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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE  
 
 
Název : Domov Na zámku, příspěvková organizace 
            č.p. 1, 747 68 Kyjovice  
IČ : 71197001 
 
ředitel : Ing. Leo Nevřela 
tel. : 553 778 026, 724 217 082 
e-mail : reditel@domov-kyjovice.cz 
www : http://www.domov-kyjovice.cz 
č.ú. : 3337821/0100 
 
Zřizovatelem Domova Na zámku, příspěvkové organizace, je Moravskoslezský kraj. 
Domov se nachází v malé obci Kyjovice ve Slezsku, která leží mezi Ostravou a Opavou. 
Domov Na zámku tvoří zámecký areál s rozsáhlým parkem, jehož dominantou je hlavní 
třípodlažní budova, která je vzájemně propojená spojovacím krčkem s dalšími dvěma 
objekty B2 a B3. V zámeckém parku, jehož rozloha činí cca 70 000m², je řada vzácných 
dřevin. Budovy zámku včetně parku a zámecké zdi jsou vedeny v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 22598/8 – 1425. 
Další objekty tvoří dílna a „chata“ sloužící jako sklad materiálu. Posledním objektem, 
který není využíván, je altán umístěný uprostřed parku. 
 
Celý komplex je zasazen doprostřed malebné přírody, kde je možné se věnovat 
procházkám po okolí nebo v klidu relaxovat.  
Nevýhodou je zde špatná dopravní dostupnost a značná vzdálenost od větších měst. 
Toto je určitou komplikací při kontaktu organizace i uživatelů s  veřejnými 
a společenskými institucemi a také překážkou v případě přijímání nových 
kvalifikovaných zaměstnanců.  
 

 

mailto:reditel@domov-kyjovice.cz
http://www.domov-kyjovice.cz/
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2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 
 
 
 

Vážení čtenáři, přátelé, obyvatelé a zaměstnanci našeho Domova, 
 
 

předkládám Vám Zprávu o činnosti a plnění úkolů 
příspěvkové organizace za rok 2017. 
 
S potěšením mohu konstatovat, že jsme splnili 
stěžejní cíle roku 2017, obstáli jsme v hodnocení 
auditorů procesního auditu, hodnotitelů značky 
kvality Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
i kontroly poskytování sociálních služeb ze strany 
zřizovatele. 
 
Realizovali jsme hlavní investiční akci roku – 
přestavbu stávajícího výtahu na evakuační výtah 
a řadu drobnějších vylepšení technicko-provozních 
podmínek pro poskytování sociální služby. Jedná se 
například o dálkově ovládaná střešní okna 

s elektrickým pohonem v podkrovní společenské místnosti domova se zvláštním 
režimem, pokrytí domova WIFI signálem pro připojení uživatelů k internetu, pořízení 
dvou interaktivních tabletů pro seniory, nákup zdravotnických přístrojů, nákup 
osobního automobilu pro dopravu 9 osob nebo rekonstrukci koupelen pro 
zaměstnance. 
 
V loňském roce jsme hospodařili s vyrovnaným rozpočtem, změnou nařízení vlády 
o platových poměrech zaměstnanců došlo ke zlepšení platových podmínek. Přesto však 
musím konstatovat, že především nedostatek zájemců o práci v sociálních službách 
ohrožuje dostupnost i kvalitu sociální služby. O to víc je třeba si  vážit zaměstnanců, 
kteří ještě stále staví zájmy domova před zájmy vlastní.  
 
Velice mě osobně a celý kolektiv potěšilo, když jsme obdrželi několik pochvalných 
dopisů rodinných příslušníků uživatelů, kteří oceňují pečovatelky, zdravotní sestry 
i ostatní personál, „kteří vykonávají svoji práci na profesionální úrovni, berou 
ji jako poslání, nikoliv jako zaměstnání, jsou milí, ochotní, vstřícní, pracovití 
a to nejdůležitější, že předávají lásku našim uživatelům“. Od rodinných 
příslušníků nebo jejich firem jsme získali peněžní dary ve výši 95 000,- Kč, za které 
jsme zakoupili televizory do pokojů uživatelů. 
 
Proto jsem rád, že se nám podařilo i v roce 2017 naplňovat motto naší organizace: 

 

„Nejen obohatit život o léta, ale léta o život“ 
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3. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE, POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
 

Domov Na zámku, příspěvková organizace, je zřízen Moravskoslezským krajem 

za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Služby sociální péče poskytujeme tak, aby napomáhaly udržet 

našim uživatelům jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim 

v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy to 

vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.     

Pobytové služby poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména 

z důvodu věku a zdravotního stavu, a které již potřebují určitou pomoc, podporu, 

případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich 

rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami.  

V poskytování péče o uživatele se řídíme základními hodnotami, zejména respektování 

svobodné volby uživatele při řešení jeho nepříznivé situace, respektování potřeb, přání 

a zvyklostí. Snažíme se o to, aby uživatelé naší služby a jejich rodiny měli důvěru v to, 

že poskytujeme službu kvalitně. Za tímto účelem máme vytvořeny a přijaty standardy 

kvality. Prováděním pravidelného hodnocení poskytované služby zjišťujeme, zda 

poskytovaná služba je v souladu s přijatými standardy kvality. Chráníme uživatele naší 

služby před úplným sociálním vyloučením. Podporujeme je v tom, aby pokud možno 

co nejdéle žili životem, na který byli dosud zvyklí. Všichni pracovníci poskytují podporu 

jednotlivci podle jeho potřeb a stejným způsobem. 

Všichni pracovníci při své činnosti respektují práva a lidskou důstojnost každého 

uživatele a vychází z jeho individuálních potřeb. 

Zachovávají rovný přístup ke všem uživatelům bez ohledu na osobní sympatie 

k jednotlivcům. 

 
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 
 

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.  
 

Sociální službu Domov pro seniory provozujeme v třípodlažní, nově zrekonstruované 
vedlejší budově B2. Bydlení zde poskytujeme v jedno a dvoulůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením. Na každém podlaží se dále nachází jídelna pro uživatele 
s vlastní kuchyňskou linkou a také velká společná koupelna umožňující pohodlné 
koupání plně imobilních osob, v koupelně na II. NP je pro uživatele k dispozici pračka 
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se sušičkou. Všechna patra jsou propojena výtahem umožňujícím přepravu plně 
imobilním osobám. 
 

Cíle služby:  
- Zajistit sociální a ošetřovatelskou péči dle individuálních potřeb uživatelů, 
- klidné a důstojné prožití stáří, 
- udržení běžného způsobu života, které se co nejvíce přiblíží životu v domácím 

prostředí, 
- udržení maximální soběstačnosti, 
- vytváření nových a udržení stávajících sociálních kontaktů. 

 

Domov pro seniory je určen pro osoby starší 65 let, u nichž míra závislosti na pravidelné 
pomoci jiné fyzické osoby je středně těžká až úplná.  
 
Domov se zvláštním režimem 
Identifikátor: 1050242 
 
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. 
 
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 (elektricky polohovatelné postele, šatní 
skříně, noční stolky), televizorem a možností napojení IT. Některé pokoje mají vlastní 
sociální zařízení. Pokoje, které nejsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, jsou 
vybaveny umývadlem a 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. 
 
Cíle služby: 

- Zajistit sociální a ošetřovatelskou péči dle individuálních potřeb uživatelů, 
- klidné a důstojné prožití stáří, 
- udržení běžného způsobu života, které se co nejvíce přiblíží životu v domácím 

prostředí, 
- udržení maximální soběstačnosti, 
- vytváření nových a udržení stávajících sociálních kontaktů, 
- stabilizace psychického stavu. 

 
Domov se zvláštním režimem je určen osobám starším 60 let, u nichž míra závislosti 
na pravidelné pomoci jiné fyzické osoby je středně těžká až úplná.  
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4. ŘÍZENÍ ORGANIZACE A PERSONÁL 
 

Domov Na zámku se ve své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, zřizovací 

listinou, standardy kvality sociálních služeb, vnitřními předpisy Domova Na zámku 

a  řídícími akty a metodickými pokyny svého zřizovatele.   

 

Činnosti a zaměstnanci jsou organizačně zařazeni do dvou úseků, a to úseku přímé 

péče a provozně technického úseku. Vzhledem k tomu, že jsme malou organizací, 

nemáme obsazeny pozice vedoucích jednotlivých úseků. 

 

Řídící strukturu tvoří: 

Ing. Leo Nevřela – ředitel 

Bc. Ivana Bartoncová – vedoucí domova pro seniory 

Jana Brabcová – vedoucí domova se zvláštním režimem 

Erika Široká – vedoucí zdravotnického personálu 

Jana Kurečková, DiS – sociální pracovník 

Ivana Martiníková – vedoucí ekonomického a personálního oddělení 

Hana Grygarová – vedoucí kuchařka 

Pavlína Vysoudilová – skladní, vedoucí úklidu a prádelny. 

 

Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. 2017 byl 60 a byl stejný jako na konci 
předcházejícího roku. Můžeme konstatovat, že došlo ke stabilizaci pracovního 
kolektivu. K ukončení pracovního poměru došlo ve dvou případech pouze z důvodu 
odchodu do starobního důchodu. Ke stabilizaci zaměstnanců zásadním způsobem 
přispělo i navýšení platů. 

 
 

Vzdělání  

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků 

Přepočtený 
stav (PS) ke 

dni 
31.12.2017 

% 

Přímá péče 

Sociální 
pracovníci 

THP Ostatní Pedagogičtí 
pracovníci  

Pracovníci 
v sociálních 
službách 

Zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

PS % PS % PS % PS % PS % PS % 

Vysokoškolské 4 6,70 - - 1 1,68 1 1,68 - - 2 3,34 - - 

Vyšší odborné 2 3,36 - - 0 0 1 1,68 1 1,68 - - - - 

Úplné střední 18 30,15 - - 8 13,4 4 6,70 -  5 8,37 1 1,68 

Vyučen 30,71 51,43 - - 18 30,14 - - -  - - 12,71 21,29 

Základní 5 8,36 - - 3 5,02 - - -  - - 2 3,34 

Celkem 59,71 100 - - 30 50,24 6 10,06 1 1,68 7 11,71 15,71 26,31 

 

 
 

V průběhu roku 2017 absolvovali zaměstnanci například tyto kurzy a školení: 

- Bazální stimulace  
- Proměny stáří – Gerontooblek 
- Zvládání emočně náročných a rizikových situací ve veřejných institucích 
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- Poskytování paliativní péče v podmínkách sociálních služeb 
- Specifika komunikace s klientem s Alzheimerovou chorobou 
- Práce s rodinou uživatele sociálních služeb 
- Odborná stáž na pracovišti s dobrou praxí v Domově Odry, p. o. 
- Aktivizace uživatelů sociálních služeb 
- Konflikt a jeho řešení 
- Konference APSS Tábor 
- Dobrá smlouva jako základ kvalitní služby 
- Úvod do využití muzikoterapie v oblasti soc. služeb 
- Péče o pečující. 

Vzdělávání zaměstnanců věnujeme velkou pozornost a přiměřené finanční prostředky. 
 
 

5. PRÁCE S KVALITOU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB  

                    

Naší prioritou je poskytovat uživatelům komplexně kvalitní sociální službu. Z tohoto 
důvodu se snažíme o rozvoj a zvyšování kvality v oblastech spadajících do předmětu 
všech našich činností.  
Domov Na zámku prošel v roce 2017 třemi důležitými hodnoceními kvality poskytování 
sociální služby, a to kontrolou zřizovatele, procesní analýzou a hodnocení podle kritérií 
Značky kvality v sociálních službách Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Každá 
z těchto kontrol nám poskytla velmi cenný a erudovaný pohled na naši službu a dala 
podněty k jejímu zkvalitňování.  
 
Na základě těchto podnětů jsme provedli tyto kroky:  
Zrevidovali a aktualizovali jsme Smlouvu o poskytování sociální služby. Úpravy jsme 
provedli se zřetelem na ochranu práv uživatelů, na jejich reálný zdravotní stav 
a schopnost porozumění. Ve větší míře jsme začali využívat instituty podpory 
v rozhodování. Smlouvy jsme více individualizovali. Nedílnou součástí Smlouvy 
o poskytování sociální služby jsou Vnitřní pravidla pro stanovení úhrad za poskytované 
služby, která jsme při aktualizaci zpřehlednili. Také jsme při této příležitosti provedli 
revizi Domovního řádu, kde jsme zapracovali veškeré provedené změny zkvalitňující 
naši službu, například způsoby odhlašování stravy, prodloužení doby výdeje stravy, 
možnosti chovu domácího mazlíčka, doporučení týkající se uložení osobních dokladů 
u uživatele, doporučení týkající se bezpečnosti uživatele při odchodu z domova 
a podobně. 
Aktualizovali jsme pravidla pro podávání stížností, která reálně odráží současnou praxi. 
Zvýšili jsme počet Schránek pro podněty, stížnosti a připomínky tak, aby byly 
dostupnější jak pro mobilní, tak i pro imobilní uživatele. Ztransparentnili jsme celý 
administrační proces řešení stížností a podnětů. 
Také oblast veřejného závazku došla změn. Při aktualizaci standardu č. 1 jsme 
si definovali nové, praxi lépe odpovídající zásady služby a rovněž jsme změnili cíle 
služby. Nově jsme vymezili skupinu osob, kterým nemůžeme službu poskytnout. 
Při zkvalitňování naší práce jsme se také zaměřili na jednání se zájemcem o službu. 
Vytvořili jsme nové procesní i administrativní postupy při zjišťování a vyhodnocování 
žadatelovy sociální situace, jeho očekávání od služby a jeho potřeb. Naší snahou je 
na základě těchto informací poskytovat uživateli péči s co nejvyšší měrou zachování 
jeho navyklého způsobu života při zachování přirozených vazeb a vztahů. 
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Poskytování sociální služby jsme zkvalitnili nejen procesními změnami, ale také 
nákupem nejrůznějších pomůcek pro uživatele. Jedná se o polohovací pomůcky, 
pomůcky pro relaxaci, ložní sety, interaktivní dotykové stoly pro zábavu a relaxaci 
senTable. Pro usnadnění mobility uživatelů a jejich sociální inkluzi mimo zařízení jsme 
pořídili dva přídavné motory k invalidním vozíkům a především nový devítimístný 
automobil Ford Tourneo, který navíc disponuje rampou pro pohodlné cestování 
imobilních uživatelů. 
Velkým přínosem pro uživatele je nová dobrovolnice, která vzešla z řad rodinných 
příslušníků uživatele domova pro seniory. Tato dobrovolnice do domova dochází 
2x týdně na 4 hodiny. Věnuje se pomoci uživatelům Domova Na zámku při trávení 
volného času, dopomáhá nepohyblivé uživatelce při stravování a doprovází uživatele 
do parku, blízkého okolí či k lékaři. 
V závěrečné zprávě z procesní analýzy, která se v našem domově pro seniory 
uskutečnila v rámci realizace projektu „Efektivní naplňování střednědobého plánu 
v podmínkách Moravskoslezského kraje“ vyjádřily auditorky podporu naší práci 
sdělením JEN TAK DÁL     a doporučeními týkajícími se formulace osobních cílů, 
pořizování záznamů o všech důležitých činnostech ve prospěch uživatelů a týmové 
spolupráce při poskytování služby. 
Významnou událostí v oblasti kvality je certifikace a získání Značky kvality 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Značka kvality APSS má dávat zájemcům 
o službu, případně rodinným příslušníkům, jednoznačnou informaci o tom, jakou 
kvalitu mohou od života v daném domově očekávat. Jde o jednoduchý systém externí 

certifikace těchto zařízení, který je založen na tzv. udělování hvězd. Hodnocení 

proběhlo v Domově Na zámku v listopadu 2017. Domov v celkovém hodnocení sociální 
služby získal 3 hvězdy, avšak ponechali jsme si tříměsíční opravnou lhůtu pro získání 
hvězdy čtvrté. 
 
Certifikát České alzheimerovské společnosti, o.p.s. Vážka jsme získali v roce 2016 
a budeme ho obhajovat v roce 2018. 
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6. SOCIÁLNÍ PODMÍNKY UŽIVATELŮ 
 

6.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2017 je celkem 72 uživatelů,  

z toho 20 na DPS a 52 na DZR 

 

a. celkový počet uživatelů k 31. 12. 2017 a jejich rozdělení: 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2017, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 39 32 71 9 15 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 49-95 48-92 48-95 75-92 70-92 

průměr 80,87 76,72 79 83,89 84,86 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 2 2 0 1 

I lehká závislost 2 9 11 0 2 

II. středně těžká závislost 6 6 12 2 3 

III těžká závislost 10 11 21 1 6 

IV úplná závislost 21 4 25 6 3 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 1 0 1 0 0 

střední 0 1 1 0 0 

těžké 0 0 0 0 0 

hluboké 0 0 0 0 0 

 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením 
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické 
diagnózy 

 
 
0 

 
 
0 0 0 0 

 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) 
a s psychiatrickou diagnózou 

 
22 

 
15 37 8 7 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  7 5 12 0 1 

 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině 
služby  0 

 
0 

 
0 0 0 

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 9 7 16 0 1 

s částečným omezením  21 20 41 5 12 

s úplným omezením 
pohybu 

 
9 

 
5 14 4 2 

 
 

6.3  obložnost v uplynulém roce v % - 99,2 
hodnota znamená, že za cca 8 dnů jsme obsadili uvolněné místo. 
6.4  počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2017 

celkem 158 zájemců 
z toho  115 - žen  

                           43 - mužů 
6.5 průměrná čekací doba zájemců o službu v roce 2017 byla 7 měsíců, z toho 
u domova pro seniory více než 2 měsíce a u domova se zvláštním režimem 9 měsíců. 
 

6.6 počet a kapacita pokojů 
Uživatelé obou služeb jsou ubytováni celkem ve 49 pokojích. Jednolůžkových pokojů 
je 26, dvoulůžkových pokojů je 23. Pokoje jsou vybaveny moderním nábytkem 
(elektricky polohovatelné postele, šatní skříně, noční stolky, židle) a možností napojení 
IT. Standardní výbavou pokoje je rovněž televizor. Pokoje jsou vyzdobeny podle přání 
jednotlivých uživatelů. Celkem 28 pokojů má 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 
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komunitě je umístěna minimálně jedna prostorná koupelna se sprchovým koutem 
a několika WC. Společná sociální zařízení tak využívají maximálně 4 uživatelé. 
V I. podzemním podlaží jsou umístěny kuřárny. 
 
V Domově pro seniory je v každém nadzemním podlaží společenská místnost, která 
především slouží ke sledování televize, ale také ke skupinovým aktivizačním činnostem, 
společenským setkáním či návštěvám. 
Dalšími společnými prostory jsou jídelny, které jsou vybaveny kuchyňskou linkou, stoly 
a židlemi.  
 
V Domově se zvláštním režimem je ve II. i III. nadzemním podlaží společenská 
místnost, která zároveň slouží jako jídelna. Místnosti jsou pro oba účely vybaveny 
vhodným nábytkem. Pro pořádání kulturně společenských akcí využíváme 
společenskou místnost na III. nadzemním podlaží.  
 

6.7 možnosti trávení volného času  
Vzhledem k tomu, že naše zařízení je umístěno v památkově chráněném zámku, 
je dispoziční řešení dáno povahou objektu. Proto nedisponujeme speciálními prostory 
typu tělocvična či rukodělné dílny, ale pouze víceúčelovými společenskými prostorami. 
Na rozdíl od jiných zařízení máme k dispozici velký park, ale jeho využití pro klienty 
je omezené vzhledem k pohybovým možnostem uživatelů. 
 
Aktivizační činnosti v Domově Na zámku zajišťují primárně dvě pracovnice v sociálních 
službách pro základní výchovnou nepedagogickou činnost a dále pak také pracovníci 
v sociálních službách. Aktivizace a jejich četnost vychází z potřeb uživatelů dle jejich 
individuálních plánů a jsou poskytovány individuální i skupinovou formou. Skupinové 
aktivizace se věnují těmto okruhům: sportovní a společenské hry, pohybové aktivity, 
trénování paměti, pracovní terapie, různočtení, společensko-kulturní akce, 
muzikoterapie a canisterapie.  
 
Uživateli nejlépe hodnocenou akcí roku 2017 byla oslava Mezinárodního dne žen. 
8. březen v našem domově začal jako každý jiný všední den, avšak od snídaně se začal 
ubírat jiným směrem. Dopoledne jsme uživatelky decentně nalíčili a učesali, oblečení 
doplnili šperky, šátky a korálky. O zkrášlování měla zájem většina uživatelek a po jeho 
dokončení se ženy tvářily velice spokojeně. Po obědě přijela uživateli oblíbená hudební 
skupina Jiřího Mazánka. Do tance se zapojili všichni, kterým to zdravotní stav dovolil, 
jiní zpívali a sledovali okolí. Pro uživatele bylo přichystáno občerstvení a každá žena 
byla panem ředitelem obdarována květinou. Tento den byl výjimečný nejen pro ženy, 
ale i pro muže, kteří dění se zájmem sledovali. Celý den byl naplněn příjemnou 
atmosférou, veselou náladou všech uživatelů i zaměstnanců. 

 
Každý rok se snažíme s našimi uživateli navštívit ostravskou ZOO, a proto jsme i letos 
vyslyšeli přání uživatelů a do ZOO se vypravili. V ZOO jsme se zastavili u většiny 
pavilónů a viděli několik druhů zvířat. Prohlídku jsme střídali s odpočinkem u kávy 
a občerstvení nebo jen na lavičce ve stínu. Nejdelší čas jsme strávili u pavilónu slonů, 
kde uživatelé obdivovali sloní mládě. Návštěvu ZOO jsme završili jízdou vláčkem. Než 
jsme se vydali na cestu domů, zavítali jsme ještě ke stánku s výbornou točenou 
zmrzlinou. Ve tvářích našich uživatelů se střídal úsměv, radost a únava. 
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Nejúčinnějším receptem na dobrou náladu našich uživatelů jsou děti, proto trvale 
spolupracujeme s MŠ a ZŠ Kyjovice, ZŠ Těškovice a ZUŠ Pustá Polom. V loňském roce 
nás navíc potěšila svým vystoupením scholla Strahovice a folklórní skupina 
Krasničanek, kterou pozvala rodina našeho uživatele. Každá návštěva dětí vyčaruje 
na tvářích našich uživatelů úsměv. 
 
 

 
 
 
 
 
V průběhu roku 2017 měli uživatelé možnost se zúčastnit těchto větších akcí: 
11. 1.  Vystoupení ZŠ Těškovice 
27. 1.  Návštěva MS v krasobruslení v Ostravě 
9. 2.  Výlet do Globusu v Opavě 
8. 3.  MDŽ (vizážistka, hudební produkce) 
28. 3.  Vystoupení ZUŠ Pustá Polom 
10. 4.  Návštěva místního kostela 
28. 4.   Rej čarodějnic 
15. 5.  Výlet do cukrárny v Kravařích 
24. 5.  Výlet do cukrárny v Kravařích 
6. 6.   Vystoupení ZŠ Těškovice 
9. 6.  Soutěž Domovů pořádaná v Domově Na zámku 
15. 6.  Smaženice, Bílá Opava 
20. 6.  Výlet do Arboreta, Nový Dvůr 
28. 6.  Výlet do Zoo, Ostrava 
4. 7.  Výlet do města Opavy 
11. 7.  Turnaj v Petanque, Domov Slunečnice 
7. 8.  Výlet do Bílovce 
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9. 8.  Turnaj v petanque 
16. 8.  Návštěva planetária 
23. 8.  Návštěva Domova Bílá Opava 
23. 8.  Hudební produkce - cimbálovka 
24. 8.  Petanque Zlín 
29. 8.  Turnaj v ruských kuželkách 
8. 9.  Turnaj v šipkách 
14. 9.  Výlet do Klimkovic 
21. 9.  Beseda a promítání fotografií z Rakouska s panem ředitelem 
5. 10.  Hudební produkce - harmonika 
22. 10. Výlet do Globusu 
16. 11. Turnaj v šipkách 
22. 11. Vánoční trhy v Opavě 
8. 12.   Čertovské dovádění – hudební produkce a tanec 
11. 12. Vystoupení ZŠ Těškovice 
13. 12. Vystoupení Krasničanek 
15. 12. Vystoupení Scholla Strahovice 
20. 12.  Vystoupení ZŠ a MŠ Kyjovice 
21. 12. Předvánoční promítání o Benátkách s panem ředitelem 
 
Zapojili jsme se do projektu Českého rozhlasu a České spořitelny, a.s. JEŽÍŠKOVA 
VNOUČATA. Pro 32 našich uživatelů jsme našli dárce, kteří jim drobnostmi 
i hodnotnými dárky udělali radost v předvánočním čase. 

 
6.8 další poskytované služby  

V sociálních službách je nezbytné zajistit propojení sociální a zdravotní péče. 
Prodlužuje se průměrný věk dožití a zvyšují zdravotní problémy seniorů, proto 
je potřeba zajistit adekvátní zdravotní péči.  
Zajištění zdravotní péče v našem zařízení posuzujeme dle zdravotního stavu, funkčních 
schopností a stupně disability (omezení) posuzovaného uživatele. Nastavení úrovně 
poskytované zdravotní péče je v souladu se zdravotními a sociálními potřebami 
uživatele. 
Zdravotní péčí se rozumí prevence, ošetřování a zvládání chorob a ochrana duševního 
a fyzického zdraví využitím služeb zdravotního a ošetřujícího personálu. V našem 
zařízení poskytujeme odbornou zdravotní péče, systém typicky ošetřovatelských 
činností týkajících se uživatele, jeho rodiny a společenství, v němž žil, ale které mu 
nadále pomáhá, aby byl schopen pečovat o své zdraví a pohodu v co největší možné 
míře. 
Ošetřovatelskou péči zaměřujeme na udržení a podporu zdraví, soběstačnosti, zmírnění 
utrpení uživatele a zajištění jeho klidného umírání a smrti. 
 
Ke zkvalitnění zdravotní péče v roce 2017 přispělo: 
  

 Zahájení spolupráce s externí nutriční terapeutkou. Nutriční léčba má zásadní 
význam pro schopnost organismu obecně vzdorovat nemocem, odolávat 
infekcím a vypořádat se s úrazy i operacemi. Cílem nutriční léčby je udržet 
nebo zlepšit stav uživatele, chránit tělesné tkáně. V našem zařízení se 
nutriční terapeutka zaměřuje na uživatele s poruchou příjmu potravy, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prevence
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemoc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1e
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s rozsáhlými kožními defekty, s náhlým úbytkem váhy. V případě potřeby 
navštěvuje uživatele na pokoji u lůžka. Rovněž spolupracuje s vedoucí 
kuchyně na tvorbě jídelníčků.  

 Spolupráce se stomasestrou a konzultantkou v oblasti hojení ran – zaměřuje 
se na uživatele s rozsáhlými dekubity a jinými kožními defekty. Pravidelně 
dojíždí do našeho zařízení, zajišťuje veškerý zdravotní materiál, edukuje SZP 
o správném provádění převazů a aplikaci vhodného zdravotního materiálu. 
Tím, že dojíždí k uživatelům velkou měrou přispívá k jejich psychické 
pohodě. 

 Spolupráce se všeobecnou sestrou, která se zaměřuje na cévkování mužů – 
dle potřeby dojíždí do našeho zařízení k provedení tohoto zdravotního 
výkonu. Uživatele si tuto službu velmi pochvalují, protože nemusí dlouhé 
hodiny trávit čekáním na sanitu, samotné ošetření a tím je zachována jejich 
psychická pohoda. 

 Nákup přenosného EKG přístroje a pulzního oxymetru. 
 Nákup stolní centrifugy, která zajišťuje dokonalé odstředění krevního odběru 

a tím přispívá k přesnějším výsledkům. 
 Vypracování pracovního postupu „Prevence pádu a jeho řešení“ a aktualizace 

pracovního postupu „Prevence a ošetřování dekubitu, převaz rány“. 
Přípravu stravy zajišťujeme ve vlastní kuchyni. Podáváme stravu normální, šetřící, 
diabetickou a dietní. U dvou hlavních jídel umožňujeme výběr ze dvou jídel. Denně 
připravíme v průměru 75 snídaní, 100 obědů a 78 večeří. 
 
Praní prádla je zajišťováno ve vlastním prádelenském provozu. 
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7. STAVEBNĚ - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU  
 

Celý objekt Domova Na zámku prošel v minulých letech rekonstrukcí v rámci 
procesu transformace a humanizace. Objekt je bezbariérový. V roce 2017 jsme 
realizovali akci zásadního významu, a to přestavbu stávajícího výtahu na evakuační 
výtah. Byl osazen nový výtahový stroj s nižší spotřebou elektřiny, výtahová šachta 
je větrána v případě požáru přetlakově a celý provoz výtahu je jištěn náhradním 
zdrojem UPS. Náklady na tuto akci činily cca 3 mil. Kč.  
 
V rámci péče o svěřený majetek jsme opravili chlazení v márnici, novou výmalbu 
jsme realizovali v polovině objektu, opravili jsme sprchy v šatně zaměstnanců, dále 
podlahu a vrata v garáži. Do střešních oken v podkrovním prostoru ve III. NP jsme 
umístili elektrické otevírače na dálkové ovládání a tím jsme dosáhli rychlejší výměny 
vzduchu a zlepšili podmínky pro pobyt uživatelů v této místnosti. 
Na chodbách III. NP jsme osadili chybějící madla, vyměnili koberce a obměnili 
bateriové zdroje v UPS objektu Štekl.  
Provedli jsme opravu dlažby v garáži a rozšířili garážová vrata. Postupně jsme 
měnili radiátory a opravovali pračky a sušičky v prádelně, které jsou v současné 
době již na hranici životnosti. 
Pozornost jsme věnovali i pořízení vybavení pro uživatele i zaměstnance. 
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8. ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚKOLŮ STANOVENÝCH PRO ROK 2017 
 

 
Pro rok 2017 byly zřizovatelem stanoveny tyto úkoly: 
  
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.  

V roce 2017 jsme v prádelně a při úklidu vnitřních a venkovních prostor zaměstnávali 
2 uživatele z p.o. Marianum s úvazkem 20 hodin týdně za oba. 

 

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.  

Úřadu práce ČR bylo odesláno Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotní 
postižením na celkovém počtu zaměstnanců.  Průměrný roční přepočtený počet 
zaměstnanců činil v roce 2017 celkem 59,75 osob a z toho povinný podíl ve výši 4 % 
měl být 2,39 osob. Ve skutečnosti jsme zaměstnávali 4,86 osob. Stanovený podíl jsme 
překročili o více než 100 %. Na dodržení povinného podílu jsme nemuseli používat 
náhradní plnění. 

 

3. V souladu s „Pravidly pro provoz Nákupního systému Moravskoslezského kraje“ 
zabezpečit naplňování základních cílů Nákupního systému Moravskoslezského kraje, 
jehož prostřednictvím jsou realizovány nákupy v rozsahu veřejné zakázky malého 
rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Nákupní portál používáme pro nákup všech potřebných komodit, a to některých 
potravin, čistících a desinfekčních prostředků, ochranných pomůcek, tonerů 
a kancelářských potřeb. K 30. 9. 2017 byl celkový rating A++. Využíváme nízkých cen 
ze soutěže v rámci korporace a jednoduchého objednávání včetně logistického 
zabezpečení, případně bychom mohli využít náhradního plnění (viz. bod 2). 

 

4. Na všech materiálech, médiích, vstupech a výstupech organizace aktivně propagovat 
korporaci MSK v souladu s manuálem jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského 
kraje.  

Ve všech výstupech používáme logo kraje a zdůrazňujeme příslušnost ke korporaci. 
Značku příspěvková organizace MSK máme na webu, osobním automobilu, v mailových 
podpisech, na propagačních materiálech. V souladu s vizuálním stylem máme 
označené sídlo příspěvkové organizace. V současné době připravujeme polepy na nový 
automobil pro přepravu 9 osob a nový propagační leták, na kterých budou prvky 
korporace MSK. 

 

5. Na základě „Metodiky pro koordinování dobrovolnické služby v pobytových sociálních 
službách pro osoby se zdravotním postižením“, která vznikla v rámci projektu „Podpora 
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transformace v Moravskoslezském kraji III“, aktualizovat vnitřní pravidla organizace 
pro působení dobrovolníků při poskytování sociálních služeb.  

Standard č. 9 byl aktualizován k 1. 7. 2017. 

 

6. Realizovat doporučení z kontroly sociálních služeb, realizované v domově 
se zvláštním režimem ve dnech 29. - 30. 5. 2017 - viz Protokol o kontrole.  

 

Na doporučení z kontroly jsme reagovali takto podle jednotlivých oblastí: 

1.    Oblast veřejného závazku 
1.1. Vnitřní pravidla poskytovatele a způsob poskytování služeb nastavit tak, aby byly 
u všech uživatelů služeb naplňovány základní zásady zákona o sociálních službách 
a požadavky na kvalitu sociálních služeb.  
S ohledem na základní zásady zákona o sociálních službách jsme revidovali standard 
č. 1, standard č. 2, standard č. 3, standard č. 4, standard č. 7, pracovní postup Opatření 
omezující pohyb osob a pracovní postup Práce s duševně nemocnými. Nově jsme 
vypracovali směrnici Vážně míněný nesouhlas s poskytováním sociální služby.  
 
1.2. Vnitřní členění okruhu osob na skupiny dle zdravotního stavu zohlednit ve 
vnitřních písemných postupech, které zajistí řádný průběh a poskytování bezpečné a 
kvalitní služby všem aktuálním klientům  
Viz bod 1.1. 
 
1.3. Revidovat zásady služby jako hodnoty zaměstnanců, které ve vztahu ke klientům 
a ve své působnosti naplňují. 
Při aktualizaci standardu č. 1 jsme definovali nové zásady služby. 
 
1.4. Průběžně kontrolovat a hodnotit, zda je způsob poskytování sociální služby v 
souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby.  
Poslání, cíle a zásady služby jsme důkladně zhodnotili při revizi standardu č. 1. Zvláště 
cíle a zásady poskytování služby doznaly výrazných změn. V roce 2018 jsme 
naplánovali změnu systému průběžných kontrol a aktualizaci standardu č. 15, které 
budeme mimo jiné revidovat s ohledem na hodnocení naplňování poslání, cílů a zásad 
služby. 
 
 
2.  Oblast informování zájemce o sociální službu a jednání se zájemcem  

 
2.1. U každého zájemce o poskytování služeb provádět sociální šetření přímo se 
zájemcem; prokazatelně zjišťovat a vyhodnocovat jeho (nepříznivou) sociální situaci, 
jeho potřeby, zdroje a možné využití těchto zdrojů. 
Revidovali jsme standard č. 3 a v roce 2018 nabyde platnost jeho aktualizace. 
  
2.2. Projednávat se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní 
cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat 
prostřednictvím sociální služby. 
Vypracovali jsme nové formuláře pro zájemce o službu, a to Žádost o přijetí, Vyjádření 
lékaře  
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k žádosti o přijetí do Domova Na zámku, Osobní dotazník žadatele a Záznam 
ze sociálního šetření. Zvýšenou pozornost jsme kladli na zjišťování zájemcovy sociální 
situace, požadavků a očekávání od služby. 
 
3.  Smlouva o poskytování sociální služby, její náležitosti, způsob a výše úhrady  

 
3.1. Zajistit srozumitelnost všech ustanovení smluv o poskytování sociálních služeb.  
Zrevidovali a aktualizovali jsme Smlouvu o poskytování sociální služby. Úpravy jsme 
provedli se zřetelem na ochranu práv uživatelů, na jejich reálný zdravotní stav 
a schopnost porozumění.  
 
3.2. Ve smlouvách o poskytování sociálních služeb uvádět pouze ustanovení, která jsou 
pro situaci daného uživatele relevantní – smlouvy individualizovat.  
Smlouvu o poskytování sociální služby jsme redukovali a individualizovali. 
 
3.3. Při uzavírání smluv postupovat s ohledem na reálný zdravotní stav konkrétních 
uživatelů služeb a jejich schopnost porozumění a dle dané situace využívat instituty 
podpory v ozhodování a opatrovnictví dle zákona č. 89/2012, občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, případně využít možnost zastoupení obecním úřadem 
obce s rozšířenou působností dle § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, v platném znění.  
Při uzavírání smluv s novými uživateli, kteří mají sníženou schopnost porozumění, jsme 
ve větší míře začali využívat instituty podpory v rozhodování a opatrovnictví.  
 
4.  Oblast individuálního plánování průběhu služby, včetně návaznosti na veřejné 
služby a zdroje  
 

4.1. Plánovat průběh poskytování sociální služby podle aktuálních osobních cílů, potřeb 
a schopností uživatelů služeb.  
Při vytváření nových formulářů pro zájemce o službu jsme se zaměřili na zjišťování 
osobních cílů, potřeb a schopností zájemce tak, aby klíčový pracovník mohl s těmito 
informacemi pracovat od samého počátku poskytování služby, abychom mohli službu 
poskytovat na míru konkrétnímu uživateli. U zájemců s obtížemi v komunikaci, kteří 
nám tyto potřebné informace nemohou sami sdělit, máme vypracován dotazník pro 
rodinné příslušníky či blízké osoby. Revize a aktualizace standardu č. 5 je plánovaná 
na rok 2018.  
 
4.2. Hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti jednotlivých uživatelů 
služeb, reflektovat jejich aktuální potřeby a schopnosti.  
Dbáme na pravidelné přehodnocování cílů uživatele. V případě, že dojde ke změně 
uživatelových schopností či priorit, je cíl přehodnocen spolu s uživatelem neprodleně. 
Revize a aktualizace standardu č. 5 je plánovaná do 30. 6. 2018. 
 
4.3. Revidovat vnitřní pravidla pro individuální plánování průběhu sociální služby tak, 
aby obsahovala postup pro (pře)hodnocení potřeb a schopností uživatelů služeb, 
na jejichž podkladě by byly revidovány osobní cíle uživatelů.  
Revize a aktualizace standardu č. 5 je plánovaná do 30. 6. 2018. 
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4.4. Nastavit funkční a efektivní systém získávání a předávání informací mezi 
zaměstnanci o průběhu poskytování sociálních služeb jednotlivým uživatelům tak, aby 
při poskytování služeb byl zajištěn jednotný postup pracovníků, v rámci tohoto systému 
vést relevantní písemné záznamy.  
Nově používaný informační systém Cygnus 2 je přínosný pro předávání informací 
o uživatelích mezi sociální pracovnicí, správcem depozit, nutriční terapeutkou 
a zdravotními sestrami. Od rozšíření programu Cygnus 2 v oblasti individuálního 
plánování či stravování jsme upustili, avšak na efektivním předávání informací 
o aktuálních potřebách uživatelů mezi dalšími pracovníky budeme dále pracovat 
při revizi standardu č. 5, která je plánovaná na rok 2018. 
 
4.5. Posílit sociální práci při plánování individuální podpory, pomoci a péče jednotlivým 
klientům. 
Při vytváření nových formulářů pro zájemce o službu jsme se zaměřili na zjišťování 
osobních cílů, potřeb a schopností zájemce. Všichni pracovníci v přímé péči 
ve spolupráci se sociálním pracovníkem tak mohou s těmito informacemi pracovat 
od samého počátku poskytování služby a službu poskytovat na míru konkrétnímu 
uživateli. U zájemců s obtížemi v komunikaci, kteří nám tyto potřebné informace 
nemohou sami sdělit, máme nově vypracován dotazník pro rodinné příslušníky či blízké 
osoby. Revize a aktualizace standardu č. 5 je plánovaná na rok 2018.  
  
4.6. Zajistit poskytování sociálních služeb v nočních hodinách tak, aby bylo zajištěno 
bezpečí pro uživatele služeb i pracovníky. 
Tento úkol zatím nebyl zrealizován, protože nemáme dostatek zaměstnanců. 
 
5.  Vytváření podmínek pro ochranu lidských a občanských práv v poskytované 
sociální službě, uplatnění oprávněných zájmů a vlastní vůle v průběhu poskytování 
sociální služby  

 
5.1. Revidovat pravidla pro ochranu práv tak, aby odrážela reálnou praxi poskytovatele 
a zjištění uvedená výše.  
S ohledem na ochranu práv uživatelů jsme revidovali standard č. 2, standard č. 3, 
standard č. 4, standard č. 7, pracovní postup Opatření omezující pohyb osob a pracovní 
postup Práce s duševně nemocnými. Nově jsme vypracovali směrnici Vážně míněný 
nesouhlas s poskytováním sociální služby.  
 
5.2. V oblasti sociální práce se zaměřit na práci s novými instituty podpory 
v rozhodování a opatrovnictví v případě osob s demencí a duševním onemocněním 
v návaznosti na zákon č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
V případě osob s demencí a duševním onemocněním jsme ve větší míře začali využívat 
instituty podpory v rozhodování a opatrovnictví. 
  
5.3. Zohlednit v procesu individuálního plánování (tj. poskytování služby) všechny 
oblasti života člověka včetně zplnomocnění, ochrany a podpory uplatňování práv 
a zájmů, správy osobních financí a rozhodování.  
Tuto oblast zjišťujeme již při sociálním šetření se zájemcem o službu a pracujeme s ní 
dále při individualizaci smlouvy o poskytování sociální služby. Standard č. 4 byl 
aktualizován s ohledem na ochranu práv uživatele a na podporu v samostatném 
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rozhodování. Provedli jsme rovněž revizi standardu č. 2. Revize a aktualizace standardu 
č. 5 je plánovaná na rok 2018. 
 
5.4. Změnit aktuální praxi vedení sociální dokumentace respondentů a klientů služby 
tak, aby odpovídala požadavku ochrany osobních a citlivých údajů, bez jejich 
zbytečného nadužívání.  
Provedli jsme změny ve způsobu zapisování osobních a citlivých údajů zájemců 
o službu i uživatelů v dokumentaci sociálního pracovníka tak, aby nedocházelo k jejich 
nadužívání či jejich možnému zneužití. 
 
5.5. Oblast rozhodování a uplatnění vlastní vůle zohlednit v praxi poskytované služby, 
tj. v procesu individuálního plánování podpory, pomoci a péče jednotlivým lidem, kteří 
službu využívají. 
Při aktualizaci smlouvy o poskytování sociální služby i při aktualizaci standardu č. 2 
jsme cíleně podpořili uživatelovo rozhodování o poskytování služby. Na poradách jsou 
pracovníci na všech úsecích proškolováni v dané problematice a vedeni k podporování 
samostatného rozhodování uživatelů. 
 
5.6. Systematicky vyhodnocovat prostřednictvím cílené případové sociální práce 
aktuální situaci jednotlivých konkrétních klientů služby v oblasti praktických možností 
uplatnění práv v jejich životě.  
Na základě vyhodnocování potřeb a aktuálních schopností uživatelů jsme ve větší míře 
začali využívat instituty podpory v rozhodování a opatrovnictví. 
 
6. Oblast opatření omezující pohyb osob  
 
6.1. V praxi monitorovat a vyhodnocovat používání opatření ochrany a opatření 
omezující pohyb osob ve spolupráci se sociálním pracovníkem, který je garantem 
odborného zajištění sociální služby.  
Aktualizovali jsme pracovní postup Opatření omezující pohyb osob, kde jsme 
do evidování a vyhodnocování používání prostředků ochrany a prostředků omezujících 
pohyb osob zapojili sociálního pracovníka. 
6.2. Revidovat pravidla pro opatření omezující pohyb osob tak, aby zohlednila roli 
sociálního pracovníka ve službě dle popisu zjištěného stavu výše. V praxi analyzovat 
a vyhodnocovat používání opatření ochrany a opatření omezující pohyb osob. 
Viz bod 6.1. 
 
6.3. Zajistit postupné proškolení pracovníků v přímé péči v technice šetrných úchopů.  
Do plánu vzdělávání jsme zařadili proškolení pracovníků v technice šetrných úchopů. 
 
7.  Oblast podávání a vyřizování stížností, informovanost osob o těchto 
možnostech  

 
7.1. Aktualizovat pravidla pro podávání stížností tak, aby reálně odrážela současnou 
praxi poskytovatele. V pravidlech zohlednit možnosti a potřeby klientů s duševním 
onemocněním a s demencí – nejen v oblasti podávání stížností, ale také informování o 
možnosti podat stížnost.  
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Aktualizovali jsme standard č. 7 tak, aby daná pravidla reálně odrážela současnou praxi 
i potřeby uživatelů. Zvýšili jsme počet Schránek pro podněty, stížnosti a připomínky 
tak, aby byly dostupnější jak pro mobilní, tak i pro imobilní uživatele. 
 
7.2. V praxi poskytované služby s respektem pracovat s vyslovenými náměty, 
připomínkami, stížnostmi ze strany klientů služby.  
Do aktualizovaného standardu č. 7 jsme zapracovali postup pro řešení námětů 
a připomínek uživatelů. Celý administrační proces řešení stížností a podnětů jsme 
ztransparentnili. 
 
7.3. Zajistit dostupnost schránek pro podání stížnosti pro všechny obyvatele domova 
se zvláštním režimem.  
Viz bod 7.1. 
 
8. Prostředí a vytváření podmínek pro poskytování sociální služby  

 
8.1. Zaměřit se na taková opatření, která zajistí zlepšení orientace v budově s 
respektem k potřebám klientů, kteří mají obtíže s orientací v prostoru – s využitím 
všech dostupných odborných poznatků pro tuto oblast. 
Do nového evakuačního výtahu jsme instalovali barevný orientační systém, který 
barevně koresponduje s novou výmalbou na jednotlivých patrech domova se zvláštním 
režimem.  
U nově příchozích uživatelů pracujeme s jejich potřebami a zvyklostmi z domácího 
prostředí při uspořádání nábytku v pokoji. Také značení pokoje přizpůsobujeme 
konkrétnímu uživateli. 
 
8.2. Odstranit prosklené dveře vedoucí do soukromých pokojů klientů služby a nahradit 
je vhodnými dveřmi, zajišťujícími dostatečné soukromí klientů a ochranu před světlem 
a hlukem na chodbě. 
Vzhledem k tomu, že objekt zámku je památkově chráněný, výměna dveří je možná 
pouze se souhlasem památkářů a bude ekonomicky náročná. Proto jsme zatím 
prosklené dveře vedoucí do pokojů uživatelů opatřili fóliemi a textilními závěsy, které 
více než dosud chrání soukromí uživatelů. 
 
8.3. Zpracovat konkrétní záměry pro využití prostor zahrady a okolí budovy, ve které 
je služba poskytována. 
V roce 2017 byla zpracována studie možného řešení a nyní již bylo zadáno zpracování 
projektu na aktivní využívání prostoru před hlavní budovou uživateli i jejich blízkými. 
Předmětem bude odstranění asfaltové plochy parkoviště před vstupem do zámku 
a nahrazení záhonem s vodním prvkem a mlatovou plochou, dále ve zpevnění 
komunikací určených pro chůzi, v instalaci laviček a dalšího venkovního mobiliáře, 
ošetření a obměně některých parkových stromů a keřů a trávníku a vytvoření 
parkovacího stání na zpevněném štěrkovém trávníku pro 11 automobilů. Zákres 
koordinační situace je v příloze. 
 
8.4. V procesu jednání se zájemcem o službu a následně i v rámci individuálního 
plánování průběhu služby aktivně pracovat s potřebami v oblasti bydlení u konkrétních 
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zájemců a klientů služby. V maximální možné míře nabízet klientům možnosti, jak 
zajistit odpovídající podporu v této oblasti.  
Při aktualizaci formulářů standardu č. 3 jsme se ve větší míře zaměřili také na zjišťování 
požadavků a potřeb zájemce v oblasti bydlení. U nově příchozích uživatelů pak 
pracujeme s jejich zvyklostmi z domácího prostředí při uspořádání nábytku v pokoji. 
Také značení pokoje přizpůsobujeme konkrétnímu uživateli. 
 
 

7. Realizovat investiční akci na přestavbu stávajícího výtahu na evakuační výtah.  

Přestavba stávajícího výtahu na evakuační výtah byla ukončena 31. 10. 2017 a kolaudační 
souhlas byl vydán dne 3. 11. 2017. Celkové náklady na tuto akci činily 2.988.232,- Kč, z toho 

byla dotace od zřizovatele ve výši 2.577.232,- Kč a z fondu investic organizace bylo hrazeno 
411.00,- Kč. 
 

8. Za každou poskytovanou službu:  
 
- Zpracovat přehled o počtu evidovaných žadatelů o poskytnutí sociální služby; jedná 
se o žadatele, u kterých byla zjištěna nepříznivá sociální situace (osobním jednáním) 
a aktuální potřebnost dané sociální služby.  

- Zpracovat přehled o počtu odmítnutých žadatelů o poskytnutí sociální služby 
z jiných než kapacitních důvodů. U takto odmítnutých žadatelů uvést důvody 
neposkytnutí sociální služby.  

- 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@msk.cz.  
splněno 
 

9. Plnit úkoly, které si organizace v rámci závěrečné zprávy o činnosti stanovila jako 
stěžejní cíle k realizaci v roce 2017 a které jsou v souladu se strategickými 
dokumenty Moravskoslezského kraje.     
 
Pro rok 2017 jsme si stanovili tyto úkoly:  
 
Zaměstnance povedeme k vysoké profesionalitě a odpovědnosti, budeme jim vytvářet 
vhodné pracovní prostředí a dobré sociální a platové podmínky. 
Zajistili jsme pro zaměstnance v přímé péči požadovaný rozsah vzdělávání, a to 
především v rámci uplatňovaných konceptů péče. Přehled absolvovaných vzdělávacích 
akcí je uveden v části Personál Zprávy o činnosti příspěvkové organizace. V roce 2017 
došlo změnou Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 
k významnému navýšení platů zaměstnanců v přímé péči a tím i stabilizaci pracovního 
kolektivu. 
   
Zaměříme se na další zvyšování kvality poskytovaných služeb a získání certifikátu 
„Značka kvality v sociálních službách“. 
Značka kvality APSS má dávat zájemcům o službu, případně rodinným příslušníkům, 
jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném domově 
očekávat. Jde o jednoduchý systém externí certifikace těchto zařízení, který je založen 
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na tzv. udělování hvězd. Hodnocení podmínek pro získání Značky kvality v sociálních 

službách Asociace poskytovatelů sociálních služeb proběhlo v listopadu 2017. Získali 
jsme 3 hvězdy z 5 možných, avšak ponechali jsme si tříměsíční opravnou lhůtu 
pro získání hvězdy čtvrté. 
Zajistíme plné využívání informačního systému CYGNUS 2 a zaměříme se 
na zjednodušení evidence a duplicitu zápisů.  
V systém Cygnus 2 používáme modul „Klienti“ pro evidenci uživatelů a zájemců 
o službu, evidenci finančních a hodnotových depozit, ošetřovatelské dokumentace 
a pro účely vykazování statistických dat pro zřizovatele a MPSV. Modul stravování 
a skladové hospodářství a zaměstnanci jsme dosud nezakoupili kvůli jejich relativně 
vysoké ceně a vzhledem k tomu, že zřizovatel zvažuje využívat jednotný informační 
systém v sociální práci jednotně ve všech organizacích. 
 
 
Výměna stávajícího výtahu za evakuační výtah  
Výměna výtahu byla ukončena k 31. 10. 2017 a výtah je v provozu. 

 
Připravíme projekt využití prostoru před zámkem na odpočinkovou a relaxační plochu.  
Byla zpracována studie variant řešení čestného nádvoří a návazných prostor. Byla 
vybrána varianta, jejíž předmětem je úpravu parku a zabezpečení vhodných 
zpevněných ploch a chodníků v tzv. "čestném dvoře"  pro využití uživateli, rodinnými 
příslušníky i veřejností a přemístění parkoviště pro osobní automobily. Práce budou 
spočívat v odstranění asfaltové plochy parkoviště před vstupem do zámku a nahrazení 
záhonem s vodním prvkem a mlatovou plochou, dále ve zpevnění komunikací určených 
pro chůzi, v instalaci laviček a dalšího venkovního mobiliáře, ošetření a obměně 
některých parkových stromů a keřů a trávníku a vytvoření parkovacího stání 
na zpevněném štěrkovém trávníku pro 11 automobilů. Zákres koordinační situace 
je v příloze. 
 
Připravíme projekt na využití prostředků z EU na péči o park. 
Tento úkol nebyl zrealizován, protože zatím nebyla vyhlášena výzva vhodná pro náš 
park. 
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9. STĚŽEJNÍ CÍLE STANOVENÉ K REALIZACI V ROCE 2018 A VIZE 
DO DALŠÍCH LET  
 
V roce 2018 se zaměříme na tyto úkoly 
 

 Rozvoj konceptu Bazální stimulace, 

 Vzdělávání zaměstnanců v péči p sebe sama a konceptu Kinestetika,   

 Recertifikace Vážka, 

 Dokončení značky kvality APSS se 4 hvězdami, 

 Výstavba nové ČOV, 

 Klimatizace jídelny a společenské místnosti na III. NP, 

 Realizaci přípravy na stavbu odpočinkových ploch a nového parkoviště 

na čestném nádvoří, 

 Vymalování zbývající část domova, 

 Výměna technologie prádelny, 

 Nové webové stránky. 

 

Ve střednědobém horizontu se zaměříme na 

 Získání certifikátu Pracoviště Bazální stimulace, 
 Navýšení počtu pracovníků v přímé péči, 
 Úpravu pracovní doby pracovníků v přímé péči od 7 do 19 hodin a od 19 do 7 

hodin, 
 Zajištění psychologa pro uživatele, 
 Zajištění fyzioterapeuta pro uživatele, 
 Instalaci posuvných dveří na WC a koupelnách na III.NP DZR, 
 Zpřístupnění zadní části parku uživatelům. 
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10. EKONOMICKÉ ÚDAJE – SOUHRN ZA ORGANIZACI 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2017 (tis. Kč) 
 

Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost 29 684,5 29 684,5 0 

Doplňková činnost 0 0 0 

Celkem 29 684,5 29 684,5 0 

 

V roce 2017 bylo dosaženo vyrovnaného hospodářského výsledku.  
 
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) 

Výsledek hospodaření 

za rok 2017 

Z toho 

převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

0 0 0 

 

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb k 31. 12. 2017 (tis. Kč) 

Druh sociálních služeb Náklady Výnosy 
Výsledek 

hospodaření 

Domov se zvláštním režimem 21 284,7 21 889,4  604,7 

Domov pro seniory   8 399,8   7 795,1 -604,7 

Celkem 29 684,5 29 684,5 0 

Vyrovnaný hospodářský výsledek je vykázán za organizaci jako celek. Domov 
se zvláštním režimem pak vykazuje kladný a Domov pro seniory opačný záporný 
hospodářský výsledek.  
 
Závazné ukazatele na r. 2017 (Kč) 

Závazný ukazatel na rok 2017 Výše (Kč) 

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního 

Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2017 
9 583 000  

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy 1 100  000  

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní činnosti 800 000  

Účelový investiční příspěvek do fondu investic ÚZ 206 – na akci 

„Přestavba stávajícího výtahu na evakuační výtah“. 
1 600 000  

Účelový investiční příspěvek do fondu investic ÚZ 0 – na akci 
„Přestavba stávajícího výtahu na evakuační výtah“. 

1 000 000  

Účelový investiční příspěvek do fondu investic ÚZ 0 – na akci 
„Vybudování čističky odpadních vod“. 

4  500 000  

25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %) 20,5% 

Výsledek hospodaření 0 
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Výše uvedené příspěvky byly použity v souladu s jejich určením. Investiční příspěvek 
na akci „Přestavba stávajícího výtahu na evakuační výtah“ byl čerpán ve výši 2.577 tis. 
Kč z důvodu, že skutečné náklady se podařilo snížit oproti investičnímu záměru. 
Účelová investiční dotace na „Vybudování čističky odpadních vod“ nebyla poskytnuta 
a její časová použitelnost byla převedena do roku 2018. Ostatní příspěvky byly použity 
a vyčerpány bez zbytku.  Finanční vypořádání příspěvků bylo zasláno zřizovateli.  
  
Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování 
sociálních služeb pro r. 2017 - UZ 13305  

Druh sociálních služeb 
(dle registrace) 

Výše (tis. Kč) 

Domov se zvláštním režimem 7 147  

Domov pro seniory 2 436  

Celkem 9 583  

 
Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování 
sociálních služeb pro r. 2017 – UZ 13305 byl za celé zařízení poskytnut ve výši 9.583 
tis. Kč, což činí o 134 tis. Kč více než v roce 2016. Příspěvek byl v souladu s pravidly 
vyčerpán v plné výši a vyúčtování bylo odesláno zřizovateli. Příspěvek na provoz byl 
poskytnut z prostředků Moravskoslezského kraje. 
 

 

Hospodaření s peněžními fondy  

Název fondu 
Stav (v tis. Kč) 

k 1. 1. 2017 k 31. 12. 2017 

Fond investic 3 456,3 3 720,9 

FKSP   211,3   267,6 

Rezervní fond 2 490,5 2 492,7 

Fond odměn   372,2   372,2 

 

Fond investic byl použit v roce 2017 na pořízení následujícího dlouhodobého 
majetku: vozík transportní na přepravu tabletů ve výši 93,582 tis. Kč, osobní automobil 
FORD Tourneo ve výši 904,736 tis. Kč, a na přestavbu stávajícího výtahu na evakuační 
bylo z fondu investic v roce 2017 použito 2 970,082 tis. Kč. Fond byl tvořen z odpisů 
dlouhodobého majetku ve výši 1 607,907 tis. Kč a účelově určeného příspěvku 
na přestavbu stávajícího výtahu na evakuační výtah ve výši 2 577,232 tis. Kč.  
Fond FKSP byl čerpán v souladu se Směrnicí o FKSP na stravu zaměstnanců, odměny 
při jubilejních, kulturu, rekreaci a sport. Fond byl tvořen přídělem ve výši 2% z hrubých 
mezd zaměstnanců.  
Rezervní fond byl použit ve výši darů obdržených od příbuzných klientů. Celková výše 
finančních darů od příbuzných klientů činila v roce 2017 95 tis. Kč, tyto prostředky byly 
použity v celé výši. Dále byl fond tvořen darem účelově určeným pro zaměstnance, 
který nebyl použit a jeho čerpání se předpokládá v roce 2018. 
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Fond odměn nebyl tvořen ani použit.  
 
Investiční akce v r. 2017 

Zdroj (poskytovatel) Účel akce Výše (tis. Kč) 

Vlastní – fond investic Vozík transportní na tablety  93,6 

Vlastní – fond investic Automobil FORD Tourneo 904,7 

Vlastní – fond investic 
Přestavba stávajícího výtahu na 

evakuační výtah 
392,9 

MSK  - investiční příspěvek 
Přestavba stávajícího výtahu na 

evakuační výtah 
2 577,2 

Celkem 3 968,4 

 
Vlastní zdroje organizace použila na pořízení transportního vozíku na tablety, 
osobního automobilu FORD Tourneo. Akce „Přestavba stávajícího výtahu na 
evakuační výtah“ byla spolufinancována s příspěvkem MSK.  
 
 
Významné dary, sponzorství (tis. Kč) 

Druh/účel Celkem 
Finanční Věcný Finanční Věcný 

Rezervní fond Fond investic 

Dar – pro zaměstnance   2,2   2,2 - - - 

Dar – od příbuzných klientů 95,0 95,0 - - - 

Celkem 97,2 97,2 - - - 

 
Organizace obdržela od příbuzných uživatelů finanční dary v celkové výši 95 tis. Kč, 
tyto dary byly použity v roce 2017. Dále organizace obdržela účelově určený finanční 
dar ve výši 2,2 tis. Kč pro zaměstnance Domova Na zámku, tento dar nebyl čerpán 
v roce 2017 a jeho použití se předpokládá v roce 2018. 
 
Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) 

Název akce 

Zdroje  

celkem vlastní MSK ISPROFIN dary 
jiné 

(jaké) 

Vozík transportní na tablety 93,6 93,6 - - - - 

Automobil FORD Tourneo 904,7 904,7 - - - - 

Výtah evakuační 2 988,2 411 2 577,2 - - - 

Celkem 3 986,5 1 409,3 2 577,2 - - - 

 

Ve výše uvedené tabulce je uveden pouze majetek, který byl v roce 2017 zařazen 
do užívání a byl proveden začátek odepisování.  
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Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2017 (tis. Kč)  

Druh/účel 
Celková 

hodnota 

Zdroje  

zřizovatel vlastní dary jiné 

Oprava výmalby – budova 

čp. 1, ordinace, kuchyně, 
II.NP 

96,2 - 96,2 - - 

Oprava chladícího zařízení 86,2 - 89,2 - - 

Ošetření stromů  v parku 54,4 - 54,4 - - 

Oprava výmalby – hlavní 

budova čp. 1, III.NP 
89,4 - 89,4 - - 

Výměna koberců – 
budova čp.1 

76 - 76 - - 

Oprava baterie-výtah 

budova čp.104 
59,6 - 59,6 - - 

Celkem 464,8 - 464,8 - - 

 
V tabulce jsou zachyceny náklady na opravy, kde náklady na jednotlivou akci byly vyšší 
než 50 tis. Kč. Na úhradu části nákladů na ošetření stromů v parku byl použit fond 
investic ve výši 15.111,- Kč, zbylé opravy a údržba byla hrazena z provozních nákladů.  
 
Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) 

Pojistná událost Celková výše škody 
Výše náhrady od 

pojišťovny 

Nebyla žádná 0 0 

Celkem 0 0 

 

Zahraniční služební cesty 

Místo Účel cesty od - do 
Počet 

zaměstnanců 

Neuskutečnila se žádná - - 0 

 

 

Čerpání účelových dotací v r. 2017 (tis. Kč) 

Poskytovatel účelové dotace 
Účetní 
znak 

Poskytnutá 
dotace 

Použito 
Vratka 
dotace 

Zdůvodnění 
vratky 

- - - - - - 

Celkem - 0 0 - - 

 

Organizace nečerpala v roce 2017 žádnou účelově určenou dotaci. 
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Průměrné % nemocnosti za rok 2017 
  

            
 
 

 

 

Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti 
 

Organizace eviduje pouze jednu pohledávku po lhůtě splatnosti ve výši 2.876,-Kč, 
jedná se o pohledávku po zemřelé, která byla polskou občankou. Organizace v průběhu 
roku 2017 opětovně řešila tento problém jak s okresním soudem v Opavě, 
tak  následně s konzulátem Polské republiky, bohužel bezvýsledně.  
Organizace Domov Na zámku příspěvková organizace nemá k 31. 12. 2017 žádné další 
pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.  
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Kontroly – opatření  
    

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
provedla v měsíci dubnu 2017 kontrolu plnění legislativních povinností v oblasti 
podmínek kladených na předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění 
a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.  
Kontrolou bylo zjištěno drobné poškození nátěru dveří, otopného tělesa a výmalby. 
Tyto nedostatky byly odstraněny v dohodnutém termínu. 
 

Moravskoslezský kraj, krajský úřad, provedl v měsíci květnu 2017 kontrolu, jejíž 
předmětem bylo poskytování sociálních služeb podle zákona o sociálních službách. 
Plnění nápravných opatření je popsáno v části 7 Zprávy o plnění úkolů 

stanovených pro rok 2017. 
 

Všeobecná zdravotní pojišťovna provedla v měsíci říjnu kontrolu, která 
se zaměřila na porovnání vyúčtování s dokumentací, porovnání personálního zajištění 
pracoviště s údaji uvedenými ve smlouvě. 
Drobná zjištění týkající se formální stránky dokumentace neměla vliv 
na zúčtování plateb VZP ve prospěch organizace. 
 
 
Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
 
Povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením podle výše uvedeného zákona 
jsme dodrželi, a to bez použití náhradního plnění zaměstnáváním osob s mentálním 
postižením z řad uživatelů jiných sociálních služeb a zaměstnanců se zdravotním 
postižením. Zákon nám určuje zaměstnávat 2,39 osob se zdravotním postižením, 
ve skutečnosti jsme zaměstnávali 4,86 osob. 
 
 
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Neobdrželi jsme žádost o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím. 
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11 ZÁVĚR 
 

Na závěr této zprávy bych chtěl poděkovat našemu zřizovateli, Moravskoslezskému 
kraji, za jeho finanční podporu a metodickou pomoc pro naši činnost, obci Kyjovice 
za spolupráci při kulturních akcích a spolupráci na rozvoji našeho zařízení. 
  
Děkuji žákům a učitelkám Základní umělecké školy v Pusté Polomi a dětem a učitelkám 
mateřské školy v Kyjovicích a Základní školy v Těškovicích, kteří připravili krásná 
vystoupení pro naše seniory. 
 
Děkuji sponzorům a dárcům z řad fyzických i právnických osob, dále dobrovolníkům 
a rodinným příslušníkům za to, že každý podle svých možností přispěl k obohacení 
kvality života našich uživatelů. 
 
Velký dík patří všem mým kolegyním a kolegům, zaměstnancům Domova Na zámku, 
protože oni jsou těmi, kteří každý den pomáhají, povzbudí, naslouchají, vypráví, zařídí, 
poradí i pohladí.  
 
 
 
 
 
Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace 
se zprávou o činnosti  
 
Se zprávou o činnosti příspěvkové organizace za rok 2017 budou zaměstnanci seznámeni 
na poradě dne 13. dubna 2018 a zpráva bude umístěna na webové stránky. 
 
 

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci 

jméno: Ing. Leo Nevřela  

datum: 26. února 2018 

telefon: 553 778 026 

e-mail: reditel@domov-kyjovice.cz 
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Příloha č. 1 

 
 

Sociální služba Domov pro seniory 
 
 
 
 

1. POPIS ZAŘÍZENÍ 

Sociální služba domov pro seniory je součástí zařízení Domov Na zámku, p.o. Umístěna 
je v budově B2 tzv. Štekl a s hlavní budovou je vzájemně propojená spojovacím 
krčkem. Jedná se o třípodlažní, památkově chráněný objekt.  

 
 
 

2. CHARAKTERISTIKA POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
 

Službu provozujeme ve zrekonstruované budově s kapacitou 20 uživatelů. Bydlení zde 
poskytujeme v 6 jednolůžkových a v 7 dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním 
zařízením. Všechny pokoje jsou vybaveny moderním nábytkem (postele, šatní skříně, 
noční stolky) a možností napojení IT. Součástí standardní výbavy pokojů je televizor. 
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, v koupelně na II. NP je pro uživatele k dispozici pračka se sušičkou. 
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. Celá budova 
domova pro seniory je pokryta Wi-Fi signálem. 
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3. UŽIVATELÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2017 – celkem 20 uživatelů 

3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2017 a jejich rozdělení: 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2017, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho 

nově 

přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 9 11 20 1 7 

 3.3.2 Věk 
Rozpětí 78--89 70-89 70-89 82 81-89 

Průměr 83,89 81,37 82,50 82 85,43 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 1 1 0 0 

I    lehká závislost 0 5 5 0 2 

II  středně těžká závislost 1 2 3 0 2 

III těžká závislost 4 3 7 0 3 

IV úplná závislost 4 0 4 1 0 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

Lehké 0 0 0 0 0 

Střední 0 0 0 0 0 

Těžké 0 0 0 0 0 

Hluboké 0 0 0 0 0 

 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením 
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické 
diagnózy 

 
 
0 

 
 
0 0 0 0 

 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) 
a s psychiatrickou diagnózou 

 
0 

 
0 0 0 0 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  0 0 0 0 0 

 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině 
služby  0 

 
0 

 
0 0 0 

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 1 1 2 0 0 

s částečným omezením  5 8 13 0 7 

s úplným omezením 
pohybu 

 
3 

 
2 5 1 0 

 
3.3 obložnost v uplynulém roce 99,35 % 

 
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2017 – 71 zájemců 

z toho  52- žen  

 19 - mužů 
 

3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu 2,25 měsíců 

 
4. PERSONÁL 

Vzdělání  

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků DPS 

Přepočtený 
stav (PS) ke 

dni 
31.12.2017 

% 

Přímá péče 

Sociální 
pracovníci 

THP Ostatní Pedagogičtí 
pracovníci  

Pracovníci 
v sociálních 
službách 

Zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

PS % PS % PS % PS % PS % PS % 

Vysokoškolské 1,83 10,62 - - 1 5,8 0,28 1,63 - - 0,55 3,19 - - 

Vyšší odborné 0,56 3,25 - - - - 0,28 1,63 0,28 1,63 - - - - 

Úplné střední 6,77 39,29 - - 4 23,22 1,11 6,43 -  1,38 8,01 0,28 1,63 

Vyučen 7,52 43,65 - - 4 23,22 - - -  - - 3,52 20,42 

Základní 0,55 3,19 - - 0 - - - -  - - 0,55 3,19 

Celkem 17,23 100 - - 9 52,24 1,67 9,69 0,28 1,63 1,93 11,2 4,35 25,24 



„Nejen obohatit život o léta, ale léta o život“ 

42 

 

 

 
5. PRÁCE S KVALITOU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

         A VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2017 
V roce 2017 jsme se při práci s kvalitou poskytování sociální služby zaměřili na podporu 
našich uživatelů v samostatnosti a v sociálním začleňování. Významnou měrou 
k udržení samostatnosti a nezávislosti uživatelů na sociální službě přispěl nákup pračky 
se sušičkou, která je dostupná v koupelně na II. nadzemním podlaží všem uživatelům 
domova pro seniory k samostatnému praní jejich osobního šatstva. Někteří uživatelé 
dávají v souladu se svými zvyky z domácího prostředí přednost sušení prádla na svých 
pokojích, proto jsme také zakoupili dva přenosné sušáky. Pro udržení nebo rozvíjení 
fyzických schopností uživatelů jsme zakoupili malé posilovací stroje, na kterých 
uživatelé mohou cvičit horní i dolní končetiny. Jedno minišlapadlo je vhodné i ke cvičení 
v lůžku. 
Velkým přínosem pro uživatele, kteří se mohou pohybovat jen na invalidním vozíku, 
byl nákup přídavného motoru k vozíku. Díky tomuto přídavnému zařízení mohou 
uživatelé překonat i členitý terén, který je v blízkém okolí Domova Na zámku a navštívit 
místní obchod nebo jiné služby či místa v obci. 
Doplnili jsme nové aktivizační a terapeutické pomůcky. Uživatelé si mezi nimi oblíbili 
například terapeutickou panenku nebo stolní hry, které jsou uzpůsobeny potřebám 
seniorů. Uživatelé také nově využívají novinky v nabídce aktivizačních programů, a to 
relaxace s využitím různých druhů barevných světel, pro kterou jsme nakoupili světelné 
trubice a lampy. Ohlas vzbudil i nový interaktivní dotykový stůl senTable, který 
uživatelům slouží k trávení volného času. Jeho využití je různorodé: hraní her, 
trénování paměti, sledování televizních pořadů či filmů, čtení knih či sledování zpráv 
nebo počasí. Uživatelům domova pro seniory je v jídelně na III. NP k dispozici počítač 
s internetem. Pro usnadnění přístupu k internetu jsme nově zajistili pokrytí Wi-Fi 
signálem, které má dosah do všech pokojů i společenských prostor Domova Na zámku. 
V roce 2017 jsme se také cíleně zaměřili na spolupráci s rodinnými příslušníky našich 
uživatelů. 5 pracovnic v sociálních službách (z toho 2 pracovnice domova pro seniory) 
absolvovalo osmihodinový seminář „Práce s rodinou uživatele sociálních služeb.“ 
Poznatky z tohoto semináře jsme aplikovali v praxi. Pracovnice v sociálních službách 
začaly více komunikovat s rodinnými příslušníky a zapojovat je do péče.   
V návaznosti na kontroly kvality služby, které se u nás uskutečnily v roce 2017, tedy 
kontrola zřizovatele, procesní analýza a Značka kvality v sociálních službách, jsme 
provedli řadu změn procesních i administrativních, které jsou popsány výše. Avšak 
výsledek kontrol nám neposkytl jen podněty ke změnám, ale přinesl také ocenění naší 
práce a povzbuzení k dalšímu pracovnímu nasazení. Auditorky procesní analýzy 
poukázaly na mnohé příklady dobré praxe, například všímavost pracovníků k potřebám 
uživatele, partnerský přístup, vysokou kvalitu komunikace, individualizovanou 
podporu, domácké prostředí. Rovněž auditoři Značky kvality v sociálních službách 
hodnotili oblast partnerství jako nejsilnější stránku zařízení. 
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6. SOCIÁLNÍ PODMÍNKY UŽIVATELŮ 
 

a. počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství  
Pokoje uživatelů jsou vybaveny moderním nábytkem (postele, šatní skříně, noční 
stolky) a možností napojení IT. Součástí standardní výbavy pokojů je televizor. Celá 
budova domova pro seniory je pokryta Wi-Fi signálem. Na každém podlaží se 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, na kterém je 
uživatelům k dispozici sedací nábytek a interaktivní dotykový stůl. 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. Odpočinková zóna u jídelny na III. NP je vybavena počítačem 
s internetovým připojením. 
 

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 věnuje uživatelům domova pro seniory ve společenských prostorách, 
na pokojích uživatelů nebo venku. Pro uživatele zajišťuje zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti. S uživateli 
pracuje individuálně, v malých či větších skupinách. 

 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, cvičení na posilovacích 
strojích či s cvičebními pomůckami, nácviky samostatnosti a sebeobsluhy 
(oblékání, hygiena, stravování, psaní), 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 uživatele jsou celoročně zajišťovány hromadné 
společenské akce (koncerty, školní představení, výlety, vycházky, soutěže). 

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

 Barevná terapie: relaxace s využitím různých druhů barevných světel. 
 Aromaterapie: relaxace pomocí vůní. 
 Canisterapie: léčebný kontakt psa a člověka. 

Aktivizace a jejich četnost vychází z potřeb uživatelů dle jejich individuálních plánů. 
Hlavním předmětem zájmu uživatelů jsou společenské kontakty a soběstačnost. 
Při sestavování harmonogramu aktivizací dále sledujeme zachování principu normality, 
možnosti posílení pocitu vlastní důležitosti jednotlivých osob a navazování či udržení 
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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 například kulturní představení 
a muzikoterapii. 
 

7. ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚKOLŮ STANOVENÝCH PRO ROK 2017 
 

Personál 

 

- proškolení pracovníků v přímé péči v  kurzu Proměny stáří – 

Gerontooblek 

Gerontooblek je speciální oblek se závažím na hrudníku, rukou a nohou, botami 

zhoršujícími rovnováhu, brýlemi zhoršujícími vidění, ortézami zhoršujícími pohyb 

v kloubech, sluchátky zhoršujícími sluch a speciálními rukavicemi navozujícími 

třes rukou. Takovýto oblek výborně simuluje omezení, zátěž a námahu, kterou 

nese senior při běžných úkonech. Oblek napomáhá pečujícím vcítit se do života 

seniorů. Školení obsahovalo také řadu teoretických informací z oblasti stárnutí.  

Zúčastnilo se jej celkem 25 pracovníků z přímé péče Domova Na zámku, z toho 

7 pracovnic domova pro seniory.   

Splněno 
 

- proškolení pracovníků v přímé péči v oblasti paliativní péče a v oblasti 

komunikace s uživatelem s poruchou kognitivních funkcí  

Školení „Paliativní péče v sociálních službách“ se 6. 4. 2017 zúčastnilo celkem 23 
pracovníků v přímé péči, z toho 6 pracovnic domova pro seniory. Účastníci 
semináře se seznámili s problematikou smrti a umírání, získali základní schopnosti 
rozpoznat a adekvátně reagovat na potřeby umírajícího uživatele a jeho rodiny. 
Seminář přinesl poznatky jak v rámci sociálních služeb vytvořit důstojné prostředí 
pro poslední fázi života uživatelů. 
Školení „Specifika komunikace s klientem s alzheimerovou chorobou“ absolvovalo 
v roce 2017 celkem 26 pracovníků Domova Na zámku, z toho 7 pracovnic domova 
pro seniory. I když se na první pohled může zdát, že školení je zaměřeno spíše 
na pracovníky domova se zvláštním režimem, zájem o tento druh školení vyšel 
od pracovníků domova pro seniory. V domově pro seniory je několik uživatelů 
v počátečních fázích demence, kteří sice ještě nepotřebují režimová opatření, 
ovšem péče o takové uživatele vyžaduje odborný přístup personálu a znalost 
komunikačních dovedností. 
Splněno 

 

- odborná stáž aktivizačních pracovníků v zařízení s dobrou praxí v jiném 

zařízení pobytových služeb  

Obě aktivizační pracovnice absolvovaly v březnu odbornou stáž v Domově Odry, 
který má dlouhodobě dobré jméno mezi poskytovateli sociálních služeb. 
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Aktivizační pracovnice se zde seznámily s chodem Domova Odry, místními 
podmínkami, nabízenými aktivizacemi a pracovištěm Alda, které se specializuje 
na seniory s demencí. 
Splněno 

Uživatel 

- zavedení informačního systému Cygnus 2 do praxe 

S informačním systémem Cygnus 2 pracuje sociální pracovnice, správce depozit 
a zdravotní sestry. Tento program využívají nezávisle na sobě k vedení sociální 
agendy, správě finančních operací na depozitních účtech uživatelů a evidenci 
poskytované zdravotní péče. Pomocí tohoto programu však také spolupracují, 
například společně koordinují platby za odebranou stravu uživatelů. Od rozšíření 
programu Cygnus 2 v oblasti individuálního plánování či stravování jsme upustili. 
Splněno 
 

- získání značky kvality v sociálních službách 

Certifikace Značkou kvality byla v Domově Na zámku realizována 28. 11. 2017. 
Domov v celkovém hodnocení sociální služby získal 3 hvězdy, avšak ponechali 
jsme si tříměsíční opravnou lhůtu pro získání hvězdy čtvrté. 
Splněno 

 

- vytvoření dotazníku pro rodinné příslušníky nově příchozího uživatele 

Dotazník pro rodinné příslušníky jsme koncipovali jako dotazník pro rodinné 
příslušníky nově příchozích uživatelů s obtížemi v komunikaci. Pomocí tohoto 
dotazníku zjišťujeme, jak individuálně plánovat péči o uživatele, který nám sám 
nemůže sdělit svůj životní příběh, zvyky a potřeby. Dotazník se výborně osvědčil 
v praxi. 
Splněno 

 

- aktualizace Směrnice o stravování 

Směrnice o stravování byla aktualizována k datu 3. 3. 2017. Aktualizace reflektuje 
změny v plánování jídelních lístků, systému výběru a evidenci stravy uživatelů 
i zaměstnanců. 
Splněno 

 
- vytvoření pracovního postupu Vážně míněný nesouhlas s poskytováním 

sociální služby 

Směrnice č. 17/2017 Vážně míněný nesouhlas s poskytováním sociální služby byla 
vydána k 1. 4. 2017. Tato směrnice upravuje činnosti a povinnosti jednotlivých 
pracovníků Domova Na zámku v souvislosti s uplatňováním institutu vážně 
míněného nesouhlasu s poskytováním sociální služby při uzavírání smlouvy 
a během poskytování služby. 
Splněno 
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Technická oblast 

 

- zahájit práce na vybudování odpočinkové plochy v „čestném dvoře“ 

Po vynaložení značného úsilí byl projekt na vybudování odpočinkové plochy 
v „čestném dvoře“ schválen Národním památkovým ústavem. Práce na čestném 
dvoře započaly odstraněním dřevin a budou pokračovat v roce 2018, v době 
pro výstavbu příznivého ročního období. 
Splněno 

 

- dokončit projekt na ČOV 

Po schválení územního plánu obce byl vypracován projekt a získána kladná 
stanoviska dotčených orgánů. V současné době probíhá stavební řízení. 
Splněno 

 

- úprava márnice jako pietního místa 

V márnici bylo nainstalováno nové chladící zařízení. Byla též zadána zakázka 
návrháři interiérů pro vypracování návrhu úpravy márnice jako pietního místa. 
V současné době započaly práce na realizaci schváleného návrhu. 
Splněno částečně 

 

 

 

8. STĚŽEJNÍ CÍLE STANOVENÉ K REALIZACI V ROCE 2018 
A VIZE DO DALŠÍCH LET 

 

V roce 2018 zaměříme pozornost na tyto oblasti: 
 

 Personál:  

- Zvýšená péče o zaměstnance formou školení na udržení tělesného 

a fyzického zdraví pracovníků v přímé péči. 

- Proškolení pracovníků v přímé péči v oblasti kinestetiky. 

- Aktualizace standardu č. 2 a Etického kodexu pracovníka Domova 

Na zámku. 

- Revize systému kontrol. 

 

 Uživatel:  

- Aktualizace standardu č. 5. 

- Aktualizace standardu č. 15. 

- Aktualizace pracovních postupů Pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu uživatele, Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu, Opatření omezující pohyb osob. 

- Zajištění zastínění oken v pokojích uživatelů. 
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- Zlepšení informačního systému (další nástěnky, informační tabule 

a orientační systém). 

- Rozvíjení konceptu Bazální stimulace. 

- Zkvalitnění péče v oblasti stravování a rozvíjení spolupráce s nutriční 

terapeutkou. 

- Pokračování v projektu Ježíškova vnoučata. 

 

 Technická oblast:  

- Vybudování odpočinkové plochy v „čestném dvoře“. 

- Zajištění možnosti samostatného vaření pro uživatele. 

- Zajištění nových webových stránek Domova na zámku. 

 

 

Vize – úkoly na více let 
 
Další rozvoj předmětné sociální služby je možné rozdělit do čtyř oblastí: 

a) práce s uživatelem služby, 
b) práce s pracovním týmem,  
c) technické zázemí, 
d) finanční zdroje.    

 

Add a)  

- Získání certifikátu Pracoviště Bazální stimulace. 

- Zajištění odborné rehabilitační péče pro uživatele. 

- Zajištění psychologa. 

 

Add b)   

-  Pracovní dobu pracovníků v přímé péči upravit od 7:00 do 19:00 hodin a od 

19:00 do 7:00 hodin. 

 

Add c)   

-  Zajištění klimatizace v podkroví.  

-  Zpřístupnění zadní části parku imobilním uživatelům. 
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Příloha č. 2 

 
 

Sociální služba Domov se zvláštním režimem 
 
 

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 
 

 
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 (elektricky polohovatelné postele, šatní 
skříně, noční stolky), televizorem a možností napojení 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.  
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3. UŽIVATELÉ SLUŽBY 
 

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2017 – celkem 52 

3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2017 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2017, počty dle: 
Počty uživatelů 

Z toho 
nově 

přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví  30 
 

21 
 

51 8 8 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 49-95 48-92 48-95 75-92 70-92 

průměr 79,97 74,29 77,63 83,88 83,50 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 1 1 0 1 

I    lehká závislost 2 4 6 0 0 

II  středně těžká závislost 5 4 9 2 1 

III těžká závislost 6 8 14 1 3 

IV úplná závislost 17 4 21 5 3 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 1 0 1 0 0 

střední 0 1 1 0 0 

těžké 0 0 0 0 0 

hluboké 0 0 0 0 0 

 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením 
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické 
diagnózy 

 
 
0 

 
 
0 

0 0 0 

 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) 
a s psychiatrickou diagnózou 

 
22 

 
15 37 8 7 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  7 5 12 0 1 

 3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině 
služby  

0  
0 

 
0 

0 0 

 3.3.6 Mobilita 

bez omezení pohybu 8 6 14 0 1 

s částečným omezením  16 12 28 5 5 

s úplným omezením 
pohybu 

 
6 

 
3 9 3 2 

 

          3.4 obložnost v uplynulém roce (99,10 %) 
3.5 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2017 – 87 zájemců 

z toho 63 - žen  

 24 - mužů 
 

3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu - 9 měsíců 
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4. PERSONÁL 
 

 

Vzdělání  

Počet pracovníků 
celkem 

Počet pracovníků DZR 

Přepočtený 
stav (PS) ke 

dni 
31.12.2017 

% 

Přímá péče 

Sociální 
pracovníci 

THP Ostatní Pedagogičtí 
pracovníci  

Pracovníci 
v sociálních 
službách 

Zdravotničtí 
pracovníci 

1 2 3 4 5 6 

PS % PS % PS % PS % PS % PS % 

Vysokoškolské 2,17 5,11 - - - - 0,72 1,7 - - 1,45 3,41 - - 

Vyšší odborné 1,44 3,40 - - - - 0,72 1,7 0,72 1,7 - - - - 

Úplné střední 11,23 26,44 - - 4 9,42 2,89 6,8 -  3,62 8,52 0,72 1,7 

Vyučen 23,19 54,57 - - 14 32,96 - - -  - - 9,19 21,62 

Základní 4,45 10,48 - - 3 7,06 - - -  - - 1,45 3,41 

Celkem 42,48 100 - - 21 49,44 4,33 10,2 0,72 1,7 5,07 11,93 11,36 26,73 

 

 
 

5. PRÁCE S KVALITOU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 
A VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2017 

 
Ve dnech 29. 5. – 30. 5. 2017 domov se zvláštním režimem podstoupil kontrolu od 
zřizovatele. Na základě výstupu z této kontroly jsme upravili odpovídající vnitřní 
metodiky.  
 
 
Ve Standardu č. 1 jsme zrevidovali zásady a cíle služby, tak aby více odpovídaly 
potřebám poskytování služby u osob s demencí.  
Rovněž jsme aktualizovali standard č. 3. Doplnili jsme dokumenty, které vyplňuje 
sociální pracovnice při sociálním šetření, kdy projednává se zájemcem o službu jeho 
požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a 
schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby. Neméně důležité 
je také zaznamenávání zájemcovy nepříznivé sociální situace, jeho potřeb, zdrojů a 
možných využití těchto zdrojů. 
V aktualizacích jsme se také věnovali Domovnímu řádu, Vnitřním pravidlům pro 
stanovení úhrad za poskytované služby a v neposlední řadě Smlouvě o poskytování 
sociální služby. Naší snahou je, aby byla pro uživatele srozumitelnější, 
individualizovaná, a aby obsahovala pouze taková ustanovení, která jsou pro uživatele 
relevantní a srozumitelná.  
Pravidla pro podávání stížností jsme koncipovali tak, aby reálně odrážela současnou 
praxi. Zajistili jsme dostatečný počet schránek jak pro mobilní, tak také imobilní 
uživatele. Celý systém řešení stížností jsme zpřehlednili. 

Přijali jsme novou sociální pracovnici, a tím jsme posílili sociální práci při plánování 
individuální podpory, pomoci a péče uživatelům. V oblasti sociální práce se ve větší 
míře zaměřujeme na práci s novými instituty podpory v rozhodování a opatrovnictví 
v případě u osob s demencí a duševním onemocněním. 
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Další významnou událostí v Domově Na zámku byla certifikace Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR „Značka kvality v sociálních službách“, která proběhla 28. 11. 
2017. Auditoři domovu přidělili 3 hvězdy. Požádali jsme o opravný tříměsíční termín na 
možné získání 4. hvězdy. 

Z praxe víme, že potřeby lidí s demencí jsou velmi rozdílné a záleží na tom, v jaké fázi 
nemoci se člověk nachází. Lidé s demencí ve fázi rozvinutého syndromu demence 
potřebují smysluplnou náplň dne a pokud možno dobře strukturované denní aktivity, 
vedení a pomoc k soběstačnosti a kontaktům s ostatními lidmi. Pro tyto uživatele je 
důležitá kognitivní stimulace. Naopak lidé ve fázi těžké a terminální demence potřebují 
péči a ošetřování a s progresí syndromu demence také paliativní péči. U těchto 
uživatelů pracujeme s konceptem bazální stimulace, který chceme nadále rozvíjet.  
U lidí s demencí je velkým rizikem malnutrice. Její rozvoj vede ke zhoršování kvality 
života, urychluje rozvoj samostatného onemocnění, zvyšuje riziko infekčních 
onemocnění či výskytu proleženin. U uživatelů, u kterých je zvýšené riziko malnutrice, 
sledujeme příjem stravy a následně toto konzultujeme s nutriční terapeutkou.  
Výsledkem naší spolupráce je zajištění nutriční podpory ve formě sippingu. Sipping 
tvoří kompletní směs všech nezbytných živin jako proteinů, tuků, sacharidů, 
minerálních látek, vitaminů a stopových prvků. Mezi hlavní výhody patří dodání energie 
v malém množství, dobrá vstřebatelnost a snížena zátěž pro trávicí trakt.  Výrobky jsou 
uživatelům dodávány v různých sladkých příchutích. 
 

6. SOCIÁLNÍ PODMÍNKY UŽIVATELŮ 
 
6.1. počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství 
Bydlení v domově se zvláštním režimem poskytujeme v jedno a dvoulůžkových 
pokojích. Všechny pokoje na hlavní budově jsou vybaveny moderním nábytkem 
(elektrické polohovatelné postele, šatní skříně, noční stolky), televizor a IT.  
V I. NP budovy B1 je umístěn jeden jednolůžkový pokoj a čtyři dvoulůžkové pokoje 
se samostatným sociálním zařízením a jeden jednolůžkový pokoj spolu s jedním 
dvoulůžkovým pokojem mají společné sociální zařízení.  
V II. NP budovy B1 se v jedné komunitě nachází 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 II. NP budovy B3 je umístěn jeden jednolůžkový, a dva dvoulůžkové pokoje 
se společným prostorným sociálním zařízením (velká koupelna se sprchovým koutem 
a jedno WC) a dva dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. 
Ve III. NP budovy B1 jsou dvě komunity. Každá z komunit zahrnuje sedm 
jednolůžkových a jeden dvoulůžkový pokoj a dva společné sprchové kouty včetně dvou 
společných WC. Na každém pokoji je umývadlo. 
 
6.2. možnost trávení volného času - počty a vybavenost společných 

prostor  
Na II. a III.NP se nachází kulturní a společenská místnost, které slouží také jako jídelny pro 
uživatele. Každá tato místnost je vybavena stoly, židlemi, kuchyňskou linkou případně sedacím 
nábytkem pro pohodlné sledování TV. Na všech patrech je několik zákoutí pro návštěvy. Ve III. 
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NP slouží pro trávení volného času zejména společenská místnost, která je využívána 
pro konání větších kulturně společenských akcí. Součástí hlavní budovy je také kuřárna 
umístěná v I. podzemním podlaží.  

 
 
 
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), 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 uživatele 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. 
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7. PLNĚNÍ ÚKOLŮ STANOVENÝCH PRO ROK 2017  

 
Oblast péče o uživatele: 
 

 Zajištění vzdělávání pracovníků v problematice stáří, paliativní péče 
a demencí 
splněno  
Proměny stáří – Gerontooblek: 
Tento zážitkový seminář absolvovalo 25 pracovníků v sociálních službách. 
Lektorkou jsme byli seznámeni s funkčními změnami orgánových systémů 
způsobených stárnutím organismu seniorů. Dozvěděli jsme se, jak se stáří 
promítá do psychických procesů seniora a jak ovlivňuje jeho sociální začlenění. 
Díky gerontoobleku jsme si všichni vyzkoušeli, jak se cítí starý člověk se všemi 
pohybovými, zrakovými i sluchovými omezeními. Prakticky jsme si vyzkoušeli, 
jaké změny v organismu seniora nastávají a jaká omezení mu přinášejí v oblasti 
smyslového vnímání a v oblastech jemné a hrubé motoriky.  
 

Poskytování paliativní péče v podmínkách sociálních služeb: 
Tento seminář absolvovalo 23 pracovníků v sociálních službách. 
Při své práci se často setkáváme s umíráním a smrtí. Nikdo se nemůže na smrt 
zcela připravit, nelze se s ní smířit ani jí ignorovat, je a bude součástí našich 
životů, je a bude součástí sociální péče o uživatele. Absolvováním tohoto 
semináře se však můžeme na tento složitý a psychicky náročný proces 
připravit. 
Lektorka nám představila koncept paliativní péče jako odpověď na poptávku 
po důstojném umírání, role jednotlivých aktérů.            
Seznámila nás s nároky na pracovníky v sociálních službách, dala jim praktické 
rady, jak se vyrovnat se smrtí kolem sebe, jak o smrti a umírání mluvit, základy 
psychohygieny, jak pracovat se strachem ze smrti, jak citlivě reagovat na 
potřeby umírajících. Získali jsme základní zásady práce s rodinou umírajícího, s 
budováním důvěry, komunikace, posilování respektu k přání. Prodiskutovali 
jsme nejčastější etické otázky souvisejících s umíráním a smrtí. 
    

Specifika komunikace s klientem s alzheimerovou chorobou: 
Tento seminář absolvovalo 26 pracovníků v sociálních službách. 
Seminář nám nabídl ucelený přehled, jak s uživateli s Alzheimerovou chorobou 
komunikovat, jak se stává komunikace náročnou, jakou prochází proměnou, co 
přispívá k rychlejšímu postupu nemoci. Lektorka nám demonstrovala, jak 
probíhá komunikace v první fázi nemoci, návraty do reality, rehabilitace paměti. 
Dále jak probíhá komunikace ve druhé fázi nemoci, jak má probíhat vedení 
rozhovorů s nesmyslnými tématy a také komunikace ve třetí fázi nemoci, kdy 
je důležitá také smyslová stimulace, emoční komunikace, neverbální techniky 
a simulace blízké osoby. 
Komunikace s touto cílovou skupinou je náročná, a čím více nemoc postupuje, 
stává se obtížnější. Dále je popsána komunikace - obecně a později s klienty s 
Alzheimerovou chorobou - její proměny, zásady a specifika.  

 



„Nejen obohatit život o léta, ale léta o život“ 

54 

 

 
Práce s rodinou uživatele sociálních služeb: 
V praxi se často setkáváme s rozdílnými představami uživatelů a jejich blízkých 
na poskytování péče. Na semináři jsme získali nový pohled na práci 
s nespokojenou rodinou či uživatelem, který často pod vlivem svých blízkých 
nespolupracuje. Byly nám nastíněny základní techniky řešení konfliktů 
a základní pravidla komunikace s rodinou. 
Domníváme se, že vzájemná spolupráce rodiny a pracovníků v přímé péči 
v zařízení může mít na uživatele pozitivní vliv. 
 

 Odborná stáž v DPS Odry 
splněno 
Aktivizační pracovnice absolvovaly stáž v Domově Odry. 

 
 Získání Značky kvality v sociálních službách (APSS ČR) 

splněno 
28. 11. 2017 proběhl audit Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.  
Auditoři domovu přidělili 3 hvězdy. Nechali jsme si 3 měsíční termín na možné 
získání 4 hvězdy. 
 

 Vytvoření dotazníku pro rodinné příslušníky nově příchozího 
uživatele 
splněno  
Vypracovali jsme a uvedli do praxe Dotazník pro příbuzné uživatele domova se 
zvláštním režimem. Mnohdy nemůžeme zjistit potřebné informace přímo 
od uživatele, proto žádáme o spolupráci jeho nejbližší. Naší snahou je nově 
přijatému uživateli poskytnout péči co nejvíce přizpůsobenou jeho osobním 
potřebám. Pokud neznáme to, co si člověk postižený demencí přeje, co má 
nebo nemá rád, těžko těmto přáním přizpůsobíme péči a budeme jen obtížně 
hledat to, co je rodině uživatele již dobře známo. Žádáme tedy tímto 
dotazníkem rodiny, aby nám poskytly informace, o čem s jejich blízkým 
můžeme hovořit, ale také o čem nehovoří rád a odpovědi na další otázky, které 
nám pomohou nastavit péči tak, aby byla co nejvíce podobná péči v uživatelově 
domácím prostředí a přechod na péči v domově byl pro něj co nejméně 
stresující. 

 
 Aktualizace Směrnice č.10 (Směrnice o stravování) 

splněno 
S účinností od 3. 3. 2017 byla aktualizována směrnice o stravování. 
 

 Vytvoření pracovního postupu Vážně míněný nesouhlas 
s poskytováním sociální služby 
splněno 
S účinností od 1. 3. 2017 jsme vypracovali novou směrnici Vážně míněný 
nesouhlas s poskytováním sociální služby. Tato směrnice upravuje činnosti 
a povinnosti v souvislosti s uplatňováním institutu vážně míněného nesouhlasu 
s poskytováním sociální služby při uzavírání smlouvy a během poskytování 
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služby. S obsahem této nové směrnice byli seznámeni všichni pracovníci 
Domova.  

 
 Zavedení informačního systému CYGNUS 2 do přímé péče 

S informačním systémem Cygnus 2 pracuje sociální pracovnice, správce 
depozit a zdravotní sestry. Tento program využívají nezávisle na sobě k vedení 
sociální agendy, správě finančních operací na depozitních účtech uživatelů 
a evidenci poskytované zdravotní péče. Pomocí tohoto programu však také 
spolupracují, například společně koordinují platby za odebranou stravu 
uživatelů. Od rozšíření programu Cygnus 2 v oblasti individuálního plánování či 
stravování jsme upustili. 

   splněno 
 
Technická oblast: 
 

 Výměna stávajícího výtahu za výtah nový, evakuační 
splněno 
V průběhu měsíce září a října 2017 proběhla úplná rekonstrukce stávajícího 
výtahu za výtah nový. Nový výtah je mnohem rychlejší a je evakuační. 

 
 Zajištění tabletového systému pro uživatele na III.NP 

splněno 
Zajistili jsme pro uživatele stravující se na III.NP tabletový systém 
THERMOLINE A2. Plastový spodní díl tabletu je vybavený elektronikou 
pro aktivní udržování teploty polévky a hlavního jídla. Aktivní tablet se používá 
v kombinaci s porcelánovým nádobím, které má ploché dno a musí být 
předehřáto na teplotu 85-90°C. Konstrukce polévkové misky s osazením 
a víčkem omezuje vylití polévky. Na salát se používá porcelánová miska, která 
je od vyhřívaných částí tabletu oddělena termickou přepážkou.  
 

 Vytvoření zpevněné plochy vhodné k aktivnímu trávení volného času 
uživatelů a vytvoření sportovního zázemí s hřištěm na pétanque 
vedle prádelny 
splněno částečně 
Byla zpracována studie řešení a vybrána varianta pro zpracování projektu 
na vybudování zpevněné plochy k trávení volného času uživatelů. Po jednání 
s památkářema a projektantem jsme se dohodli na tom, že tuto plochu 
vybudujeme na místě současného parkoviště. 
 

 Dovybavit odpočinkové zóny na I. a II.NP 
splněno částečně 
Byla vypracována vizualizace odpočinkových zón na I. a II.NP. V roce 2018 tyto 
místa dovybavíme vhodným sedacím nábytkem. 
 

 Úprava márnice jako pietního místa 
splněno částečně 
V roce 2017 jsme provedli výměnu chlazení v márnici a úpravu      
elektroinstalace.   
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Byl zpracován návrh interiéru márnice. V roce 2018 provedeme úpravy 
v márnici tak, aby mohla být využívána pozůstalými uživatelů také jako pietní 
místo. 

 
8. CÍLE 2018 

 

V roce 2018 zaměříme pozornost na tyto oblasti:  
 

Oblast péče o uživatele: 

 recertifikace Vážky, 
 zajištění vzdělávání pracovníků v oblasti použití kinestetiky, v péči 

o fyzické a duševní zdraví pracovníků v sociálních službách, aktivizace 
uživatelů s Alzheimerovou chorobou, 

 odborná stáž pracovníků v sociálních službách v Hospici sv. Lukáše 
v Ostravě, 

 rozvíjení konceptu bazální stimulace, 
 aktualizace Standardu č. 2, 5 a 15, 
 revize pracovních postupů Pomoc při zvládání běžných úkonů péče  

o vlastní osobu uživatele, Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, Opatření omezující pohyb osob, 

 opětovné zapojení do projektu Ježíškova vnoučata, 
 spolupráce s nutriční terapeutkou. 

 
Technická oblast: 

 úprava márnice jako pietního místa, 

 zajištění zastínění všech oken na pokojích uživatelů, 
 instalace madel na chybějících místech II. a III.NP, 
 instalace klimatizace na III. NP, 
 dovybavení odpočinkové zóny na I. a II.NP. 

 
Vize – úkoly na více let 
 

Oblast péče o uživatele: 
 získání certifikátu Pracoviště Bazální stimulace, 
 navýšení počtu pracovníků v přímé péči, 
 pracovní dobu pracovníků v přímé péči upravit od 7 do 19 hodin a od 19 

do 7 hodin, 
 zajištění psychologa pro uživatele, 

 zajištění fyzioterapeuta pro uživatele. 
 
Technická oblast: 

 instalace posuvných dveří na WC a koupelnách na III.NP, 
 zpřístupnění zadní části parku uživatelům,  

 úprava současného parkoviště na prostor vhodný k trávení volného času 
uživatelů venku a vybudování nového parkoviště. 

 


