůty splatnosti) tvoří:
- Pohledávky za odběrateli – neuhrazené faktury od zdravotních pojišťoven.
- Jiné pohledávky – za klienty, a to neuhrazené částky za pobyt a za příspěvek na péči.
Součástí jiných pohledávek je nedobytná pohledávka za pohřeb klientky, kterou ještě
nelze uzavřít, neboť se jedná o občanku Polska. Ohledně této pohledávky jsme oslovili
notáře, který případ projednává se Státním zastupitelstvem v PLR.
- Pohledávka za ÚP v Opavě na dotaci na vytvoření pracovního místa.
- Dohadné účty aktivní (dohadná položka na tržby od VZP, úroky běžného spořicího
účtu, které budou vyplaceny až v roce následujícím, ale věcně a časově souvisí
s rokem 2015).

Pohledávka vůči Úřadu práce Ostrava (neuhrazené navýšení PNP z žádostí roku
2015).
Běžné závazky organizace (do lhůty splatnosti) tvoří:
- Pozastávka ve výši 667.243,- Kč k akci „Rekonstrukce vedlejší budovy čp. 104“
splatná 20.9.2016.
Krátkodobé závazky organizace jsou tvořeny:
- Závazky za dodavateli.
- Závazky za zaměstnanci (mzdy 12/2015).
- Závazky k státním institucím – OSSZ, ZP, FU (daň ze závislé činnosti, daň srážková).
- Dohadné účty pasívní (dohad na služby auditora a daňového poradce).
-

Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty)
Uvedeno v samostatných přílohách č. 2 a 3 zprávy o činnosti.

Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů
V případě Domova Na zámku, p.o. se jednalo o povinnost zaměstnávat 2,28
zaměstnance. V uplynulém roce jsme tuto povinnost splnili zaměstnáním 6,64
zaměstnanců.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Informace byly poskytovány v souladu s uvedeným zákonem viz přiložená tabulka zprávy o
činnosti.

Seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti

S výroční zprávou budou zaměstnanci Domova Na zámku, p.o. seznámeni na společné poradě
všech zaměstnanců během druhého kvartálu r. 2016.

jméno:
datum:
telefon:
e-mail:

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci
Mgr. Michal Jiráska
23. 2. 2016
737 036 518
jiraska@domov-kyjovice.cz

Příloha č. 2
Sociální služba domov se zvláštním režimem
Obsah:

1. Popis zařízení

2. Charakteristika poskytované služby
3. Uživatelé služby
4. Personál
5. Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2015
6. Sociální podmínky uživatelů
7. Stavebně - technický stav objektu
8. Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2015
9. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2016 a vize do dalších let
10. Ekonomické údaje

1. POPIS ZAŘÍZENÍ
Sociální služba domov se zvláštním režimem je součástí zařízení Domov Na zámku, p.o. Umístěna je ve dvou
hlavních budovách B1 čp. 1 a B3 čp. 123 vzájemně propojené spojovacím krčkem. Jedná se o třípodlažní,
památkově chráněné objekty.

2. CHARAKTERISTIKA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Cílová skupina - Osoby starší 60 let, u nichž míra závislosti na pravidelné pomoci jiné
fyzické osoby je středně těžká až úplná.
Službu nemůžeme poskytovat osobám:
1. vyživovaných nasogastrickou sondou,
2. závislých na návykových látkách.
Sociální službu domov se zvláštním režimem provozujeme v celé hlavní budově B1 a na II.NP. budovy B3.
Bydlení zde poskytujeme na jedno a dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny moderním nábytkem
(postele, šatní skříně, noční stolky) a možností napojení TV a IT. Některé pokoje mají vlastní sociální zařízení,
v ostatních pokojích jsou umístěna umývadla. Pokoje, které nejsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, jsou
dispozičně seskupeny do samostatných komunit, při čemž v každé komunitě je umístěna minimálně jedna
prostorná koupelna se sprchovým koutem a několika WC. Na každém podlaží budovy B1 se dále nachází
společenská místnost. Součástí této sociální služby jsou společenská zákoutí, zázemí pro pracovníky v přímé
péči, místnost „ergoterapie“ a jiné prostory pro technický a hygienický provoz. Prostory hlavní budovy určené
pro pohyb uživatelů splňují veškeré hygienické požadavky (odpovídající teplota, udržování čistoty, větrání,
denní osvětlení, výmalba). Chodby a schodiště odpovídají předpisům PO.

3. UŽIVATELÉ SLUŽBY
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2015
celkem 52 uživatelů
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2015 a jejich rozdělení (viz tabulka):
ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2015, POČTY DLE:

POČTY UŽIVATELŮ

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH

ŽENY

3.3.1 POHLAVÍ
rozpětí
3.3.2 VĚK
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
II středně těžká závislost
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.3.4.1 osoby s mentálním postižením
těžké
hluboké
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné +
3.3.4 TYP
POSTIŽENÍ mentální postižení)
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s
psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby
bez omezení pohybu
s částečným omezením
s úplným omezením pohybu

3.3.6 MOBILITA

3.3 obložnost v uplynulém roce (v %)

MUŽI CELKEM

33
17
47-92 46-95
77,9 69,3
1
1
2
5
4
3
2
4
24
4
1
0
0
1
0
0
0
0

ŽENY

MUŽI

50
46-95
75
2
7
7
6
28
1
1
0
0

11
73-86
79,7
0
0
1
1
8
0
0
0
0

6
67-84
77,6
1
0
1
1
2
0
0
0
0

0

0

0

0

0

25

8

33

8

4

8

8

16

3

2

0
8
14
11

0
8
7
2

0
16
21
13

0
3
4
4

0
2
3
1

98,64

3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2015
celkem
50
žen
36
mužů
14
3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu
Průměrná čekací doba u zájemců o službu, kterým byla v roce 2015 poskytnuta
služba domov se zvláštním režimem, byla 8,4 měsíců. Evidujeme však i žádosti až
2 roky staré, u nichž jsme vyhodnotili, že sociální situace zájemce není tolik
naléhavá (např. péči o zájemce rodina zatím zvládá sama nebo s pomocí terénních
či jiných sociálních služeb). Často je možnost přijetí zájemce také ovlivněna
dlouhodobou hospitalizací v psychiatrické léčebně.

4. PERSONÁL
počet pracovníků
celkem
vzdělání

přepočtený
stav (PS)
ke dni
31.12.2015

%

1,79

4,49

počet pracovníků
pedagogičtí
pracovníci
1
PS

vysokoškolské

%

přímá péče
sociální
pracovníci
THP
ostatní
zdravotničtí
pracovníci
v sociálních
pracovníci
službách
2
3
4
5
6
PS
%
PS
%
PS
%
PS
%
PS
%
0,34 0,85
1,45 3,64

0,72
1,81
vyšší odborné
11,68
29,30
3
úplné střední
20,95
52,56
13,72
vyučen
4,72
11,84
4
základní
39,86
100
20,72
celkem
Pozn.:
PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2015

7,52
34,42
10,03
51,97

0,72
2,89

1,81
7,25

3,95

9,91

0,72 1,81 2,18 5,47 2,89
7,23
0,72
0,72 1,81 3,63 9,11 10,84

Celkový počet pracovníků (úvazků) =100%. Součet sloupců 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve
sloupcích 1,2,3,4,5 a 6 zjišťujeme vždy z celkového počtu pracovníků (úvazků). Př: má-li organizace 5
zdravotnických pracovníků s úplným středním vzděláním a celkový počet pracovníků v organizaci je 45, pracuje
v organizaci 11,1%. zdrav. pracovníků s úplným středním vzděláním.
Sloupec 5) ředitelé, ekonomové, účetní,…
Sloupec 6) údržbáři, uklizečky, pradleny, kuchaři,…

5.

PRÁCE S KVALITOU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
A VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2014

Rok 2015 byl pro naše zařízení rokem poměrně velkých změn, a to v mnoha
oblastech.
Na III.NP, kde bydlí mobilní uživatelé s těžkou poruchou kognitivních funkcí, došlo
vlivem provedených dispozičních změn k navýšení kapacity na tomto uzavřeném
oddělní na celkem osmnáct osob. Nebylo již v silách jedné pracovnice na směně
tomuto počtu uživatelů zajistit kvalitní péči, a tudíž bylo nutné přijetí dvou nových
pracovnic v sociálních službách, jejichž prostřednictvím jsme zajistili stálou
přítomnost dvou těchto pracovnic na ranní i odpolední směně. Ty se tak mohou více
věnovat individuálním potřebám uživatelů, napomáhat jim ve smysluplném trávení
volného času a tím maximálně eliminovat nežádoucí projevy uvedeného onemocnění
jako je bloudění, neklid, přenášení věcí, agrese. Stálá přítomnost pracovníků také
napomáhá v řešení konfliktních situací mezi uživateli, které jsou odstraňovány hned
v zárodku.
Pro snadnější orientaci uživatelů našeho domova, jejich příbuzné a další návštěvníky
jsme v celé hlavní budově nainstalovali nové orientační tabule, které jsou umístěny u
hlavního vchodu, ve výtahu i na jednotlivých patrech. Na tabulích jsou informace

7,25
18,14
1,81
27,2

s ukazateli směru s barevným rozlišením dle jednotlivých pater budovy. Barvy na
ukazatelích jsou shodné s barvami výmalby na jednotlivých podlažích. Někteří
uživatelé s lehkou poruchou kognitivních funkcí se s jejich pomocí dokáží samostatně
pohybovat po domově a navštívit podle svých potřeb např. sociální pracovnici či
zdravotní sestru v ordinaci. Zároveň je tento orientační systém kladně přijímán i
návštěvníky domova.
Dále jsme zaměřili pozornost na kvalitu poskytování péče v oblasti stravování.
V jídelnách II. i III.NP jsme vytvořili podmínky pro společné stravování uživatelů
s demencí a prostor pro společné stravování uživatelů s jiným duševním
onemocněním. Každá tato skupina uživatelů má své specifické potřeby, které se nám
v odděleném prostoru lépe daří naplňovat. Uživatelé s demencí potřebují více
dopomoci od pečovatelů při přípravě i konzumování stravy a především dostatek
času, oproti tomu uživatelé s jinou duševní poruchou ocení plynulost a rychlost
podávání jednotlivých jídelních chodů. V takovém uspořádání stolování uživatelů
navíc předcházíme konfliktním situacím mezi uživateli, které vyvolávaly projevy
onemocnění demence.
Pro prohloubení znalostí v problematice demence absolvovali pracovníci v přímé péči
dvě důležitá školení, a to „Specifika práce s lidmi s demencí“ a „Demence
v obrazech“. Pracovníci zde byli seznámeni s novými technikami zjišťování potřeb u
nekomunikujících uživatelů s demencí. Tyto nově získané poznatky pracovníci aplikují
do praxe zvláště při práci s individuálními plány, při každodenním poskytování péče i
při aktivizačních činnostech.
Uplynulý rok byl rokem pokračujících stavebních úprav jak v exteriéru, tak
v interiérech. V přilehlých prostorách zámeckého parku byla vybudována zpevněná
plocha, kterou využívají k trávení volného času mobilní, ale i imobilní uživatelé a
jejich blízcí, dle jejich potřeb, přání a zdravotního stavu. Vnitřní stavební úpravy se
týkaly zejména přesunu ordinace do prostoru, který je nyní lépe dostupnější všem
uživatelům celého zařízení Domova Na zámku. Vybudováním sociálních zařízení na
pokojích uživatelů jsme docílili vysokého komfortu bydlení zejména ve smyslu snadné
a rychlé dosažitelnost koupelen a WC. Tímto krokem jsme dosáhli dalšího zvýšení
podpory uživatelům ve smyslu zachování jejich soběstačnosti, ochrany zdraví i
ochrany práv při zachování intimity a soukromí.
Ve spolupráci se zřizovatelem nám bylo umožněno nahradit stávající, již opotřebená
mechanická lůžka za lůžka elektricky ovladatelná, což zvýšilo komfort uživatelů a
pracovníkům usnadnilo provádění polohování imobilních uživatelů. Společně s lůžky
jsme také získali uzamykatelné noční stolky s výklopnou jídelní deskou, která
umožňuje imobilním uživatelům stravování i v bezprostřední blízkosti lůžka, či přímo
na lůžku.
V průběhu roku jsme pokračovali ve spolupráci s externí konzultantkou, Mgr.
Pospíškovou. Pod jejím odborným vedením jsme v uplynulém období provedli
hloubkovou revizi standardů kvality č. 6 a 14. Ve standardu č. 6 jsme nově přesně
vytýčili pravomoci jednotlivých pracovníků domova v práci s osobními a citlivými údaji
uživatelů tak, aby nedošlo k jejich možnému zneužití. Nově aktualizovaná pravidla,
které vycházejí ze standardu č. 14 (Nouzové a havarijní situace), jsou obohacena o
alternativní formu řešení těchto situací. Tato forma je nápomocna klíčovým
pracovníkům v tom, aby se i uživatelé s poruchou kognitivních funkcí v těchto
pravidlech lépe orientovali a věděli si rady, kdyby některá s těchto situací nastala.
I nadále pokračujeme v efektivní spolupráci se supervizorem, Ing. Lisníkem. Tyto
konzultace napomáhají pracovníkům ve zvládání psychicky náročných situacích, které
zažívají během služby.

V roce 2015 došlo i k rozšíření spolupráce s místní mateřskou a základní školou.
Nejenže děti navštívily naše zařízení se svými vystoupeními, ale i naši uživatelé byli
dětmi zváni na kulturní akce ve škole a ve školce (např. velikonoční dílny, výstava
historických předmětů). Trávení času s dětmi většina uživatelů hodnotí velice kladně
a na každé setkání se velmi těší. Došlo tak k rozšíření prevence sociální izolace našich
uživatelů.

6. SOCIÁLNÍ PODMÍNKY UŽIVATELŮ
6.1.

počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství

Bydlení v domově se zvláštním režimem poskytujeme převážně v jedno a dvoulůžkových pokojích. Všechny
pokoje na hlavní budově jsou vybaveny moderním nábytkem (postele, šatní skříně, noční stolky) a možností
napojení TV a IT.
V I. NP budovy B1 je umístěn jeden jednolůžkový pokoj a čtyři dvoulůžkové pokoje se samostatným sociálním
zařízením. Zbývající dva jednolůžkové pokoje jsou průchozí a k dispozici jim je sociální zařízení umístěné na
chodbě. V II. NP budovy B1 je jedna komunita obsahující jeden jednolůžkový a čtyři dvoulůžkové pokoje.
V této komunitě je také umístěno společné sociální zařízení (velká koupelna se sprchovým koutem a WC). Na
každém pokoji je umývadlo. Na tomto podlaží se dále nachází tři dvoulůžkové pokoje a jeden jednolůžkový
pokoj s vestavěným sociálním zařízením (koupelna se sprchovým koutem a WC).
Ve III. NP budovy B1 jsou dvě komunity. Každá z obou komunit obsahuje sedm jednolůžkových a jeden
dvoulůžkový pokoj a dva společné sprchové kouty včetně dvou společných WC. Na každém pokoji je umývadlo.
Ve II. NP budovy B3 jsou umístěny jeden jednolůžkový, a dva dvoulůžkové pokoje s vlastním prostorným
sociálním zařízením (velká koupelna se sprchovým koutem a jedno WC) a dva dvoulůžkové pokoje s vlastním
sociálním zařízením.
Kromě I. NP se u každé komunity dále nachází společenská místnost, s vlastní kuchyňskou linkou.

6.2. možnost trávení volného času - počty a vybavenost společných prostor
V každém podlaží se nachází kulturní a společenská místnost, které slouží také jako jídelna
pro uživatele. Každá tato místnost je vybavena stoly, židlemi, případně sedacím nábytkem pro
pohodlné sledování TV. Dále je zde několik zákoutí pro návštěvy. Ve III. NP slouží pro
trávení volného času zejména vestibul, který je využíván pro konání větších kulturně
společenských akcí. Součástí hlavní budovy je taká kuřárna umístěná v podschodišťovém
prostoru zimní zahrady.
6.3. další poskytované služby
Jedna pracovnice v sociálních službách pro základní výchovnou nepedagogickou činnost se
uživatelům domova se zvláštním režimem věnuje jak ve výše uvedených společenských
prostorách a individuálně na pokojích uživatelů, tak venku. Pro uživatele zajišťujeme
následné aktivizační služby, volnočasové aktivity a terapie.








Sportovní a společenské hry: zahrnují nejrůznější pohybové soutěže, ruské kuželky, pétanque, šipky,
hry s míči, deskové hry, karty, stolní fotbal, Bingo.
Pohybové aktivity: kondiční cvičení, cvičení s hudbou, nácviky samostatnosti a sebeobsluhy (oblékání,
hygiena, stravování, psaní), vertikalizace, aktivizace chůzí (s i bez pomůcek, chůze do schodů).
Trénování paměti: různorodá cvičení dlouhodobé i krátkodobé paměti, soutěžní tajenky, reminiscenční
terapie, besedy.
Pracovní terapie: rukodělné činnosti k procvičování jemné motoriky rukou, společné vaření, pomocné a
sezónní práce v Domově či přilehlém parku (výzdoba, drobný úklid).
Různočtení: předčítání knih na pokračování, četba denního tisku, časopisů či zpráv z internetu spojena
s diskusí na dané téma.
Společensko-kulturní akce: pro klienty jsou celoročně zajišťovány hromadné společenské akce
(koncerty, školní představení, výlety, vycházky, soutěže).
Muzikoterapie: poslech reprodukované i živé hudby, zpěv, využití jednoduchých perkusních nástrojů,
tanec.


Canisterapie
Aktivizace a jejich četnost vychází z potřeb uživatelů dle jejich individuálních plánů, z kterých lze vyčíst, že
hlavním předmětem jejich zájmu jsou společenské kontakty a soběstačnost. Při sestavování harmonogramu
aktivizací dále sledujeme zachování principu normality, možnosti posílení pocitu vlastní důležitosti jednotlivých
osob a obnovení či udržení sociálních vztahů. Druh a četnost aktivizace měníme v závislosti na ročním období.
V teplých měsících nabízíme mnoho možností společného trávení volného času mimo budovu (procházky,
výlety, sportovní hry, ale i různočtení či trénování paměti pořádané venku), v zimním období více využíváme
např. kulturní představení a muzikoterapii.
Pokud fyzický či psychický stav uživatele neumožňuje skupinovou práci, je mu nabídnuta podpora aktivizačním
pracovníkem v rámci individuálních návštěv. Náplní těchto návštěv je opět převážně činnost vedoucí ke splnění
cílů z individuálního plánu uživatele.
Veškeré uskutečněné i nabídnuté aktivizace jsou spolu s přesným datem, konkretizací aktivizace, průběhem i
reakcemi uživatelů průběžně zaznamenávány do „Sešitu“, který je přílohou „Individuálního plánu“ a s ním
pracují všichni PSS. Vedoucí služby pak dále monitoruje práci na individuálních plánech v tzv. „Přehledu
plnění“, kde je výčet cílů jednotlivých uživatelů a je z něj na první pohled patrné, jak často se na tom kterém cíli
pracuje.

7. STAVEBNĚ - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU
Části objektů, ve kterých je umístěna předmětná sociální služba, procházely v letech 2008 –
2015 staveními úpravami, kterými jsme docílili vytvoření přijatelného zázemí pro bydlení
většiny uživatelů této služby. Tzn. většina pokojů má vlastní sociální zařízení. Pokoje
umístěné v komunitách sdílí společné sociální zařízení uzpůsobené pro každou komunitu
zvlášť.
V uplynulém roce jsme v obou objektech provedli řadu rozsáhlých oprav a stavebních úprav.
Zahájili jsme investiční akcí „Dispoziční změny na hlavní budově“, která spočívala ve
vestavbě sociálních zařízení do několika pokojů, dále v přemístění ordinace a ve změně
užívání tří podkrovních místností. Pokračovali jsme v opravě fasády na budově čp.123 a
výměně střešní krytiny na téže budově. U stejné budovy došlo také na opravu přilehlé
komunikační plochy, čímž bylo docíleno bezproblémového otáčení automobilů zajišťujících
zásobování. V uplynulém roce se nám podařilo dokončit stavební úpravy týkající se zpevnění
plochy pro možnost pobytu imobilních osob v parku na západní straně budovy čp.1.
Před topnou sezónou jsme provedli kompletní výměnu zastaralých plynových kotlů v kotelně hlavní budovy a
jednoho poruchového plynového kotle v kotelně budovy čp.123.
Poslední významnou akcí byla instalace detektorů kouře a tepla do všech místností s napojením na ústřednu
v ordinaci a vybraná telefonní čísla.
Veškeré uvedené práce završily rozsáhlé malířské a lakýrnické práce provedené ve vybraných prostorech obou
budov.
Po dokončení stavebních prací jsme v nově zrekonstruovaných pokojích nahradili starý nábytek novým.
Modernizace interiérů proběhla i v několika dalších veřejných prostorách obou budov.
Během roku 2015 jsme se dále zaměřili na dokončení příprav dlouhodobě plánovaných akcí, které chceme
provést během nadcházejícího roku 2016. Konkrétně se jedná o:
 dokončení dispozičních změn v domově se zvláštním režimem (vestavba sociálního zařízení do pokojů
uživatelů na I.NP),
 dokončení interiérů v domově se zvláštním režimem,
 oprava fasády na čp. 1 (S, J, V strana),
 přemístění ČOV.

Technický stav obou budov je dobrý. Obě budovy zvláštního režimu jsou zcela bezbariérové.

8. ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚKOLŮ STANOVENÝCH PRO ROK 2015

8.1. Nadále udržet minimálně 0,5 pracovního úvazku pro osoby s mentálním
postižením z řad uživatelů jiných sociálních služeb nebo pro osoby s
duševním onemocněním.
Na základě uzavřené pracovní smlouvy jsme od 4/2015 do 11/2015 zaměstnávali
tři uživatele z Mariana s celkovým úvazkem 0,63. Po domluvě s ředitelem Mariana a
zaměstnanci, byl těmto pracovníkům ukončen pracovní poměr k 26. 11. 2015 s tím,
že po zimním období s nimi bude pracovní poměr obnoven. Důvodem přerušení je
značně komplikovaná doprava z Opavy do Kyjovic, což během zimních měsíců
představuje jisté riziko.
splněno
8.2. Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti
preferovat přímé zaměstnávání před jinými formami plnění. V případě
naplňování povinného podílu jinou formou, než přímým zaměstnáváním,
uvést zdůvodnění.
V našem případě se jedná o povinnost zaměstnávat 2,28 zaměstnance.
V uplynulém roce jsme tuto povinnost splnili zaměstnáním 6,64 zaměstnanců.
Tento počet zahrnuje jednu pracovnici pro aktivizaci uživatelů a další pracovníky
z řad uživatelů Mariana, jejichž úvazek se počítá 3x. (Tento přístup vychází z § 11
vyhlášky. Metodický výklad k vyhlášce od MPSV ČR). Z toho důvodu jsme nemuseli
využít čerpání náhradního plnění od dodavatelů.
splněno

8.3. Stanovit environmentální cíle organizace, realizovat pravidla v rámci
environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí;
předávat tento přístup na uživatele služeb.
Za účelem stanovení environmentálních cílů a realizace pravidel v rámci
environmentálních zásad jsme 1. 12. 2015 přijali směrnici č. 16 Environmentální provoz. Tato směrnice kromě stanovených environmentálních
cílů obsahuje environmentální profil našeho zařízení a způsob evidence
klíčových charakteristik našeho provozu.
V uplynulém roce 2015 jsme do praxe zavedli třídění odpadu, provedli jsme
výměnu většiny běžných žárovek za úsporná svítidla nebo LED svítidla včetně
venkovního osvětlení, pro tisk jsme začali více využívat repasované tonery, při
nákupech elektrických spotřebičů jsme preferovali výběr z energeticky
úsporných zařízení. Dále jsme kladli důraz na dodržování pravidel úsporného
tisku a šetrný provoz služebního auta ve smyslu maximálního využívání veřejné
dopravy na delší vzdálenosti. Také jsme započali s ucelenou evidencí spotřeb a
odpadů. Text „Prosím zvažte, zda je nutné tisknout tento email s ohledem na
životní prostředí“, již uvádíme delší dobu. V následujícím období roku 2016 se
chystáme k postupnému plnění stanovených environmentálních cílů podle výše
uvedené směrnice č.16.
Viz příloha – úkol č.3
splněno

8.4. V souladu s Pravidly energetického managementu zajišťovat evidenci
spotřeb energií a médií.
Evidenci spotřeb energií a médií průběžně zajišťujeme podle „Pravidel
environmentálního provozu příspěvkové organizace“ jednak prostřednictvím
portálu MSK a dále průběžným doplňováním tabulky „Evidence spotřeby a
odpadu“, která je přílohou směrnice č. 16 - Environmentální provoz.
Viz portál energického manažera MSK a příloha – úkol č.4

splněno

8.5. Zvýšit četnost individuálních aktivit s jednotlivými uživateli služeb
(více se zaměřit na práci s jednotlivcem).
Viz příloha – úkol č.5
splněno

8.6. Realizovat investiční akci na zpevnění odpočinkové plochy, zajistit její
využívání uživateli obou poskytovaných služeb.
Tato investiční akce byla dokončena na jaře r. 2015. Na podzim byly osázeny
květinami přilehlé záhony a byl pořízen venkovní mobiliář. Samotná zpevněná
plocha je tvořena betonovou dlažbou, která je účelná a esteticky přijatelná
vzhledem k exteriéru zámku a přilehlého parku. Odpočinková plocha je snadno
přístupná všem uživatelům obou služeb, je bezbariérová a umožňuje tak trávení
času venku plně imobilním osobám, které až sem mohou být ze svého pokoje
dopraveny na lůžku.
Po dokončení stavebních prací začal být tento venkovní prostor využíván
uživateli obou služeb, a to jak mobilními tak zcela imobilními. Také zde proběhlo
několik společných aktivizačních programů a společenských setkání s dalšími
spřízněnými poskytovateli sociálních služeb.
splněno

8.7. Zpracovat záměr dalšího poskytování sociálních služeb lidem s
duševním onemocněním, kteří v současné době pobývají v zařízení.
Viz příloha – úkol č.7
splněno

8.8. Za každou poskytovanou službu:
a) Zpracovat přehled o počtu evidovaných žadatelů o poskytnutí sociální
služby.
b) Zpracovat přehled o počtu odmítnutých žadatelů o poskytnutí sociální
služby z jiných než kapacitních důvodů. U takto odmítnutých žadatelů
uvést důvody neposkytnutí sociální služby.
c) Zpracovat přehled o výši a počtu přiznaných příspěvků na péči
stávajících uživatelů služby, vč. žádostí v řízení a žádostí o navýšení
výše přiznaného příspěvku na péči.
Přehledy zpracovat k 30. 6. a k 31. 12. a do 15 kalendářního dne
následujícího měsíce zaslat na emailovou adresu hana.ctverackova@krmoravskoslezsky.cz.
Přehledy byly vypracovány podle zadání a zaslány v požadovaných termínech na
uvedenou adresu.
splněno

8.9. Plnit úkoly, které si organizace v rámci závěrečné zprávy o činnosti
stanovila jako stěžejní cíle k realizaci v roce 2014 a které jsou vždy v
souladu se strategickými dokumenty Moravskoslezského kraje.

8.9.1. Oblast péče o uživatele
-

Optimalizace počtu personálu (III.NP)

splněno
V průběhu roku byly na DZR přijaty 2 nové pracovnice v přímé péči. Při sestavování měsíčního
rozpisu služeb se nám podařilo navýšit počet pracovníků, kteří mají na starosti III. a I.NP na
ranní a odpolední směně na 2, což koresponduje s navýšeným počtem uživatelů na III. NP.
-

Zajištění bezplatných vzdělávacích akcí pro pracovníky v přímé péči se
zaměřením na uživatele trpící demencí, kteří vyžadují vyšší míru podpory
splněno
V průběhu roku 2015 prošly všechny PSS zákonné vzdělávání v rozsahu 24 hodin.
Se zaměřením na uživatele trpící demencí naši pracovníci absolvovali seminář
„Specifika práce s lidmi s demencí“ a seminář „Demence v obrazech“.
Specifika práce s lidmi s demencí:
Tento seminář absolvovalo 7 pracovnic v rozsahu 16 a 32 hodin. Účastníci tohoto
semináře se teoreticky a následně prakticky naučili posílit kompetence s uživatelem
trpícím demencí, obeznámili se s technikami zjišťování potřeb u uživatele s potížemi
v komunikaci. Byli seznámeni se zvláštnostmi v komunikaci, s technikami zjišťování
potřeb včetně komunikace a zjišťování potřeb s návazností na individuální plánování
s uživatelem trpícím demencí.
Demence v obrazech:
Tento seminář absolvovaly 3 pracovnice v rozsahu 8 hodin. V teoretické části
tohoto semináře byly pracovnice seznámeny se specifiky péče o uživatele trpícími
demencí. Poté jim byly promítány krátké filmy zachycující běžné situace, které
denně prožíváme a řešíme se svými uživateli (oblékání, strava, hygiena, vycházky
apod.). Za pomocí výkladu zkušené lektorky a následné diskuze měli účastníci
možnost získat nové poznatky, které jim usnadní komunikaci s takto nemocnými
uživateli.
Pracovníci, kteří tyto semináře absolvovali, seznámili na ranních schůzkách ostatní
spolupracovníky se zjištěnými poznatky z těchto akcí. Informace získané z těchto
seminářů aplikujeme v praxi a tím se snažíme zkvalitňovat námi poskytovanou
službu.

-

Získání certifikátu Vážka
splněno částečně
Na jaře proběhla v domově se zvláštním režimem pilotní kontrola zástupci „ČALS“.
Ta shledala několik nedostatků se zásadním vlivem na celkové hodnocení k získání
certifikátu. Z tohoto důvodu jsme se s auditorským týmem dohodli na provedení
„ostrého“ auditu až na rok 2016, neboť během celého roku 2015 probíhaly na
domově se zvláštním režimem stavební práce na dispozičních změnách. Tyto jsou
již nyní dokončeny a očekáváme, že nově vytvořená zázemí uživatelů tak výrazně
přispějí k získání potřebného počtu bodů k udělení certifikátu „Vážka“.

-

Aktualizace standardu č. 6, 14
splněno
Na základě konzultací externím odborníkem kvality v sociálních službách a
projednání v týmu byla provedena aktualizace obou uvedených standardů:
 standard č. 6, který nabyl účinnosti dne 1. 12. 2015,

 standard č. 14, který nabyl účinnosti dne 1. 12. 2015.
Při aktualizaci těchto Standardů byl kladen důraz zejména na přehlednost,
jednoduchost a srozumitelnost. Všichni pracovníci byli s oběma řídícími akty
seznámeni.
-

Aktualizace pracovního postupu č. 6
splněno

Na základě konzultací externím odborníkem kvality v sociálních službách a
projednání v týmu byla provedena aktualizace pracovního postupu č. 6 -

Zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím, sociálně terapeutické a
aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, který nabyl účinnosti dne 1.
12. 2015.

Všichni pracovníci byli s tímto řídícím aktem seznámeni.
-

Rozšíření spolupráce s místní základní a mateřskou školou (pořádání
kulturních a sportovních akcí, vzájemné návštěvy)
splněno
Během roku nás navštívily děti z místní mateřské a základní školy. Proběhlo
společné soutěžení mezi dětmi a uživateli. Děti také přišly našim uživatelům
předčítat z knihy od Heleny Salichové a proběhlo také několik vystoupení dětí
v DNZ. Děti pozvaly naše uživatele do školy na velikonoční dílny a do školky na
výstavu „Historie obyčejných věcí“.
V průběhu roku proběhlo taky několik vystoupení LŠU z Pusté Polomi. Vánoční
svátky zase zpříjemnilo vystoupení dětí ze Scholy z Velké Polomi a návštěva dětí
z dětských domovů.
Tyto akce jsou u našich uživatelů oblíbené a jsou jimi hojně navštěvovány. Touto
spoluprací se snažíme zabránit sociální izolaci našich uživatelů.

-

V rámci individuálního plánování vedení uživatelů k vykonávání drobných
sebeobslužných aktivit (koupání, provádění hygieny, stolování)
splněno
V rámci individuálního plánování se klíčoví pracovníci se svými uživateli zaměřují
více na vykonávání drobných sebeobslužných aktivit týkajících se zejména
zachování stávajících schopností uživatelů s ohledem na jejich individuální potřeby
(koupání, provádění hygieny, stolování). K tomuto účelu slouží podrobně
vypracovaný Rozsah sjednané péče jednotlivých uživatelů. Klíčový pracovník se
svým uživatelem dohodne rozsah péče, který zapíše do formuláře Rozsah sjednané
péče. Po jeho sepsání klíčový pracovník s jeho obsahem seznamuje celý tým na
ranních schůzkách. Kopii tohoto dokumentu klíčový pracovník založí v nočním
stolku uživatele tak, aby byla k dispozici všem pracovníkům v přímé péči. Všichni
pracovníci jsou povinni se při poskytování péče tímto rozsahem řídit. V rámci
kontrol vedoucí DZR sleduje, zda je péče uživateli poskytována dle dohodnutého
rozsahu, tak, aby byl zajištěn jednotný přístup ke každému uživateli s ohledem na
uživatelovy schopnosti a možnosti.

-

Aktivní zapojení rodin uživatelů do plánů péče
splněno
Nezastupitelnou úlohu pro uživatele má rodina, případně sousedé a známí, kteří mu mohou být oporou.
Aktivní zapojování uživatele s demencí do každodenního života rodiny a pravidelný
kontakt s přáteli může snížit riziko vaskulární demence a přispět ke zpomalení
vývoje onemocnění. Naší snahou je zapojit rodiny také do péče o jejich blízkého.
Mohou být svému blízkému nápomocni např. při jídle a hygieně, při rehabilitaci a
cvičení, mohou podporovat příbuzného při soběstačnosti a při sebeobsluze. Snažíme
se rovněž maximálně podporovat rodiny v návštěvách za jejich blízkými, nabízíme
jim možnost doprovázet svého blízkého jak např. na procházkách, k lékaři, věnovat
se různým volnočasovým aktivitám. V neposlední řadě se snažíme připravit
důstojné podmínky a příbuzné podporujeme v doprovodu jejich blízkého
v posledních okamžicích jeho života.

-

Rozvíjení a podpora přátelských vztahů mezi uživateli (DZR x DPS)
splněno
Podporujeme naše uživatele v rozvíjení přátelských vztahů jak mezi uživateli v domově se zvláštním
režimem, tak mezi uživateli obou našich sociálních služeb navzájem. Naší uživatelé se společně setkávají
v jídelnách při podávání stravy, při různých aktivitách, kulturních akcích. Dbáme na to, aby vše probíhalo
nenásilnou formou, vždy se musí jednat o vůli našich uživatelů, ne o vůli naši, tedy personálu. Také tímto
podporujeme uživatele v začleňování do přirozeného sociálního prostředí a bráníme jejich možnému
sociálnímu vyloučení.

-

Zapojení všech členů týmu do procesu zkvalitnění péče v oblasti stravování
splněno
Ve spolupráci s pracovníky v přímé péči jsme vytvořili nový pracovní postup č. 2
Stravování. V tomto pracovním postupu máme zapsány povinnosti každého
pracovníka a to od sociální pracovnice, která již při jednání se zájemcem o službu
zjišťuje o uživateli informace týkající se jeho stravovacích návyků, tak povinnosti
pracovníků v přímé péči, kteří ve sběru informací týkajících se stravovacích návyků
uživatele pokračují. U každého uživatele máme zjištěno jak místo podávání stravy,
tak způsob podávání stravy, úpravu stravy, oblíbená a neoblíbená jídla. Všechny
tyto informace jsou PSS povinni zapisovat do daných formulářů. Zjištěné informace
si sdělují mezi sebou a dále je předávají vedoucí stravování při pravidelných
schůzkách, tak aby naší uživatelé byli spokojení v této, pro některé z nich, zcela
klíčové oblasti.

-

Plnit stanovené úkoly vycházející s provedeného hodnocení kvality služby
podle st.15 za předcházející roční období
částečně splněno
Webové stránky jsme aktualizovali a vložili jsme na ně nové informace a
fotografie.
Ve spolupráci s obcí jsme chtěli informovat širokou veřejnost o provedených stavebních úpravách a
prezentovat široké veřejnosti Domov Na zámku a služby domova se zvláštním režimem. I přes naši snahu
nebyl článek zveřejněn.

8.9.2. Technická oblast
-

Dokončení rekonstrukce II.NP (zrušení 3- lůžkových pokojů, přestěhování
ordinace)
splněno
V průběhu roku 2015 byly dokončeny stavební úpravy na II.NP DZR. V současné
době jsou všechny pokoje maximálně 2 lůžkové. Nově zrekonstruované pokoje mají
vlastní sociální zařízení.
Ordinace byla přestěhována do nově zrekonstruovaných prostor, aby byla
přístupnější všem uživatelům jak z DPS, tak z DZR.

-

Dokončení zázemí k trávení volného času venku v parku
splněno
Zázemí k trávení volného času našich uživatelů venku bylo dokončeno, včetně
sadových úprav a vybavení zahradním nábytkem. Tento vybudovaný prostor slouží
jak mobilním, tak imobilním uživatelům. Využívají ho také příbuzní našich uživatelů
k trávení času se svými blízkými venku.

-

Výměna mechanických lůžek za elektrická polohovatelná
splněno
Koncem roku došlo k výměně všech mechanických lůžek za lůžka elektrická. Od
našeho zřizovatele jsme v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií získali
na DZR 25 nových elektrických lůžek s vybavením (hrazda, držák na močové lahve,
antidekubitní matrace) a stejný počet uzamykatelných nočních stolků.

-

Uvedení do provozu nového pokoje na III.NP (ergoterapie)
splněno
Došlo ke stavebním úpravám v bývalé místnosti ergoterapie a vznikl jednolůžkový
pokoj s vlastním umývadlem, který jsme vybavili moderním nábytkem.

-

Vybudování protipožárního signalizačního zařízení
splněno
Ve všech prostorách DZR bylo instalováno protipožární signalizační zařízení, které
má instalovanou centrálu v ordinaci.

-

Instalace obkladů v jídelně II.NP
přeloženo do následujícího období

9. STĚŽEJNÍ CÍLE STANOVENÉ K REALIZACI V ROCE 2016
A VIZE DO DALŠÍCH LET
Cíle 2016
V roce 2016 zaměříme pozornost na tyto oblasti:


Oblast péče o uživatele:
 rozdělení PSS v péči o uživatele do třech stálých pracovních skupin,
 zajištění vzdělávání pracovníků v konceptu Bazální stimulace a uvedení
tohoto konceptu do každodenní praxe,
 získání certifikátu Vážka,
 vytvořit pracovní postup s pravidly manipulace s prádlem uživatelů,
 přijetí aktivizačního pracovníka a jeho zapojení do týmu,
 aktualizace standardu č. 4, včetně Smlouvy a Domovního řádu,
 revize standardu č. 9, 10, 13,
 plnit stanovené úkoly vycházející s provedeného hodnocení kvality služby
podle standardu č. 15 za předcházející roční období.



Technická oblast:
 dokončení dispozičních změn na I.NP, včetně dovybavení rekonstruovaných pokojů novým
nábytkem,
 technické zajištění zaměstnaneckého výtahu zabraňující svévolnému odchodu uživatele,
 zastřešení části zpevněné plochy v parku,
 instalace obkladů v jídelně II.NP.

Vize
Další rozvoj předmětné sociální služby je možné rozdělit do dvou oblastí:
a) uživatelé služby,
b) práce s pracovním týmem,
c) technické zázemí,
d) finanční zdroje.
Add a)
- Na I.NP umístit uživatele s těžkou poruchou kognitivních funkcí a zajistit jim stálou službu PSS.
- Získání certifikátu Pracoviště Bazální stimulace.
Add b)
- Podle charakteristik komunit chceme plánovat další soustavné vzdělávání obslužného personálu tak,
abychom byli schopni poskytovat kvalitní službu v každé komunitě podle potřeb.
- Podle charakteristik komunit budeme dále upravovat odpovídající pracovní postupy.
- Podle charakteristik komunit se budeme postupně zabývat jednotlivými standardy kvality a dalšími
vnitřními řídícími akty tak, aby byly při práci s uživateli použitelné.
- Začátek pracovní doby na ranní směně posunout na 7 hodin.

Add c)
- Zajistit uzavření části areálu tak, abychom byli schopni zajistit volný pohyb na venkovním prostředí
osobám trpícím demencí.
- Zajistit tabletový systém na III.NP.
- V III.NP zařídit klimatizaci.
Add d)
- Řídit hospodaření organizace tak, aby byly zajištěny základní finanční jistoty jak zaměstnanců, tak
provozu celého zařízení.

10. EKONOMICKÉ ÚDAJE
Součástí této kapitoly je příloha č. 2 – Tabulková část.
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2015 (tis. Kč)
náklady
(tis. Kč)
Hlavní činnost
Doplňková činnost

Celkem

výnosy
(tis. Kč)

výsledek hospodaření
(tis. Kč)

19 898,25

20 682,89

784,64

0

0

0

19 898,25

20 682,89

784,64

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
Výsledek hospodaření
za rok 2015

z toho
převod do rezervního fondu

784,64

převod do fondu odměn

784,64

0

V souhrnu za celou organizaci vykazujeme vyrovnaný hospodářský výsledek.

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb k 31. 12. 2015 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb
Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory
Celkem

náklady
(tis. Kč)

výnosy
(tis. Kč)

výsledek
hospodaření
(tis. Kč)

19 898,25

20 682,89

784,64

7 827,37

7 042,73

-784,64

27 725,62

27 725,62

0

Vyrovnaný hospodářský výsledek je vykázán za organizaci jako celek. Domov se zvláštním
režimem pak vykazuje vysoký kladný a opačně domov pro seniory vysoký záporný HV.

Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2015 (Kč)
Závazný ukazatel na rok 2015 (uveďte účel)
Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního Programu na
podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015
Příspěvek na provoz - účelový (ÚZ 205) - na úhradu nákladů na odpisy.
Účelový investiční příspěvek do fondu investic (ÚZ 206) - na „Dispoziční změny
v hlavní budově“.
Příspěvek na provoz - účelový (ÚZ 206) - na provoz ,,Oprava fasády budovy
Domova Na zámku čp.1"

Účelový investiční příspěvek do fondu investic (ÚZ 206) - na
„Vybudování čističky odpadních vod“.

7 201 000,698 533,1 500 000,1 000 000,2 527 000,-

Výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši 0,-Kč.

0,-

25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %).

19,7

Uvedené příspěvky byly vyčerpány v souladu s jejím určením. Pouze účelová investiční dotace na
„Vybudování čističky odpadních vod“ byla z majetkových důvodů týkajících se vlastnictví pozemků
pozastavena a rovněž příspěvek na provoz ,,Oprava fasády budovy Domova Na zámku čp.1" byl převeden do
následujícího roku, kdy bude provedena realizace akce. Finanční vypořádání příspěvků bylo zasláno
zřizovateli.

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb
pro r. 2015 - UZ 13305 (v tis. Kč)
Druh sociálních služeb
(dle registrace)

Dotace MPSV* na podporu sociálních
služeb v r. 2015 (tis. Kč)

Domov se zvláštním režimem

7 201,00

Domov pro seniory

2 631,00

Celkem

9 832,00

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r.
2015 - UZ 13305 za službu byl poskytnut ve výši 7 201,00 tis. Kč. Příspěvek byl vyčerpán v plné výši a
vyúčtování odesláno zřizovateli.

Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč)
Stavy jednotlivých fondů jsou uvedeny pouze za organizaci jako celek. Jednotlivé služby se člení pouze na
nákladových a výnosových účtech. Dělení peněžních fondů podle služeb by bylo irelevantní.

Investiční akce v r. 2015 (tis. Kč)

Účel akce

Zdroj (poskytovatel)
Dotace MSK do investičního
fondu

Výše (tis. Kč)
1 500,00

Dispoziční změny v hlavní budově

Vlastní – investiční fond

1 507,46

Vlastní – investiční fond

Zdravotechnika - dokončení III.NP

42,58

Vlastní – investiční fond

Dispoziční změny - PD

45,38

Vlastní – investiční fond

Obklady stěn pokojů a ordinace - hlavní
budova

60,62

Vlastní – investiční fond

Detekce požárů

Vlastní – investiční fond

El. pohon vstupních dveří

Vlastní – investiční fond

Oprava ÚT v zimní zahradě - z části hrazena z
IF

Vlastní – investiční fond

Drenáž budovy čp. 123

Vlastní – investiční fond

Odpočinková plocha - finální vrstva

300,54

Vlastní – investiční fond

Projekt oprava fasády - přeúčtování

-10,25

228,83
86,96
1,97
42,43

Celkem

3 806,52

Akce „Dispoziční změny v hlavní budově“ byla spolufinancována s příspěvkem MSK.
Financování ostatních akcí bylo zajištěno vlastními prostředky organizace. Oprava ÚT v
zimní zahradě není investiční akcí, avšak i ta byla částečně financována z investičního
fondu.
Financování instalace protipožárních detektorů, obkladů, drenáže u budovy čp.123 a finální
vrstvy odpočinkové plochy bylo poměrovým ukazatelem rozděleno na obě služby.

Významné dary, sponzorství (tis. Kč)

Druh/účel

finanční
celkem

finanční

rezervní fond

Dar pro zaměstnance

6,20

6,20

Dar od příbuzných klientů

7,20

7,20

13,40

13,40

Celkem

věcný

věcný

investiční fond

Uvedené dary slouží k užívání a spotřebě pro klienty na obou službách. Rozdělení na
jednotlivé služby je provedeno poměrovým ukazatelem dle Směrnice o účetnictví (vnitřní
směrnice č. 7 o účetnictví, dodatek č. 4, příloha č. 4 k tomuto dodatku). Sponzorský finanční
dar ve výši 6,20 tis. Kč byl určen zaměstnancům na badmintonový turnaj.

Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč)

Název akce
Odpočinková plocha

zdroje (tis. Kč)
celkem
751,12

vlastní
433,13

MSK
317,99

ISPROFIN

dary

jiné
(jaké)

Obklady stěn pokojů

55,59

55,59

El. pohon dveří

86,96

86,96

Detekce požárů

228,83

228,83

42,43

42,43

Drenáž budovy čp.123
Mycí stroj- MIELLE
Celkem

130,73
1 295,66

130,73
846,94

317,99

130,73

V tabulce je uveden dlouhodobý majetek, který byl v roce 2015 ukončen a zařazen do
užívání.
Na nedokončeném majetku účtu 042 zůstává projekt na akci „Dispoziční změny v I.NP v
hlavní budově", projekt na ,,Obnova zámeckého parku" a projekt ,,Příjezdová brána".
Provedené ,,Dispoziční změny v hlavní budově" budou zkolaudovány v roce 2016.
Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2015 (tis. Kč)
zdroje (tis. Kč)
celková
Druh/účel
hodnota
zřizovatel
vlastní
dary
Oprava fasády na budově čp.
253,50
253,50
123
Oprava střechy na budově čp.
410,02
410,02
123
Oprava zpevněné plochy u
137,61
137,61
budovy čp. 123
Záhony u budovy čp. 1

171,29

171,29

131,91

131,91

48,53

48,53

99,48

99,48

38,72

38,72

52,05

52,05

Oprava omítek v I. PP v
budově čp. 1

193,78

193,78

Oprava vrat krček

249,50

249,50

Ořezy, kácení, dosadba

79,55

79,55

Výměna kotlů na čp. 1

184,30

184,30

2 050,24

2 050,24

Oprava venkovních lamp,
osvětlení, hromosvodů
Oprava elektroinstalace v
kuchyni v budově čp.1
Výmalba vestibulu včetně
opravy pilířů na budově čp.1
Výměna kotlů a rozvodů ÚT
v budově čp. 123
Oprava brány v parku

Celkem

jiné

Tabulka zpřehledňuje opravy s náklady akcí nad 50 tis. Kč provedených v roce 2015. Na část opravy ÚT v
zimní zahradě byl použit investiční fond ve výši 1,97 tis. Kč, zbytek oprav a údržby byl hrazen z vlastních
zdrojů.

Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč)

Pojistná událost

výše náhrady od pojišťovny

celková výše škody
0

0

Celkem

0

0

V roce 2015 nebyly žádné pojistné události, které by se týkaly Domova se zvláštním
režimem.

Zahraniční služební cesty

Místo

účel cesty

od - do

počet
zaměstnanců

0

0

0

neuskutečněny
Čerpání účelových dotací v r. 2015 (tis. Kč)
Poskytovatel účelové dotace
Úřad práce

Účetní
znak

Poskytnutá
dotace

13234

Celkem

Použito

Vratka
dotace

56,39

56,39

0

56,39

56,39

0

Zdůvodnění vratky

Účelová investiční dotace byla určena na realizaci akce „ Dispoziční změny v hlavní budově“. Dotace byla
vyčerpána a vypořádána se zřizovatelem.

Průměrné % nemocnosti za rok 2015
Pro domov se zvláštním režimem činí 8,78% , za celou organizaci pak 7,69%.

Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti
Organizace Domov Na zámku nemá k 31. 12. 2015 žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.

Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty)
Kontroly provedené jinými subjekty
a) 23.3. – 2.4.2015 Kontrolu provedl: KÚ MS kraje
Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky.
Kontrola provedena na úseku ekonomickém.
Výsledek kontroly – byla uložena drobná nápravná opatření.
- bez sankce
b) 8.4.2015 Kontrolu provedl: KÚ MS kraje
Kontrola poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Kontrola provedena na službě domov pro seniory.
Výsledek kontroly – byla uložena drobná nápravná opatření.
- bez sankce
c)

28.4.2015 Kontrolu provedl: KHS MS kraje
Kontrola dodržování zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhl. č.137/2004 Sb. o
hygienických požadavcích na stravovací služby a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky
závažných
Kontrola provedena na úseku stravování.
Výsledek kontroly – nápravná opatření nebyla uložena.
- bez sankce

d) 16.6.2015 Kontrolu provedl: KHS MS kraje

Kontrola dodržování zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhl. č.432/2003 Sb., kterou
se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických
expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních
testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, zákona č. 262/2006 Sb. zákoník
práce, zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
při práci a nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
Kontrola provedena na úseku přímé péče.
Výsledek kontroly – nápravná opatření nebyla uložena.
- bez sankce
e)

17.9.2015 Kontrolu provedl: KHS MS kraje
Kontrola dodržování zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhl. č. 306/2012 Sb. o
podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na
provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, zákona č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění
biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, vyhl. č.
299/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění
pozdějších předpisů.
Kontrola provedena na úseku přímé péče.
Výsledek kontroly – byla uložena drobná nápravná opatření.
- bez sankce

f)

19.9.2015 Kontrolu provedl: HZS MS kraje
Kontrola dodržování zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně.
Kontrola provedena v celém zařízení.
Výsledek kontroly – byla uložena drobná nápravná opatření.
- bez sankce

Vlastní kontroly
Prováděny podle systému kontrol, který je součástí kontrolního řádu. Systém kontrol spočívá v zaměření
jednotlivých kontrol na vymezené kontrolované oblasti. Kontroly jsou plánovány podle lhůtníku kontrol.
Z jednotlivých kontrol jsou pořizovány zápisy s určením případných nápravných opatření s termínem sjednání
nápravy. Takto provozovaný systém kontrol se jeví jako účinný.
Leden
Zaměřeno na HACCP
Únor
Zaměřeno na úsek přímé péče
Březen
Zaměřeno na vedení skladů, na hospodaření ve stravování.
Duben
Zaměřeno na celkové finanční hospodářství.
Květen
Zaměřeno na osobní záležitosti uživatelů.
Červen
Zaměřeno na BOZP, PO.
Červenec
Zaměřeno na FKSP.
Srpen
Zaměřeno na HACCP

Září
Zaměřeno na provoz auta , provádění kontrol vedoucími, spisovou službu.
Říjen
Zaměřeno na vedení skladů, na hospodaření ve stravování.
Listopad

Zaměřené na údržbu majetku.

jméno:
datum:
telefon:
e-mail:

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci
Mgr. Michal Jiráska
23. 2. 2016
737 036 518
jiraska@domov-kyjovice.cz
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4. POPIS ZAŘÍZENÍ
Sociální služba domov pro seniory je součástí zařízení Domov Na zámku, p.o. Umístěna je ve vedlejší budově
B2 čp. 104. Jedná se o třípodlažní, památkově chráněný objekt, který je spojovací lávkou propojen s hlavní
budovou.

5. CHARAKTERISTIKA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Osoby starší 65 let, u nichž míra závislosti na pravidelné pomoci jiné fyzické osoby je středně těžká až
úplná.
Službu nemůžeme poskytovat osobám:
1. vyživovaných nasogastrickou sondou,
2. závislých na návykových látkách.
Sociální službu domov pro seniory provozujeme v třípodlažní, nově zrekonstruované vedlejší budově B2.
Bydlení zde poskytujeme převážně v jedno a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Všechny
pokoje jsou vybaveny moderním nábytkem (postele, šatní skříně, noční stolky) a možností napojení TV a IT. Na
každém podlaží se dále nachází jídelna pro uživatele s vlastní kuchyňskou linkou. Na každém podlaží je také
velká společná koupelna umožňující pohodlné koupání plně imobilních osob. Součástí této služby jsou dále
společenská zákoutí, denní místnost pracovníků, šatna pracovníků a jiné prostory pro technický a hygienický
provoz. Všechna patra jsou propojena výtahem umožňujícím přepravu plně imobilním osobám.
Spojovací lávkou jsou z centrálních provozů umístěných na hlavní budově expedovány strava, prádlo a jiný
materiál. Vytápění objektu je zajištěno samostatnou centrální plynovou kotelnou. Veškeré prostory určené pro
pohyb uživatelů splňují hygienické požadavky (odpovídající teplota, udržování čistoty, větrání, denní osvětlení,
výmalba). Chodby a schodiště odpovídají předpisům PO. Ve všech prostorech určených pro odpovídající cílovou
skupinu je umožněn pohyb imobilním osobám.

6. UŽIVATELÉ SLUŽBY
3.6 schválená kapacita zařízení pro rok 2015
celkem 20 uživatelů

3.7 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2015 a jejich rozdělení (viz tabulka):
POČTY UŽIVATELŮ

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2015, POČTY DLE:
ŽENY

3.3.1 POHLAVÍ

11

rozpětí
3.3.2 VĚK
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
II středně těžká závislost
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.3.4.1 osoby s mentálním postižením
těžké
hluboké
3.3.4 TYP
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné +
POSTIŽENÍ mentální postižení)
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s
psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby
bez omezení pohybu
s částečným omezením
s úplným omezením pohybu

3.3.6 MOBILITA

3.8 obložnost v uplynulém roce (v %):

MUŽI CELKEM

9

81-94 60-89
86
75,6
1
3
1
3
1
1
6
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH
ŽENY

MUŽI

20

5

3

60-94
81,4
4
4
2
7
3
0
0
0
0

81-87
85,2
1
1
1
2
0
0
0
0
0

68-85
74,6
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
9
1

2
5
2

3
14
3

1
3
1

1
1
1

99,09

3.9 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2015:
celkem
22
žen
14
mužů
8
3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu
Průměrná čekací doba u zájemců o službu, kterým byla v roce 2015 poskytnuta
služba domov pro seniory, byla 7,6 měsíců. Evidujeme však i žádosti až 3 roky
staré, u nichž jsme vyhodnotili, že sociální situace zájemce není tolik naléhavá
(např. péči o zájemce rodina zatím zvládá sama nebo s pomocí terénních či jiných
sociálních služeb).

4. PERSONÁL

vzdělání

počet pracovníků
celkem

počet pracovníků

přepočtený
stav (PS)
ke dni
31.12.2015

%

pedagogičtí
pracovníci
1

PS
%
0,68
4,35
vysokoškolské
0,28
1,79
vyšší odborné
8,32
53,30
úplné střední
6,05
38,76
vyučen
0,28
1,80
základní
15,61
100
celkem
Pozn.:
PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2015

přímá péče
sociální
pracovníci
THP
ostatní
zdravotničtí
pracovníci
v sociálních
pracovníci
službách
2
3
4
5
6
PS
%
PS
%
PS
%
PS
%
PS
%
0,13 0,83
0,55 3,52
0,28 1,79
4,0 32,03 1,11 7,11 0,28 1,81 0,82 5,25 1,11 7,11
4,28 21,01
2,77 17,75
0,28 1,8
8,28 53,04 1,52 9,73 0,28 1,81 1,37 8,77 4,16 26,66

Celkový počet pracovníků (úvazků) =100%. Součet sloupců 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve
sloupcích 1,2,3,4,5 a 6 zjišťujeme vždy z celkového počtu pracovníků (úvazků). Př.: má-li organizace 5
zdravotnických pracovníků s úplným středním vzděláním a celkový počet pracovníků v organizaci je 45, pracuje
v organizaci 11,1%. zdrav. pracovníků s úplným středním vzděláním.
Sloupec 5) ředitelé, ekonomové, účetní,…
Sloupec 6) údržbáři, uklizečky, pradleny, kuchaři,…

5.

PRÁCE S KVALITOU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
A VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2015

Ve spolupráci s externí konzultantkou Mgr. Pospíškovou, jsme úspěšně zvládli aktualizaci Standardu č. 6 a č. 14
a jejich zavedení do praxe. Hlavním účelem standardu č. 14 je mít definovány nouzové a havarijní situace, které
mohou nastat při poskytování sociální služby a dále mít popsán postup pro jejich řešení. Hlavním účelem
standardu č. 6 je popsat způsob zpracování, vedení, evidence a nahlížení do dokumentace týkající se uživatelů
služby. Při aktualizaci obou standardů jsme kladli důraz především na přehlednost a vymezení jasných
kompetencí a povinností pracovníků na jednotlivých úsecích. Přílohou standardu č. 14 jsou Pravidla pro řešení
nouzových a havarijních situací pro uživatele, která jsme nově vytvořili pomocí fotografií s jednoduchými
popisky a doporučením, jak se mají uživatelé zachovat v nestandardních alarmujících situacích.
V dubnu 2015 u nás provedl zřizovatel kontrolu sociální služby domov pro seniory. Kontrola byla zaměřena na
náležitosti smlouvy o poskytování sociální služby, individuální plánování, vytváření podmínek pro ochranu

lidských práv a uplatnění oprávněných zájmů a vlastní vůle, dále na oblast opatření omezující pohyb osob.
Poslední sledovanou oblastí bylo prostředí a podmínky pro poskytování sociální služby. Kontrolní skupina nám
poskytla několik doporučení pro zkvalitnění poskytování služby. Těmito doporučeními jsme se v následujícím
období pečlivě zabývali. Například doporučení „zajišťovat uživatelům potřebnou individuální péči vzhledem
k jejich pohybovým potížím“ jsme řešili v prvé řadě poradou s klíčovými pracovníky, na které klíčoví pracovníci
získali nový vhled na potřeby našich uživatelů. Klíčoví pracovníci následně tuto problematiku otevřeli při
rozhovorech s uživateli a výsledkem byla zvýšená poptávka ze strany uživatelů na zlepšení pohybových
schopností, mírnění bolesti a snaha o větší sebeobsluhu. Na tuto poptávku jsme reagovali zakoupením
cvičebních pomůcek a interním školením všech pracovníků v přímé péči na téma „Cvičení v seniorském věku“.
Toto školení obeznámilo pracovníky se specifiky cílové skupiny, rizikovými oblastmi, návody k úspěšnému
cvičení, včetně uvedení celé řady vhodných cviků. Toto školení pracovnice v přímé péči zúročily ve
víkendových aktivizacích. Také proškolení dvou pracovnic v přímé péči v kurzu Bazální stimulace napomohlo
ve stabilizaci a rozvíjení sebeobslužných, komunikačních a pohybových schopností uživatelů, zvláště
imobilních. Dalším krokem, který jsme v tomto ohledu učinili, byla revize a aktualizace pracovního postupu č.6
– Zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, pomoc při
uplatňování práv. Problematiku se chystáme řešit i dalšími opatřeními v roce 2016, a to zejména přijetím další
aktivizační pracovnice.
Dalším přínosem pro život uživatelů v našem domově pro seniory bylo zkrášlení společenských prostor i pokojů
uživatelů. Základem této snahy byla výmalba všech prostor domova pro seniory, po které následoval (ve
spolupráci s klíčovými pracovníky a na přání uživatelů) nákup dekorací, obrazů a květin. Do pokojů jsme
uživatelům nakoupili mimo jiné také rámečky na fotografie, do kterých si dle vlastních preferencí mohli vložit
aktuální fotografie svých blízkých či vlastní staré fotografie, které jim evokují hezké vzpomínky na mládí.
Některé pokoje byly vybaveny televizorem. Do společenských místností byly nakoupeny televizory s větší
úhlopříčkou, aby i uživatelé se zrakovými obtížemi mohli pohodlně sledovat televizní pořady. Nezapomněli jsme
ani na oblast stolování a každý stůl ve společných jídelnách jsme vybavili novými nádobami na dochucování a
květinovou dekorací. Nejvýznamnější změnou, která se týkala kvality bydlení, však bylo to, že jsme od našeho
zřizovatele v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií získali 8 elektricky polohovatelných lůžek
s příslušenstvím (hrazdy, držáky na močovou lahev), 8 antidekubitních matrací a 8 uzamykatelných nočních
stolků s výklopnou deskou pro stravování. Také nákup aktivních antidekubitních matrací velmi prospívá
imobilním uživatelům.
Co se týče společenského života uživatelů, z uskutečněných akcí v roce 2015 zmíníme sportovní klání našich
uživatelů s uživateli Domova sv. Ludmily, Bílé Opavy a Slunečnice, pořádané naším domovem. Pohodové
atmosféře přispělo i to, že soutěžení již probíhalo v novém zázemí k trávení volného času venku v parku.

Po vyhlášení vítězů z řad uživatelů domovů bylo vítaným zpestřením pro všechny zúčastněné
soutěžení zástupců domovů.

6. SOCIÁLNÍ PODMÍNKY UŽIVATELŮ
a. počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství
Bydlení v domově pro seniory poskytujeme v celkem 6 jednolůžkových a v 7 dvoulůžkových pokojích. Vesměs
jedno sociální zařízení sdílejí společně dva pokoje, tedy většinou tři uživatelé a v jednom případě čtyři uživatelé.
V jednom případě je sociální zařízení dostupné jednomu uživateli přes chodbu. V každém sociálním zařízení je
umístěno WC, umývadlo a sprchový kout. Na každém patře je dále prostorná koupelna vybavená sprchou,
umývadlem a WC. V této koupelně je možné pohodlně okoupat plně imobilní osobu na koupacím lůžku dvěma
PSS.
Pokoje uživatelů jsou vybaveny moderním nábytkem (postele, šatní skříně, noční stolky) a možností napojení
TV a IT. Na každém podlaží se dále nachází jídelna pro uživatele s vlastní kuchyňskou linkou.

b. možnost trávení volného času - počty a vybavenost společných prostor
Hlavní společenskou místností je v této sociální službě vestibul ve II. NP. Dalšími společnými
prostory jsou jídelny uživatelů, vybavené stoly, židlemi a kuchyňskou linkou, zákoutí určené
pro sledování TV vybavené pohodlným sedacím nábytkem a kuřárna umístěná v suterénu této
budovy.
c. další poskytované služby – rehabilitace, typy dílen, různé druhy terapií (arte,
muziko, canis, hippo…)

Jedna pracovnice v sociálních službách pro základní výchovnou nepedagogickou činnost se
uživatelům domova pro seniory věnuje jak ve výše uvedených společenských prostorách a
individuálně na pokojích uživatelů, tak venku. Pro uživatele zajišťujeme následné aktivizační
služby, volnočasové aktivity a terapie.


Sportovní a společenské hry: zahrnují nejrůznější pohybové soutěže, ruské kuželky, pétanque, šipky,
hry s míči, deskové hry, karty, stolní fotbal, Bingo.

Pohybové aktivity: kondiční cvičení, cvičení s hudbou, nácviky samostatnosti a sebeobsluhy (oblékání,
hygiena, stravování, psaní), vertikalizace, aktivizace chůzí (s i bez pomůcek, chůze do schodů).

Trénování paměti: různorodá cvičení dlouhodobé i krátkodobé paměti, soutěžní tajenky, reminiscenční
terapie, besedy.

Pracovní terapie: rukodělné činnosti k procvičování jemné motoriky rukou, společné vaření, pomocné a
sezónní práce v Domově či přilehlém parku (výzdoba, drobný úklid).

Různočtení: předčítání knih na pokračování, četba denního tisku, časopisů či zpráv z internetu spojena
s diskusí na dané téma.

Společensko-kulturní akce: pro klienty jsou celoročně zajišťovány hromadné společenské akce
(koncerty, školní představení, výlety, vycházky, soutěže).

Muzikoterapie: poslech reprodukované i živé hudby, zpěv, využití jednoduchých perkusních nástrojů,
tanec.

Canisterapie
Aktivizace a jejich četnost vychází z potřeb uživatelů dle jejich individuálních plánů, z kterých lze vyčíst, že
hlavním předmětem jejich zájmu jsou společenské kontakty a soběstačnost. Při sestavování harmonogramu
aktivizací dále sledujeme zachování principu normality, možnosti posílení pocitu vlastní důležitosti jednotlivých
osob a obnovení či udržení sociálních vztahů. Druh a četnost aktivizace měníme v závislosti na ročním období.
V teplých měsících nabízíme mnoho možností společného trávení volného času mimo budovu (procházky,
výlety, sportovní hry, ale i různočtení či trénování paměti pořádané venku), v zimním období více využíváme
např. kulturní představení a muzikoterapii.
Pokud fyzický či psychický stav uživatele neumožňuje skupinovou práci, je mu nabídnuta podpora aktivizačním
pracovníkem v rámci individuálních návštěv. Náplní těchto návštěv je opět převážně činnost vedoucí ke splnění
cílů z individuálního plánu uživatele.
Veškeré uskutečněné i nabídnuté aktivizace jsou spolu s přesným datem, konkretizací aktivizace, průběhem i
reakcemi uživatelů průběžně zaznamenávány do „Sešitu“, který je přílohou „Individuálního plánu“ a s ním
pracují všichni PSS. Vedoucí služby pak dále monitoruje práci na individuálních plánech v tzv. „Přehledu
plnění“, kde je výčet cílů jednotlivých uživatelů a je z něj na první pohled patrné, jak často se na tom kterém cíli
pracuje.

7. STAVEBNĚ - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU
Objekt, ve kterém je umístěna předmětná sociální služba, prošel v letech 2009 – 2010
celkovou rekonstrukcí, kterou jsme docílili vytvoření moderního zázemí pro všechny
uživatele služby podle současných trendů bydlení.
Významnějším technickým zásahem bylo v uplynulém roce 2015 provedení instalace
protipožárních detektorů do všech místností budovy, posílení vytápění v koupelnách na bázi
infračerveného záření a provedení výmalby celého objektu.
Celkový technický stav budovy je dobrý. Dále zde nepředpokládáme žádné opravy či stavební
zásahy.
Celý objekt je zcela bezbariérový.

8. ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚKOLŮ STANOVENÝCH PRO ROK 2015
8.10. Nadále udržet minimálně 0,5 pracovního úvazku pro osoby s mentálním
postižením z řad uživatelů jiných sociálních služeb nebo pro osoby s
duševním onemocněním.
Na základě uzavřené pracovní smlouvy jsme od 4/2015 do 11/2015 zaměstnávali
tři uživatele z Mariana s celkovým úvazkem 0,63. Po domluvě s ředitelem Mariana a

zaměstnanci, byl těmto pracovníkům ukončen pracovní poměr k 26. 11. 2015 s tím,
že po zimním období s nimi bude pracovní poměr obnoven. Důvodem přerušení je
značně komplikovaná doprava z Opavy do Kyjovic, což během zimních měsíců
představuje jisté riziko.
splněno
8.11. Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti
preferovat přímé zaměstnávání před jinými formami plnění. V případě
naplňování povinného podílu jinou formou, než přímým zaměstnáváním,
uvést zdůvodnění.
V našem případě se jedná o povinnost zaměstnávat 2,28 zaměstnance.
V uplynulém roce jsme tuto povinnost splnili zaměstnáním 6,64 zaměstnanců.
Tento počet zahrnuje jednu pracovnici pro aktivizaci uživatelů a další pracovníky
z řad uživatelů Mariana, jejichž úvazek se počítá 3x. (Tento přístup vychází z § 11
vyhlášky. Metodický výklad k vyhlášce od MPSV ČR). Z toho důvodu jsme nemuseli
využít čerpání náhradního plnění od dodavatelů.
splněno

8.12. Stanovit environmentální cíle organizace, realizovat pravidla v rámci
environmentálních zásad a šetřit při své práci životní prostředí;
předávat tento přístup na uživatele služeb.
Za účelem stanovení environmentálních cílů a realizace pravidel v rámci
environmentálních zásad jsme 1. 12. 2015 přijali směrnici č. 16 Environmentální provoz. Tato směrnice kromě stanovených environmentálních
cílů obsahuje environmentální profil našeho zařízení a způsob evidence
klíčových charakteristik našeho provozu.
V uplynulém roce 2015 jsme do praxe zavedli třídění odpadu, provedli jsme
výměnu většiny běžných žárovek za úsporná svítidla nebo LED svítidla včetně
venkovního osvětlení, pro tisk jsme začali více využívat repasované tonery, při
nákupech elektrických spotřebičů jsme preferovali výběr z energeticky
úsporných zařízení. Dále jsme kladli důraz na dodržování pravidel úsporného
tisku a šetrný provoz služebního auta ve smyslu maximálního využívání veřejné
dopravy na delší vzdálenosti. Také jsme započali s ucelenou evidencí spotřeb a
odpadů. Text „Prosím zvažte, zda je nutné tisknout tento email s ohledem na
životní prostředí“, již uvádíme delší dobu. V následujícím období roku 2016 se
chystáme k postupnému plnění stanovených environmentálních cílů podle výše
uvedené směrnice č.16.
Viz příloha – úkol č.3
splněno

8.13. V souladu s Pravidly energetického managementu zajišťovat
evidenci spotřeb energií a médií.
Evidenci spotřeb energií a médií průběžně zajišťujeme podle „Pravidel
environmentálního provozu příspěvkové organizace“ jednak prostřednictvím
portálu MSK a dále průběžným doplňováním tabulky „Evidence spotřeby a
odpadu“, která je přílohou směrnice č. 16 - Environmentální provoz.
Viz portál energického manažera MSK a příloha – úkol č.4
splněno

8.14. Zvýšit četnost individuálních aktivit s jednotlivými uživateli služeb
(více se zaměřit na práci s jednotlivcem).

Viz příloha – úkol č.5
splněno

8.15. Realizovat investiční akci na zpevnění odpočinkové plochy, zajistit
její využívání uživateli obou poskytovaných služeb.
Tato investiční akce byla dokončena na jaře r. 2015. Na podzim byly osázeny
květinami přilehlé záhony a byl pořízen venkovní mobiliář. Samotná zpevněná
plocha je tvořena betonovou dlažbou, která je účelná a esteticky přijatelná
vzhledem k exteriéru zámku a přilehlého parku. Odpočinková plocha je snadno
přístupná všem uživatelům obou služeb, je bezbariérová a umožňuje tak trávení
času venku plně imobilním osobám, které až sem mohou být ze svého pokoje
dopraveny na lůžku.
Po dokončení stavebních prací začal být tento venkovní prostor využíván
uživateli obou služeb, a to jak mobilními tak zcela imobilními. Také zde proběhlo
několik společných aktivizačních programů a společenských setkání s dalšími
spřízněnými poskytovateli sociálních služeb.

8.16. Zpracovat záměr dalšího poskytování sociálních služeb lidem s
duševním onemocněním, kteří v současné době pobývají v zařízení.
Určeno pro domov se zvláštním režimem.

8.17. Za každou poskytovanou službu:
d) Zpracovat přehled o počtu evidovaných žadatelů o poskytnutí sociální
služby.
e) Zpracovat přehled o počtu odmítnutých žadatelů o poskytnutí sociální
služby z jiných než kapacitních důvodů. U takto odmítnutých žadatelů
uvést důvody neposkytnutí sociální služby.
f) Zpracovat přehled o výši a počtu přiznaných příspěvků na péči
stávajících uživatelů služby, vč. žádostí v řízení a žádostí o navýšení
výše přiznaného příspěvku na péči.
Přehledy zpracovat k 30. 6. a k 31. 12. a do 15 kalendářního dne
následujícího měsíce zaslat na emailovou adresu hana.ctverackova@krmoravskoslezsky.cz.
Přehledy byly vypracovány podle zadání a zaslány v požadovaných termínech na
uvedenou adresu.
splněno

8.18. Plnit úkoly, které si organizace v rámci závěrečné zprávy o činnosti
stanovila jako stěžejní cíle k realizaci v roce 2015 a které jsou vždy v
souladu se strategickými dokumenty Moravskoslezského kraje.

8.9.1. Personál

-

proškolení personálu
agresivního uživatele

v oblasti

péče

o

ležícího,

nemocného,

V roce 2015 absolvovaly pracovnice v sociálních službách tyto akreditované kurzy z oblasti péče o
ležícího, nemocného či agresivního uživatele: Práce s klientem s rizikem v chování a pravidla šetrné
sebeobrany, Psychika nemocného uživatele, jak jí rozumět a reagovat na ni v přímé péči, Komunikace s
nemotivovaným klientem, Biopsychosociální problematika bolesti, Bazální stimulace – základní a
navazující kurz, Komunikační dovednosti v přímé práci s klientem, Duchovenská péče a její význam
v sociálních službách.

Splněno

-

návštěva hospice jako zařízení s dobrou praxí v péči o uživatele
v terminálním stádiu.
Všechny pracovnice z domova pro seniory se zúčastnily odborné stáže v Hospici sv. Lukáše, kde získaly
další zkušenosti v paliativní péči.

Splněno

8.9.2. Zájemce o službu
-

aktualizace webových stránek s vložením dalších fotografií zařízení.
Webové stránky Domova Na zámku byly doplněny údaji z nově aktualizovaného
Standardu č. 3 a 4 tak, aby především zájemci o službu a jeho rodinným
příslušníkům byly dostupnější informace týkající se přijetí. Dále byly webové
stránky doplněny o fotografie interiéru, které jsou pro zpřehlednění rozděleny
na poskytované služby.

Splněno

8.9.3. Uživatel
-

revize a aktualizace standardu č. 14 a 6
Oba standardy kvality sociálních služeb byly v roce 2015 zrevidovány a
aktualizovány. Standard č. 14 byl více přizpůsoben cílové skupině vložením
fotografií do textu.

Splněno
-

revize pracovního postupu č. 6 (Zprostředkování kontaktu se
sociálním prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti,
pomoc při uplatňování práv)
Pracovní postup byl zrevidován a aktualizován s ohledem na personální
možnosti Domova Na zámku.

Splněno

-

revize a případná aktualizace ostatních pracovních postupů
Všechny stávající pracovní postupy byly s pomocí vybraných pracovníků
v sociálních službách zrevidovány. Nebyly shledány závažnější nedostatky,
s poznámkami jednotlivých pracovníků budeme pracovat při další aktualizaci
pracovních postupů.

Splněno
-

spolupráce pracovníků úseku přímé péče a kuchyně na zvýšení kvality
v oblasti stravování
V průběhu roku 2015 se uskutečnilo 7 schůzek pracovníků v přímé péči
s vedoucí kuchyně a skladní, kde se pracovníci navzájem informovali o
možnostech kuchyně, možnostech při sestavování jídelníčku a reakcích uživatelů
na jednotlivé pokrmy či úpravu těchto pokrmů.
Dále byli pracovníci v přímé péči vedeni k bezprostřednímu sdělování informací
o vydávané stravě pracovnicím kuchyně.
Také byl vypracován a uveden do praxe pracovní postup č.2 Stravování, kde
jsou zakotveny povinnosti jednotlivých pracovníků a spolupráce mezi nimi. Je
zde také popsán způsob zjišťování preferencí uživatele ve stravě, spolupráce
pracovníků v přímé péči s uživatelem na jednotlivých úkonech týkajících se
stravování (od výběru pokrmů v jídelníčku, přípravy jídelny, až po možné
způsoby dopomoci uživateli při konzumování stravy dle uživatelových potřeb).

Splněno
-

rozšíření spolupráce s místní mateřskou a základní školou
V roce 2015 v Domově Na zámku proběhlo 19.2. vystoupení dětí ZŠ, po kterém
následovalo společné soutěžení dětí a seniorů, 6.10. čtení z knihy české
etnografky a místní rodačky Heleny Salichové a 9.10. se uskutečnilo další
vystoupení dětí z MŠ a ZŠ. Děti však pozvaly naše uživatele také do jejich
prostředí – 30.3. navštívili senioři ve škole Velikonoční dílny a 6.4. mateřskou
školu, kde byla výstavka historických hraček, pohlednic a předmětů denní
potřeby s názvem Historie obyčejných věcí. Vystoupení dětí ze základní
umělecké školy má v Domově již svou dlouholetou tradici, v roce 2015 nás děti
ze ZUŠ navštívily dokonce 3x. Protože naši senioři vždy děti v Domově srdečně
vítají, navštívily nás se svým programem navíc děti z dětských domovů a děti
z velkopolomské scholy.

Splněno
-

rozšíření nabídky společného trávení volného času uživatelů o víkendu
(společné vaření, sportování, čtení atd)
Víkendové aktivizace na domově pro seniory se již staly běžnou součástí náplně
víkendových dnů. Při připravování aktivit vycházely pracovnice v sociálních
službách z potřeb a přání uživatelů a z možností daných počasím. Nejčastější
aktivizací v chladných měsících bylo oblíbené společné vaření, práce na výzdobě
společných prostor a pokojů či společné cvičení. Pokud to počasí dovolilo, pak

bylo častou náplní víkendových aktivizací společné trávení volného času
uživatelů venku, kde například besedovali na určité téma nebo hráli ruské
kuželky.

Splněno
-

plnit stanovené úkoly vycházející z provedeného hodnocení kvality
služby podle st. 15 za předcházející roční období
Všech 17 stanovených úkolů vycházejících z provedeného hodnocení kvality
bylo splněno.

Splněno

8.9.4. Technická oblast
-

vybudování nové funkční ČOV
K vybudování nové ČOV nedošlo z důvodu nedořešení majetko-právních vztahů
s majitelem pozemku.

Nesplněno
-

v rámci účasti na projektu „Nákup lůžek a matrací pro sociální zařízení
v MSK“ výměna několika mechanických postelí za lůžka elektricky
polohovatelná, výměna nevyhovujících matrací a výměna mechanicky
poškozených nočních stolků
2.12. 2015 jsme od našeho zřizovatele v rámci projektu spolufinancovaného
Evropskou unií získali 8 elektricky polohovatelných lůžek s příslušenstvím
(hrazdy, držáky na močovou lahev), 8 antidekubitních matrací a 8
uzamykatelných nočních stolků s výklopnou deskou pro stravování.

Splněno
-

vybudování zázemí k trávení volného času venku v parku
V prostředí zámeckého parku bylo vybudováno krásné zázemí pro trávení volného
času uživatelů. Nachází se zde několik zón, kde si mohou uživatelé nerušeně
popovídat nebo se jen kochat pohledem do parku. Je zde však také prostor pro
společné trávení času uživatelů, kde mohou uživatelé využít k zábavě ruské
kuželky. Velkou výhodou tohoto zázemí je dlažba umožňující snadný pohyb
uživatelů, kteří využívají chodítko nebo invalidní vozík.

Splněno

-

dle finančních možností zajištění aktivních antidekubitních matrací
V prosinci 2015 bylo zakoupeno 6 nových aktivních antidekubitních matrací,
které slouží imobilním uživatelům k předcházení i doplňující léčbě proleženin.
Velkou výhodou těchto nových matrací je tichý chod kompresoru, možnost
regulace tlaku dle hmotnosti uživatele a funkce leh či sed (změna polohy
uživatele znamená rozmístění tlaku na jiné části těla).

Splněno
přestěhování ordinace do dostupnější části hlavní budovy.

-

V srpnu 2015 došlo k přestěhování ordinace do nově zrekonstruované místnosti,
která je v bezprostřední blízkosti spojovací chodby vedoucí k domovu pro
seniory. Takto umístěná ordinace je dostupnější pro uživatele domova pro
seniory i pro jejich rodinné příslušníky.

Splněno

9. STĚŽEJNÍ CÍLE STANOVENÉ K REALIZACI V ROCE 2016
A VIZE DO DALŠÍCH LET
Cíle 2016
V roce 2016 zaměříme pozornost na tyto oblasti:
 Personál:
- proškolení pracovníků v přímé péči v Bazální stimulaci
- revize a aktualizace standardu č. 9, 10 a 11
- přijetí aktivizačního pracovníka
- vytvoření nového pracovního postupu Manipulace s prádlem uživatelů


Uživatel:
- revize a aktualizace standardu č. 13
- revize a aktualizace standardu č. 4 a Domovního řádu s důrazem na
přehlednost podávaných informací
- zavést změny v systému plateb za služby a s tím související aktualizace
Vnitřních pravidel
- aktualizace všech stávajících Smluv o poskytování služby sociální péče
- rozšíření spolupráce s dětmi
- uvedení konceptu Bazální stimulace do praxe



Technická oblast:
- částečné zastřešení zázemí k trávení volného času venku v parku

Vize
Další rozvoj předmětné sociální služby je možné rozdělit do čtyř oblastí:
a)
b)
c)
d)

práce s uživatelem služby,
práce s pracovním týmem,
technické zázemí,
finanční zdroje.

Add a)
- Spokojenosti uživatelů chceme docílit jejich rozmístěním podle jejich potřeb (jak z
hlediska dispozičních možností objektu, tak z hlediska vzájemných sousedských
vztahů), poskytováním odpovídající podpory (soustavně profesionálně vykonávaná

-

práce kvalifikovaným a personálem), vytvořením kvalitního zázemí (jak vybavení
pokojů a společenských prostor, tak např. možnost pořízení domácího zvířete).
Získání certifikátu Pracoviště Bazální stimulace

Add b)
- Podle poptávky ze strany zájemců o naši službu průběžně vyvíjet nezbytné úsilí
pro přípravu případné transformace domova pro seniory na domov se zvláštním
režimem. Za tímto účelem chceme udržovat minimální vzdělávání obslužného
personálu tak, abychom byli schopni v případě změny plynule navázat v
poskytování kvalitních služeb v rozšířeném domově se zvláštním režimem s
původním personálem.
- Nenásilným způsobem provést postupné přesuny uživatelů tak, aby na
jednotlivých podlažích budovy byly ženy umístěny společně s muži, za účelem
vytváření přirozeného prostředí (společně trávený volný čas při stravování,
sledování TV, jiné společné aktivity).
- Pracovní dobu pracovníků v přímé péči upravit od 7:00 do 19:00 hodin a od 19:00
do 7:00 hodin.
Add c)
- Zajistit uzavření části areálu.
- Získat do majetku MSK sousedící objekt s přilehlým pozemkem, nyní ve vlastnictví
soukromé osoby, za účelem vytvoření důstojného zázemí k trávení volného času
uživatelů ve venkovním prostředí.
- Pokračovat v zútulnění dalších interiérů pokojů tak, aby se zde uživatelé služby
cítili jako v domácím prostředí.
- Zajištění klimatizace v podkroví.
- Všechny pokoje uživatelů domova pro seniory vybavit televizory.
Add d)
- Řídit hospodaření organizace tak, aby byly zajištěny základní finanční jistoty jak
zaměstnanců, tak provozu celého zařízení.

10. EKONOMICKÉ ÚDAJE
Součástí této kapitoly je příloha č. 2 – Tabulková část.
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2015 (tis. Kč)
náklady
(tis. Kč)
Hlavní činnost
Doplňková činnost

výnosy
(tis. Kč)

výsledek hospodaření
(tis. Kč)

7 827,37

7 042,73

-784,64

0

0

0

Celkem

7 827,37

7 042,73

-784,64

V roce 2015 vykazujeme u domova pro seniory záporný výsledek hospodaření.
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
Výsledek hospodaření
za rok 2015

z toho
převod do rezervního fondu

-784,64

převod do fondu odměn

-784,64

0

V souhrnu za celou organizaci vykazujeme vyrovnaný hospodářský výsledek.

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb k 31. 12. 2015 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb

náklady
(tis. Kč)

Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory
Celkem

výnosy
(tis. Kč)

výsledek hospodaření
(tis. Kč)

19 898,25

20 682,89

784,64

7 827,37

7 042,73

-784,64

27 725,62

27 725,62

0

Vyrovnaný hospodářský výsledek je vykázán za organizaci jako celek. Domov se zvláštním režimem pak
vykazuje vysoký kladný a opačně domov pro seniory vysoký záporný HV.

Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2015 (Kč)
Závazný ukazatel na rok 2015 (uveďte účel)
Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního Programu na
podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015

2 631 000,-

Příspěvek na provoz - účelový (ÚZ 205) - na úhradu nákladů na odpisy.

401 467,-

Účelový investiční příspěvek do fondu investic (ÚZ 206) - na
„Vybudování čističky odpadních vod“.

973 000,-

Výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši 0,-Kč.

0,-

25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %).

21,8

Uvedené příspěvky byly vyčerpány v souladu s jejím určením. Pouze účelová investiční dotace na
„Vybudování čističky odpadních vod“ byla z majetkových důvodů týkajících se vlastnictví pozemků
pozastavena a převedena do následujícího roku. Finanční vypořádání příspěvků bylo zasláno zřizovateli.

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb
pro r. 2015 - UZ 13305 (v tis. Kč)
Druh sociálních služeb
(dle registrace)

Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb
v r. 2015 (tis. Kč)

Domov se zvláštním režimem

7 201,00

Domov pro seniory

2 631,00

Celkem

9 832,00

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r.
2015 - UZ 13305 za službu byl poskytnut ve výši 2.631,00 tis. Kč. Příspěvek byl vyčerpán v plné výši a
vyúčtování odesláno zřizovateli.

Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč)
Stavy jednotlivých fondů jsou uvedeny pouze za organizaci jako celek. Jednotlivé služby se člení pouze na
nákladových a výnosových účtech. Dělení peněžních fondů podle služeb by bylo irelevantní.

Investiční akce v r. 2015 (tis. Kč)
Účel akce

Zdroj (poskytovatel)

Výše (tis. Kč)

Vlastní – investiční fond

Obklady stěn ordinace

Vlastní – investiční fond

Detekce požáru

Vlastní – investiční fond

Odpočinková plocha - finální vrstva

Vlastní – investiční fond

Drenáž u budovy čp. 123

5,30
87,67
115,15
16,26

Celkem

224,38

Financování akcí bylo zajištěno vlastními prostředky organizace. Výše uvedené akce jsou
rozděleny na obě služby poměrovým ukazatelem dle Směrnice o účetnictví (vnitřní
směrnice č. 7 o účetnictví, dodatek č. 4, příloha č. 4 k tomuto dodatku). V roce 2015
nebyla uskutečněna žádná investiční akce, která by se týkala výhradně domova pro
seniory.

Významné dary, sponzorství (tis. Kč)

Druh/účel

finanční
celkem

věcný

finanční

rezervní fond

Dar pro zaměstnance

2,40

2,40

Dar od příbuzných klientů

2,80

2,80

Celkem

5,20

5,20

věcný
investiční fond

Uvedené dary slouží k užívání a spotřebě pro klienty na obou službách. Rozdělení na
jednotlivé služby je provedeno poměrovým ukazatelem dle Směrnice o účetnictví (vnitřní
směrnice č. 7 o účetnictví, dodatek č. 4, příloha č. 4 k tomuto dodatku). Sponzorský finanční
dar ve výši
2,40 tis. Kč byl určen zaměstnancům na badmintonový turnaj.

Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč)

Název akce

zdroje (tis. Kč)
celkem

vlastní

Odpočinková plocha

287,78

165,94

Obklad stěn ordinace

5,25

5,25

Detekce požáru

87,67

87,67

Drenáž budovy čp.123

16,26

16,26

396,96

275,12

Celkem

MSK
121,84

121,84

ISPROFIN

dary

jiné
(jaké)

V tabulce je uveden dlouhodobý majetek, který byl v roce 2015 ukončen a zařazen do
užívání.
Na nedokončeném majetku účtu 042 zůstává projekt na akci ,,Obnova zámeckého parku"
a projekt ,,Příjezdová brána".

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2015 (tis. Kč)
zdroje (tis. Kč)
celková
Druh/účel
hodnota
zřizovatel
vlastní
dary
Oprava fasády na budově čp.
97,12
97,12
123
Oprava střechy na budově čp.
157,09
157,09
123
Oprava zpevněné plochy u
52,72
52,72
budovy čp. 123
Oprava venkovních lamp a
34,51
34,51
hromosvodů
Oprava elektroinstalace a
svítidel v kuchyni budova čp.
18,59
18,59
1
Výmalba budovy čp.104 a
201,55
201,55
čp.123
Výměna kotlů a rozvodů ÚT
14,83
14,83
budova č.p.123
Oprava brány v parku

19,94

19,94

Ořezy, kácení, dosadba

26,33

26,33

622,68

622,68

Celkem

jiné

Tabulka zpřehledňuje opravy s náklady akcí nad 50 tis. Kč provedených v roce 2015. Veškeré opravy a
údržba byly hrazeny z vlastních zdrojů.

Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč)

Pojistná událost

výše náhrady od pojišťovny

celková výše škody

Zásah blesku (Medicall)
Odcizení TV z budovy čp.104
Celkem

10,40

9,40

7,40

6,40

17,80

15,80

V roce 2015 došlo ke dvěma pojistným událostem. K první pojistné události došlo 6/2015, a to k odcizení TV z
budovy čp. 104 z denní místnosti. Náklady na nákup nové TV činili 7,40 tis. Kč, pojišťovna zaslala náhradu ve
výši 6,40 tis. Kč. Dále došlo v roce 2015 k zásahu blesku v budově čp.104, kde náklad na opravu Medicallu činil
10,40 tis. Kč. Pojišťovna uhradila 9,40 tis. Kč. Náklady i náhrada nebyly členěny poměrovým ukazatelem na
služby, protože se jednalo pouze o náklady Domova pro seniory.

Zahraniční služební cesty

Místo
neuskutečněny

účel cesty

od - do

počet zaměstnanců

0

0

0

Čerpání účelových dotací v r. 2015 (tis. Kč)
Poskytovatel účelové dotace

Účetní
znak

Poskytnutá
dotace

Použito

Vratka
dotace

Úřad práce

13013

80,00

80,00

0

Úřad práce

12234

53,61

53,61

0

133,61

133,61

Celkem

Zdůvodnění vratky

Průměrné % nemocnosti za rok 2015
Pro domov seniorů činí 4,9%, za celou organizaci pak 7,69%.

Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti
Organizace Domov Na zámku nemá k 31. 12. 2015 žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.

Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty)
Kontroly provedené jinými subjekty
g) 23.3. – 2.4.2015 Kontrolu provedl: KÚ MS kraje
Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky.
Kontrola provedena na úseku ekonomickém.
Výsledek kontroly – byla uložena drobná nápravná opatření.
- bez sankce
h) 8.4.2015 Kontrolu provedl: KÚ MS kraje
Kontrola poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Kontrola provedena na službě domov pro seniory.
Výsledek kontroly – byla uložena drobná nápravná opatření.
- bez sankce
i)

28.4.2015 Kontrolu provedl: KHS MS kraje
Kontrola dodržování zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhl. č.137/2004 Sb. o
hygienických požadavcích na stravovací služby a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky
závažných.
Kontrola provedena na úseku stravování.
Výsledek kontroly – nápravná opatření nebyla uložena.
- bez sankce

j)

16.6.2015 Kontrolu provedl: KHS MS kraje
Kontrola dodržování zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhl. č.432/2003 Sb., kterou
se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických
expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních
testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, zákona č. 262/2006 Sb. zákoník
práce, zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
při práci a nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
Kontrola provedena na úseku přímé péče.
Výsledek kontroly – nápravná opatření nebyla uložena.

- bez sankce
k) 17.9.2015 Kontrolu provedl: KHS MS kraje
Kontrola dodržování zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhl. č. 306/2012 Sb. o
podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na
provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, zákona č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění
biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, vyhl. č.
299/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění
pozdějších předpisů.
Kontrola provedena na úseku přímé péče.
Výsledek kontroly – byla uložena drobná nápravná opatření.
- bez sankce
l)

19.9.2015 Kontrolu provedl: HZS MS kraje
Kontrola dodržování zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně.
Kontrola provedena v celém zařízení.
Výsledek kontroly – byla uložena drobná nápravná opatření.
- bez sankce

Vlastní kontroly
Prováděny podle systému kontrol, který je součástí kontrolního řádu. Systém kontrol spočívá v zaměření
jednotlivých kontrol na vymezené kontrolované oblasti. Kontroly jsou plánovány podle lhůtníku kontrol.
Z jednotlivých kontrol jsou pořizovány zápisy s určením případných nápravných opatření s termínem sjednání
nápravy. Takto provozovaný systém kontrol se jeví jako účinný.
Leden
Zaměřeno na HACCP
Únor
Zaměřeno na úsek přímé péče
Březen
Zaměřeno na vedení skladů, na hospodaření ve stravování.
Duben
Zaměřeno na celkové finanční hospodářství.
Květen
Zaměřeno na osobní záležitosti uživatelů.
Červen
Zaměřeno na BOZP, PO.
Červenec
Zaměřeno na FKSP.
Srpen
Zaměřeno na HACCP
Září
Zaměřeno na provoz auta , provádění kontrol vedoucími, spisovou službu.
Říjen
Zaměřeno na vedení skladů, na hospodaření ve stravování.
Listopad

Zaměřené na údržbu majetku.
Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci

jméno:
datum:
telefon:
e-mail:

Mgr. Michal Jiráska
23. 2. 2015
737 036 518
jiraska@domov-kyjovice.cz

