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1 Základní informace 

Název: Domov Na zámku, příspěvková organizace 

Adresa:  Kyjovice č.p. 1, 747 68 Kyjovice  

IČO: 71197001 

Právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 

Statutární orgán:  Ing. Ivana Martiníková 

Tel. kontakt: 553 778 026, 739 653 438 

Datová schránka:  ejnkif2 

E-mail: reditel@domov-kyjovice.cz 

Web:  http://www.domov-kyjovice.cz 

Číslo účtu: 3337821/0100 Komerční banka a.s. 

 

Poskytované služby:  

Domov se zvláštním režimem identifikátor: 1050242 

Domov pro seniory  identifikátor: 7502565 

 

 

Domov Na zámku je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, 

jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Příspěvková organizace patří mezi 

poskytovatele sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 550/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Organizace je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce 

sociálních věcí, jako domov pro seniory podle § 49 a jako domov se zvláštním režimem podle 

§ 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

Domov je umístěn v malebné obci Kyjovice ve Slezsku, která se nachází na pomezí 

okresu Ostravy a Opavy. Jak již z názvu vyplývá, jedná se o zařízení využívající zámecké 

prostory včetně zámeckého parku, jehož rozloha činí cca 70 000 m2. Zámecký areál tvoří dvě 

třípodlažní budovy, které jsou propojeny spojovací lávkou. Celková kapacita zařízení je 72 

uživatelů z toho domov pro seniory má kapacitu 20 uživatelů a kapacita domova se zvláštním 

režimem je 52 uživatelů. 

 

 

  



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

 

2 

 

2 Úvodní slovo 

Vážení přátelé,  

dovolte mi, abych Vás seznámila se Závěrečnou zprávou o činnostech v naší 

organizaci v uplynulém roce, kterou jsme pro Vás připravili společně s vedoucími pracovníky 

jednotlivých úseků. Chceme Vám touto cestou přiblížit všechny důležité události a 

zajímavosti roku 2021, je to přehled o dění v naší organizaci. 

Začátek a konec roku opět poznamenala pandemie v podobě onemocnění COVID_19. 

Dosavadní poznatky a zkušenosti nám pomohli tuto situaci zvládnout. Bohužel přišly na řadu 

nepopulární leč nezbytná opatření, které zasáhly do běžného života uživatelů tak 

i do pracovních podmínek zaměstnanců. Jednalo se především o důsledné používání 

ochranných pracovních pomůcek, testování zaměstnanců i návštěv, omezení návštěv 

i vycházek. Díky zavedeným opatřením se nám podařilo eliminovat šíření nákazy nejen mezi 

zaměstnanci, ale i mezi uživateli. Jako „velký úspěch“ považujeme to, že za celý rok 2021 byl 

zjištěn coronavir pouze u jedné uživatelky. Všem zaměstnancům za to patří obrovské 

poděkování. Stejně tak považuji za nezbytné poděkovat a ocenit naše uživatele a jejich rodiny 

za jejich trpělivost, se kterou snášeli a nadále snášejí všechna nutná opatření.   

Po celý rok jsme se snažili i přes složité pandemické opatření organizovat různé 

společenské akce tak, abychom vytvořili pozitivní náladu u uživatelů i personálu. Zajišťovali 

jsme rovněž kontakt s rodinou pomocí telefonických hovorů, nebo pomocí notebooku či 

tabletů. Program společenských aktivit byl přizpůsoben aktuální pandemické situaci. Byly 

preferovány individuální aktivity, hromadné akce byly pouze v takové míře, jakou nám 

umožnovaly opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví.  

Kvalita poskytované služby v Domově Na zámku je přímo závislá na pracovnících, 

kteří službu poskytují, na jejich vzdělání, dovednostech, schopnostech, vedení a také 

na podmínkách, které pro práci mají. Potřebu dalšího profesního rozvoje pracovníků je 

zajišťována pravidelným hodnocením zaměstnanců a vzdělávání, jehož poznatky jsou pak 

aplikovány v praxi. Máme to štěstí, že naši pracovníci neberou tuto profesi jako práci, ale jako 

poslání.  

Během uplynulého roku jsme se soustavně věnovali přípravě investiční akce 

„Rekonstrukce kotelny na budově čp. 123“. Významnou pomoc v podobě cenných rad 

poskytli zástupci Moravskoslezského energetického centra, s nimiž byla celá akce průběžně 

projednávaná tak, abychom docílili co největších energetických úspor. Tuto investiční akci se 

povedlo úspěšně zrealizovat firmou Thermona s.r.o. v měsících září a říjen 2021. Kotelna tak 

již v topné sezóně byla připravena k provozu a bezproblémově fungovala.   

Další provedené stavební práce, opravy i nové úpravy interiérů dlouhodobě byly 

připravovány, avšak jen část z toho byla v úvodu roku plánována k realizaci. K uskutečnění 

přispěl příznivý vývoj financování daný opakovaným navýšením dotace na provoz Domova 

Na zámku z MPSV, významným finančním příspěvkem od našeho zřizovatele – 

Moravskoslezského kraje.  Vlivem těchto příznivých finančních okolností jsme byli schopni 

provést značný rozsah prací, které bychom za běžných podmínek prováděli několik let. 

Dle splněných stanovených cílů je možno celkově hodnotit rok 2021 jako úspěšný. 

Beze zbytku jsme zrealizovali všechny úkoly, které byly naší organizaci stanoveny 

zřizovatelem, Moravskoslezským krajem.  

Závěrem bych ráda poděkovala všem našim pracovníkům za odvedenou a nelehkou 

práci, spolupracujícím organizacím a jednotlivcům, donátorům za podporu, veřejným 

opatrovníkům za skvělou spolupráci a velké poděkování patří našemu zřizovateli, 

Moravskoslezskému kraji, za významnou podporu, kterou nám poskytuje. 

 

       Ing. Ivana Martiníková 
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3 Poslání a cíle organizace 

Domov Na zámku, příspěvková organizace poskytuje sociální služby dle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky 

č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Příspěvková organizace patří mezi pobytové 

zařízení sociálních služeb, které si klade za cíl vytvořit svým uživatelům podmínky blížící se 

přirozenému domácímu prostředí. Služby sociální péče jsou poskytovány tak, aby 

napomáhaly zajistit uživatelům jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit 

jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života.  

Domov Na zámku p. o. poskytuje dvě sociální služby – domov pro seniory a domov se 

zvláštním režimem. Obě sociální služby jsou poskytovány nepřetržitě ve třech budovách 

v obci Kyjovice. 

3.1 Domov pro seniory  

Druh služby dle registrace:  domov pro seniory 

Identifikátor: 7502565 

Služba poskytována od:  1. 1. 2004 

Kapacita: 20 uživatelů 

Vedoucí služby: Bc. Ivana Bartoncová 

Sociální služba domova pro seniory je poskytována v třípodlažní budově čp. 104, která 

prošla rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2010. Uživatelé zde bydlí v jedno a dvojlůžkových 

pokojích s vlastním sociálním zařízením. Na každém patře mají k dispozici kuchyňský kout a 

společnou jídelnu. Pro imobilní uživatelé je dále na každém patře umístěna velká koupelna 

umožňující jejich pohodlné koupání. Samozřejmostí je i výtah, který vede do všech pater 

budovy a slouží k přepravě uživatelů. 

 

Budova čp. 104 tzv. Štekl 
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3.1.1 Poslání 

Posláním domova pro seniory je poskytování celoroční pobytové služby seniorům, 

kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo nemoci a péči o sebe a svou domácnost 

již nejsou schopni zvládat vlastními silami nebo za pomoci rodinných příslušníků či terénních 

služeb. 

3.1.2 Cílová skupina 

Domov pro seniory je určen osobám starším 65 let, u nichž míra závislosti 

na pravidelné pomoci jiné fyzické osoby je středně těžká až úplná. 

3.1.3 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. 

3.1.4 Zásady 

V zásadách poskytované sociální služby vyjadřujeme klíčové hodnoty, kterými se 

při poskytování služeb řídíme. 

 Individuální přístup:   

Přistupujeme k uživateli jako jedinečné osobnosti. Při poskytování péče v maximální možné 

míře respektujeme svobodnou vůli a rozhodnutí uživatele. Péči poskytujeme uživateli podle 

jeho individuálních potřeb a v souladu s jeho životním příběhem a zvyky. Umožňujeme 

svobodně uplatňovat náboženské přesvědčení a aktivity s tím spojené. 

 

 Soběstačnost  

Podporujeme uživatele podle jeho možností v nezávislosti a soběstačnosti. Snažíme se udržet 

co nejdéle samostatnost uživatele v tom, co ještě zvládne sám.  

 

 Začlenění 

Podporujeme uživatele ve využívání služeb v obci a okolí (kadeřnictví, obchod…) a 

v udržování kontaktů s rodinou, přáteli, ostatními uživateli a obyvateli obce. 

 

 Jednotný přístup k uživateli 

Po dohodě s uživatelem poskytují všichni pracovníci podporu tomuto uživateli stejným 

způsobem. 

 

 Rovnost 

Zachováváme rovný a partnerský přístup ke všem uživatelům. 

 

 Důstojnost 

Respektujeme důstojnost uživatele a přistupujeme k němu s úctou. 
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3.2 Domov se zvláštním režimem 

Druh služby dle registrace:  domov se zvláštním režimem 

Identifikátor: 1050242 

Služba poskytována od:  1. 1. 2004 

Kapacita: 52 uživatelů 

Vedoucí služby: Jana Brabcová 

 

Sociální služba domova se zvláštním režimem je poskytována v prostorách budovy 

čp. 1 a na budově čp. 123 ve II.NP. Uživatelé využívají ubytování v jedno a dvoulůžkových 

pokojích. Pokoje jsou moderně zařízené s elektronicky polohovatelnými postelemi a 

samozřejmostí je i televizor a možnost napojení na IT. Pokoje, které nemají vlastní sociální 

zařízení, jsou vybaveny umyvadlem a jejich dispoziční řešení vytváří samostatnou komunitu. 

Každá takto vytvořena komunita má k dispozici prostornou koupelnu se sprchovacím koutem 

a WC. Součástí každého patra je rovněž společenská místnost 

 

Budova čp. 1 tzv. hlavní budova 

 

3.2.1 Poslání 

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytování celoroční pobytové služby 

v bezpečném a důstojném prostředí osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

stařecké Alzheimerovy demence i jiných typů demence a péči o sebe již nejsou schopni 

zvládat vlastními silami nebo za pomoci rodinných příslušníků či terénních služeb. 

Za celoroční pobytovou službu považujeme poskytování služby jednomu uživateli 

minimálně v rozsahu 270 dnů ročně, včetně pobytu ve zdravotnickém zařízení. Tato doba je 

poměrově krácena vzhledem k datu uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v daném 

roce.  
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3.2.2 Cílová skupina 

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. 

3.2.3 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. 

3.2.4 Zásady 

V zásadách poskytované sociální služby vyjadřujeme klíčové hodnoty, kterými se 

při poskytování služeb řídíme. 

 

 Individuální přístup:   

Přistupujeme k uživateli jako jedinečné osobnosti. Při poskytování péče v maximální možné 

míře respektujeme svobodnou vůli a rozhodnutí uživatele. Péči poskytujeme uživateli podle 

jeho individuálních potřeb a v souladu s jeho životním příběhem a zvyky. Umožňujeme 

svobodně uplatňovat náboženské přesvědčení a aktivity s tím spojené. 

 

 Soběstačnost  

Podporujeme uživatele podle jeho možností v nezávislosti a soběstačnosti. Snažíme se udržet 

co nejdéle samostatnost uživatele v tom, co ještě zvládne sám.  

 

 Začlenění 

Podporujeme uživatele ve využívání služeb v obci a okolí (kadeřnictví, obchod…) a 

v udržování kontaktů s rodinou, přáteli, ostatními uživateli a obyvateli obce. 

 

 Jednotný přístup k uživateli 

Po dohodě s uživatelem poskytují všichni pracovníci podporu tomuto uživateli stejným 

způsobem. 

 

 Rovnost 

Zachováváme rovný a partnerský přístup ke všem uživatelům. 

 

 Důstojnost 

Respektujeme důstojnost uživatele a přistupujeme k němu s úctou.  
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4 Personální zajištění 

4.1 Řízení organizace  

      Organizace využívá v rámci organizační struktury, hierarchické uspořádání, které 

jasně znázorňuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti, a řeší vzájemné kompetence na daných 

pracovních pozicích. Vzhledem k tomu, že se jedná o malou organizace, je zvolena pro její 

řízení plochá organizační struktura, která se skládá z ředitelky a z vedoucích jednotlivých 

oddělení. 

 

Řídící struktura: 

ředitelka: Ing. Ivana Martiníková 

vedoucí domova pro seniory: Bc. Ivana Bartoncová 

vedoucí domova se zvláštním režimem: Jana Brabcová 

vedoucí zdravotnického personálu: Bc. Dana Pretschová 

vedoucí ekonomického oddělení:  Lic. Vladimíra Stillnerová, DiS. 

vedoucí kuchař: Jiří Chlebík 

vedoucí úklidu a prádelny: Petra Lindovská 

 

V roce 2021 se podařilo stabilizovat personální zajištění služby. Největší změnou byla 

na počátku roku změna ve vedení zdravotnického personálu, kdy do vedení byla vybrána 

vedoucí z řad sester paní Dana Pretschová. Z našeho zařízení odešly v uplynulém roce 2 

všeobecné sestry a 1 praktická sestra. U praktické sestry se jednalo o vedlejší pracovní poměr, 

kdy po přijetí na vysokou školu již neměla časový prostor u nás pracovat. Jedna zdravotní 

setra se přestěhovala mimo náš okres, a nebylo pro ni již rentabilní dojíždět. V případě druhé 

zdravotní sestry, která pracovala v organizaci 15 let, jsme se snažili najít kompromis mezi 

jejími požadavky a možnostmi organizace, ale bohužel jsme je nenalezli. Byla využita i 

supervize.  

V přímé péči ukončily pracovní poměr tři pracovnice. Jedna pracovnice odešla 

z důvodu nepřesvědčivých pracovních výsledků u příležitosti vypršení pracovní smlouvy 

na dobu určitou, druhá pracovnice nesplnila podmínky kvalifikačních předpokladů 

v dohodnuté lhůtě pro výkon pracovní pozice. S oběma odchozími pracovnicemi provedly 

s časovým předstihem termínu vypršení smlouvy ředitelka a vedoucí domova se zvláštním 

režimem ústní pohovory. Tématem pohovoru byly spokojenost s pracovními podmínkami, 

možnosti podpory ze strany managementu a možnosti rozvoje pracovnic. Po vzájemné 

dohodě byly pracovní smlouvy ukončeny. Třetí pracovnice ukončila telefonicky pracovní 

poměr ve zkušební době, a to z toho důvodu, že psychicky neunesla práci s cílovou skupinou 

Také se nám podařilo obsadit místo mzdového účetního, a to panem Tomášem 

Ječmenem. Na ostatních úsecích byl odchod z organizace spojen s dovršením věku 

pro odchod do starobního důchodu. 

I přes složitou pandemickou situaci se nám podařilo uskutečnit výběrové řízení a na 

všechny volné pozice nalézt adekvátní náhrady. Noví pracovníci byli zaškoleni zkušenými 

kolegy a jejich nadřízeným. Řada pozic byla obsazena stávajícími zaměstnanci, kteří již byli 

dobře obeznámeni s danou pozicí, kolegy, uživateli i chodem Domova.  
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4.2 Personál 

Chod příspěvkové organizace zajišťovalo celkem 65 zaměstnanců, z toho 91 % tvořili 

ženy a pouze 9 % muži. Provoz příspěvkové organizace je rozdělen na dva útvary, a to úsek 

přímé péče a provozně technický úsek. Do úseku přímé péče jsou zařazení pracovníci přímé 

péče domova se zvláštním režimem i domova pro seniory, dále sociální pracovníci a 

pracovníci zdravotní péče. Kvalifikační předpoklady těchto pracovníku určuje zákon 

č. 108/2008 Sb., o sociálních službách. Provozně technický úsek zahrnuje pracovníky 

stravování, úklidu, prádelny a technickohospodářské pracovníky. 

 

 
 

 

Pro lepší přehlednost je zpracován níže uvedený graf, kde je uvedeno, jakou část 

z celkového počtu zaměstnanců tvoří jednotlivé profese.    

 
Struktura pracovníků v přepočtených úvazcích v roce 2021 v % 

 

 

 

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

vysokoškolské 4 6,16 1 1,54 1 1,54 2 3,08

vyšší odborné 2 3,08 2 3,08

úplné střední 21,09 32,52 8 12,34 5,58 8,6 2,51 3,87 5 7,71

vyučen 32,52 50,14 22,6 34,88 9,9 15,26

základní 5,25 8,1 4 6,17 1,25 1,93

celkem 64,86 100 35,6 54,93 6,58 10,14 2 3,08 4,51 6,95 16,15 24,9

4 5 6

vzdělání

počet pracovníků celkem počet pracovníků DNZ

přepočtený 

stav (PS) ke 

dni 

31.12.2021

%

přímá péče

sociální 

pracovníci
THP ostatnípedagogičtí 

pracovníci 

pracovníci 

v sociálních 

službách

zdravotničtí 

pracovníci

1 2 3
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V roce 2021 došlo opět k navýšení platových tarifů u pracovníků v přímé péči a 

zdravotnickému personálu. Všichni pracovníci obdrželi mimořádné odměny od MPSV 

za práci ve ztížených podmínkách a vystavení riziku nákazy v době jarního nouzového stavu. 

V průběhu roku dostávali pracovníci DNZ podporu formou individuální a skupinové 

supervize s lety osvědčeným supervizorem panem Lisníkem. Tento supervizor s námi úspěšně 

spolupracoval již 9 let, což je nad rámec doporučení pro setrvání supervizora na jednom 

pracovišti. Z tohoto důvodu jsme spolupráci s ním v prosinci ukončili. Za všechnu jeho 

podporu a cenné rady děkujeme. 

Zákonné vzdělávání pracovníků v přímé péči jsme zacílili na rozvoj pracovníků a 

na zvýšení kvality poskytované služby uživatelům.  

 

V uplynulém roce 2021 si zaměstnanci zvyšovali svou odbornost pomocí těchto 

certifikovaných vzdělávacích kurzů: 

 

- Rehabilitační péče 

- Aby záda nebolela 1 

- Žena v roli pracovníka v sociálních službách  

- Péče o paměť - trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb 

- Vážně míněný nesouhlas a detence v soc. službách z pohledu soc. služeb a 

opatrovníka  

- První pomoc  

- Základy manipulace s imobilním klientem v podmínkách sociálních služeb 

- Pokojná smrt akceptace a základy komunikace 

- Revize vnitřních pravidel a postupů realizace sociální služby 

 

Další vzdělávání jsme uskutečnili pomocí interních školení, které byly zaměřeny na 

HACCP a na poznatky moderních trendů získaných z odborných článků, odborné literatury a 

legislativních změn.  

 

 

5 Práce s kvalitou poskytovaných služeb 

Ve snaze o zkvalitnění poskytovaných služeb se nám roce 2021 podařilo navázat 

spolupráci s konzultantem PaedDr. Miroslavem Pilátem, Ph.D. Pro každou službu proběhly 

dvě konzultace za účasti managementu a zástupců z řad přímé péče. Konzultační skupina 

společnými silami analyzovala standardy kvality, které se týkají cílů a způsobů poskytování 

sociální služby (č. 1), ochrany práv osob (č. 2), jednání se zájemcem o sociální službu (č. 3), 

smlouvy o poskytování sociální služby (č. 4), individuálního plánování průběhu sociální 

služby (č. 5) a zvyšování kvality sociální služby (č. 15). Konzultant kladl účastníkům řadu 

dotazů, účastníci dané okruhy zodpovídali, společně je rozvíjeli, diskutovali současnou praxi 

a podávali své návrhy k plánované aktualizaci metodických materiálů. Důležitou součástí 

konzultace bylo definování příkladů dobré praxe. Celý proces hodnotíme jako přínosný a 

tvůrčí. 
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V návaznosti na tuto konzultaci s doktorem Pilátem, po prostudování odborných 

materiálů a metodik (knihy Jednání se zájemcem o pobytovou sociální službu, metodiky 

MPSV Jednání se zájemcem o sociální službu) a dle našich postřehů z praxe, jsme 

aktualizovali standard č. 3 – Jednání se zájemcem o službu. V tomto metodickém postupu pro 

sociální pracovnice jsme podrobně rozpracovali jednotlivé fáze sociálního šetření, přičemž v 

první fázi jednání, která je zaměřena na zjišťování žadatelových potřeb a poskytování 

informací jsme kladli důraz na poskytnutí sociálního poradenství pro řešení nepříznivé 

sociální situace žadatele. Sociální pracovnice musí brát v potaz, že poskytnutí sociální služby 

v Domově Na zámku může být pouze jednou z několika možných variant řešení a zvolit tu, 

která na principu subsidiarity nejvíce pomůže řešit nepříznivou sociální situaci žadatele. V 

této fázi také dle nové metodiky sociální pracovnice hodnotí životní situaci žadatele pomocí 

kritérií, která jsme stanovili. Tato kritéria dále slouží jako podklad pro Komisi pro přijetí. 

Postup slouží k lepší transparentnosti procesu výběru žadatelů. Dalším důležitým aspektem 

revidovaného standardu bylo podrobnější vypracování postupu jednání se žadateli s 

komunikačními obtížemi (obtíže sluchové, zrakové, kognitivní, dorozumívací) tak, aby 

jednání dobře rozuměli. 

Rovněž jsme se věnovali dalším aktualizacím řídících aktů domova. Velkými 

změnami prošel například Řád pro vnitřní kontrolní systém, který byl již zastaralý. Jedna z 

částí tohoto řádu se týká kontrol při poskytování sociální služby uživateli. Při aktualizaci jsme 

do tohoto řádu ve větší míře zapracovali systém kontroly dodržování práv uživatelů, 

zachovávání jejich důstojnosti a adekvátnost péče o uživatele. Při formulaci jednotlivých 

kontrolovaných oblastí jsme vycházeli především ze standardu týkajícího se ochrany práv 

uživatelů, včetně Etického kodexu, z dodržování pracovních postupů, řádů a směrnic a v 

neposlední řadě z dodržování pracovní náplně pracovníků v sociálních službách. 

Obdobně jako předešlý rok, i v roce 2021 jsme se vyrovnávali s novou situací v našich 

životech v souvislosti s novým onemocněním COVID-19. V porovnání s rokem 2020 jsme 

však už byli na některé situace lépe připraveni, a to jak po stránce materiální, metodické i 

psychické. Začátek roku jsme započali s očkováním proti této nemoci, a to jak u zaměstnanců, 

tak u uživatelů. Od očkování jsme si slibovali přínos v řešení koronavirových potíží, snížení 

restrikcí pro uživatele a návrat do životních podmínek před pandemickou situací. Bohužel v 

průběhu očkovacího procesu kulminovala 2. vlna onemocnění, a ta zasáhla téměř 1/3 

zaměstnanců na všech úsecích. Tento významný výpadek se nám povedlo s přispěním všech 

zvládnout vlastními silami. 

Na rozdíl od roku předešlého, kdy nám pandemická situace nedovolila uspořádat naši 

Zámeckou slavnost, jsme se v roce 2021 k této tradici vrátili.  Tuto slavnost jsme pojali v tak 

zvaném rodinném kruhu, neboť byli zvaní pouze uživatelé a jejich blízcí. Veřejnost tentokrát 

bohužel nebyla zvaná. Přesto jsme akci pojali velkoryse a na vyhrazený venkovní prostor 

zajistili pro pohodlí všech přítomných párty stany, lavice a stoly. Pro všechny přítomné pan 

kuchař se svým týmem připravil křupavé bramborové placky, sladké řezy a párky v rohlíku. 

Tyto dobroty mohli účastníci akce zapít točeným pivem, džusem či kávičkou. K poslechu i 

tanci hrála oblíbená dechová kapela Děrničanka, jejichž vystoupení prokládal tanečním 

programem mladičký folklorní soubor z Děrné. Všichni uživatelé, rodinní příslušníci i 

zaměstnanci byli moc spokojení. 

. 
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6 Sociální podmínky uživatelů 

6.1 Schválená kapacita zařízení pro rok 2021 

Celkem schválená kapacita 72 uživatelů 

 Domov se seniory  20 uživatelů 

 Domov se zvláštním režimem 52 uživatelů 

6.2 Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2021 a jejich rozdělení: 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2021, počty dle: 

1. Počty 
uživatelů 

2. Z 
toho nově 
přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví 45 26 71 14 5 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 56-93 52-92 52-93 70-92 67-90 

průměr 78,74 75,58 76,78 82,24 81,10 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 3 3 0 2 

I   lehká závislost 2 2 4 1 0 

II  středně těžká závislost 9 4 13 6 1 

III těžká závislost 11 7 18 4 4 

IV úplná závislost 23 10 33 1 3 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 0 0 0 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 

26 9 35 5 3 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  9 12 21 4 4 

 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 12 12 24 5 6 

s částečným omezením  23 10 33 6 4 

s úplným omezením 
pohybu 

10 4 14 1 0 
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6.3 Obložnost v roce 2021 činila 98,93 %. 

 

 

6.4 Počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2021 

celkem 207 zájemců 

z toho 143 žen a 64 mužů. 

 

 
 

6.5 Průměrná čekací doba 

V roce 2021 byla čekací doba 14,3 měsíce 

z toho více u mužů činila 7,3 měsíce a u žen 16,3 měsíce. 

 

 

 

94,0 %
95,0 %
96,0 %
97,0 %
98,0 %
99,0 %

100,0 %
101,0 %

Obložnost v jednotlivých měsících 

DPS (Domov pro seniory) DZR (Domov se zvláštním režimem)

41%

8%

34% 5%

12%

Žádosti dle důvodu vyřazení v %

Nástup do jiného zařízení

Na vlastní žádost

Úmrtí

Nespadá do cílové skupiny

Uzavřena - nástup
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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 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. 
 

 

                   Pokoj DPS 

 

 
Společenská místnost DZR 

Pokoj DZR 

    Společenská místnost DPS 
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6.7 Možnost 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, 

barevná terapie, aromaterapie a canisterapie. 

 

 

 
                         Canisterapie 

 

                     Návštěva JZD 

     

                     Muzikoterapie 

Sportovní vyžití - kuželky 
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Návštěva cukrárny - Klimkovice 

 

 
                       Velikonoce   

 

 

          Mikulášská nadílka 

 

 

 

 

              Účast na bohoslužbě  

                  Pečení  

Vánoční koledy s LAGANEM 
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Možnost trávení volného času uživatelů bylo opět ovlivněno koronavirovou krizí. 

Vzhledem k nařízením vlády jsme se potýkali s omezením návštěv rodinných příslušníků, ale 

i uživatelů navzájem. Opatření měla také negativní vliv na trávení volného času uživatelů 

mimo areál Domova Na zámku.  

Aktivizační činnosti v obou námi poskytovaných službách 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 a zájmu 

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, vaření, rukodělné činnosti, pracovní terapie, různočtení, 

společensko-kulturní akce, společné zpívání, reminiscenční terapie, barevná terapie, 

aromaterapie a canisterapie. V rámci individuální aktivizace se pracovnice věnují: nácviku 

chůze, nácviku sebeobsluhy, rozhovorům, zajišťování spirituálních potřeb, nácviku používání 

mobilního telefonu, předčítání, hraní společenských her, reminiscenční terapii. Individuálně 

se uživatelům věnuje také po všech stránkách spolehlivá dobrovolnice, která v domově působí 

již 4 roky. V dubnu se nám povedlo zahájit spolupráci s další dobrovolnicí, která v průběhu 

letních měsíců naplňovala volný čas uživatelů jako třetí aktivizační pracovnice. Dále 

spolupracujeme s canisterapeutkou, která uživatele každý měsíc navštěvuje s několika 

oblíbenými pejsky. Také pomáháme uživatelům zorganizovat oslavy narozenin, a to vždy 

podle jejich představ a jejich zvyklostí. 

U uživatelů se těší velké oblibě i různé hudební produkce a výlety mimo Domov 

Na zámku.  

Zde je přehled větších akcí pro uživatele, konaných jak v domově, tak i mimo něj: 

 

20. 4.  Canisterapie 

22. 4.  Zákusky 

26. 5.  Canisterapie 

07. 6.   Schůzka uživatelů s paní ředitelkou 

11. 6.  Soutěž mezi domovy 

20. 6.  Dechovka – Jistebnická 13ka 

23. 6.  Canisterapie 

27. 6.  Cimbálovka Odry 

07. 7.  Návštěva restaurace Hotelík 

12. 7.  Hudecká muzika LAGAN 

20. 7.  Canisterapie 

22. 7.  Návštěva restaurace Hotelík 

03. 8.  Kyjovické Klepeto 

18. 8.  Návštěva restaurace Hotelík 

24. 8.  Canisterapie 

01. 9.  Návštěva Kostela sv. Anny v Hrabyni 

05. 9.  Zámecká slavnost 

07. 9.  Návštěva restaurace Hotelík 

10. 9.  Kouzelník „mistr Waldini“ 

21. 9.  Klimkovice – Sanatorium 

29. 9.  Canisterapie 

01. 10.  Zámecká Olympiáda 

12. 10.  Návštěva restaurace Hotelík 

20. 10.  Klimkovice – Sanatorium 

27. 10.  Canisterapie 

06. 11.  Hudecká muzika LAGAN 
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06. 12. Mikulášská nadílka 

15. 12. Hudecká muzika LAGAN 

17. 12. Nákupy v obchodním centru 

26. 12. Vystoupení dětí z dětského domova 

 

Z těchto akcí bychom vám rádi blíže představili tyto dvě: 

 

Vystoupení kouzelníka mistra Waldiniho 

 

10. 9. bylo slunečné počasí. Využili jsme jej a vystoupení kouzelníka mistra 

Waldiniho jsme situovali na zpevněnou plochu do našeho krásného zámeckého parku. 

Kouzelník Waldini za námi přijel se svým programem až z jižní Moravy. Předvedl nám 

mnoho zábavných kouzelnických triků s množstvím zajímavých rekvizit. Na svá kouzla 

používal například karty, šátky, klobouk a hůlku.  

Kouzelník do svého programu zapojil nejen uživatele, ale i zaměstnance. Všem 

přítomným se nejvíce líbilo kouzlo, kdy holubice vyletěla z klobouku. Některým uživatelům i 

zaměstnancům dosud vrtá hlavou, jak bylo kouzlo provedeno. Holubici si mohli všichni 

pohladit. Program byl bohatý a všichni byli spokojení, jaké hezké dopoledne společně strávili. 
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Zámecká olympiáda 

 

Po delší odmlce jsme se rozhodli pro zpestření uspořádat společné soutěžní klání 

mezi uživateli a zaměstnanci. Celkem soutěžilo šest družstev, z nichž tři reprezentovali 

zaměstnanci z úseků kuchyně, kanceláře a přímé péče a tři další družstva tvořili převážně 

uživatelé. Každé družstvo si vymyslelo svůj originální název, například Jirkovi andílci, 

družstvo Modrých, Zelených, Jamajky. Společnými disciplínami pro všechna družstva byly 

tradičně ruské kuželky, dále skládání kamenů do předkreslených obrysů a skládání kelímků 

dle barev. Pro pobavení všech přítomných si zaměstnanci zasoutěžili ve dvou dalších 

disciplínách navíc. Prvním úkolem bylo nafouknutí balónku v kelímku tak, aby pomocí něj 

bylo možné kelímek přenést bez použití rukou z jednoho stolu na druhý. K pobavení diváků 

tváře soutěžících rudly a kelímky padaly. Ještě zábavnější byla druhá disciplína. Soutěžící měl 

na zádech uvázanou krabici s výřezem. V této krabici byly ukryty pingpongové míčky. 

Úkolem bylo krabici vyprázdnit třesením těla. 

Ke zpříjemnění akce jsme připravili bohaté občerstvení. Po celou dobu nám dělalo 

společnost sluníčko, dobrá nálada a hodně fanoušků. Vítězem se stali všichni, kteří se 

zúčastnili. Velkým přáním je, aby se tato soutěž stala tradicí a každý rok bychom si ji mohli 

v obměněné podobě zopakovat. 

 

 

 

 
 

 



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

 

19 

 

6.8 Další poskytované služby 

Rok 2021 byl pro naše zaměstnance a uživatele domova opět ve znamení epidemií 

COVID - 19. Každodenní ošetřovatelská a zdravotní péče byla v Domově poskytována pod 

značným tlakem na personál. Bylo nutné ihned přijmout všechna opatření vydaná na základě 

nouzového stavu a v souladu s mimořádnými opatřeními MZ ČR, MPSV ČR, Krajské 

hygienické stanice Moravskoslezského kraje. 

Bohužel ani našemu zařízení se nákaza COVID-19 nevyhnula.  I se značným nárůstem 

COVID - 19 pozitivních zaměstnanců, jsme zajišťovali uživatelům veškerou potřebnou péči. 

Díky omezení sociálních kontaktů, přísným pravidlům pro návštěvy a osobní zodpovědnosti 

zaměstnanců se nám podařilo od nákazy uchránit většinu klientů. Nákazou COVID – 19 

prošla v našem zařízení pouze 1 uživatelka.  

Specializovanou ošetřovatelskou – zdravotní péči zajišťovalo v roce 2021 celkem 6 

odborně způsobilých zdravotních sester, vedoucí zdravotního úseku a jedna praktická sestra. 

V průběhu roku se personální obsazení obměnilo, nicméně počet personálu zůstal nadále 

stejný.  Na jaře se nám podařilo navázat spolupráci s novou nutriční specialistkou, která 

dochází do našeho zařízení 1x týdně. V rámci nutriční péče do Domova nově dochází také 

nutriční specialista lékař 1x za 3 měsíce, kdy provede kontrolu nutričního stavu uživatelů na 

základě podkladů od nutriční specialistky. Nutriční terapeutka také vytipovaným uživatelům 

zajišťuje nutriční podporu hrazenou z veřejného pojištění. Oslovili jsme i oční lékařku, která 

nám přislíbila spolupráci v rámci péče přímo v Domově. Bohužel naši spolupráci ovlivnila 

opět pandemie COVID-19 a jednání se posunula do nového roku. Na sklonku roku jsme 

zahájili také jednání o spolupráci s HC solutions, kteří se zabývají terapií chronických ran, 

což by opět zkvalitnilo zdravotní péči v Domově. Jednání o spolupráci budou pokračovat 

taktéž v novém roce. Nadále pokračuje spolupráce s odbornou sestrou, která v případě 

potřeby mužům vyměňuje, permanentní močový katetr. V Domově je zajištěna nepřetržitá 

ošetřovatelská péče, a to 24 hodin denně prostřednictvím všeobecných a praktických sester, 

které mají platnou odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Oblast zdravotní 

péče spadá pod vedoucí zdravotního úseku, která koordinuje práci lékaře, všeobecných a 

praktických sester. Cílem zdravotnické péče je kvalitní a dostupná péče o uživatele, cílená 

prevence, osobní přístup a řešení otázek a problémů týkajících se jejich zdraví. 

Další služby jsou poskytovány pomocí externích pracovníků a jedná se o pedikérské, 

holičské a kadeřnické služby. Tyto služby jsou poskytovány většinou v pravidelných 

periodách a jejich frekvence je závislá na zájmu uživatelů. Dále mohou také uživatelé využít 

ke své přepravě služební automobil.  

 
Služební auto k dopravě uživatelů 

 

       Kadeřnictví v DNZ 
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7 Stavebně-technický stav objektu 

I přesto, že budovy Domova Na zámku prošly v předešlých letech rekonstrukcí, jsou 

na jejich údržbu a opravy investovány nemalé finanční prostředky. 

Ve spolupráci s Moravskoslezským energetickým centrem byla zpracována projektová 

dokumentace k rekonstrukci kotelny na budově čp. 123. Záměrem této akce byla výměna tří 

původních kotlů za nové kondenzační plynové kotle o modulovaném výkonu 10 – 49,5 kW, 

včetně zateplení půdních prostor nad kotelnou. Vzhledem k tomu, že kotelna byla v provozu 

od roku 2001, nebyla její oprava a údržba rentabilní. Realizace akce s názvem „Rekonstrukce 

kotelny“ na budově čp. 123 byla provedena před topnou sezónou. V rámci rekonstrukce 

kotelny byly vyměněny rovněž čerpadla, ohřívač vody, tlakové expanzivní nádoby. Nový 

topný systém byl doplněn o nadřazenou regulaci, což umožňuje řízení pomocí přenosu dat 

přes internet nebo SMS zpráv.  

 

 
Budova čp. 123 – nové zateplení půdních prostor 

 

 
Budova čp. 123 – výměna ohřevu vody 

 

  Průběžně jsou prováděny výmalby interiéru a drobné opravy v interiéru. Byla 

provedena renovace nátěru střech chaty a altánu. U altánu byla provedena drenáž a oprava 

chátrající omítky. Dále byla renovována fasáda, provedeny nátěry balkónu a dřevěných 

podhledů na budově čp. 104.  

Budova čp. 123- rekonstrukce kotelny  

Budova čp. 123 – půdní prostor 
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                Budova čp. 104- renovace fasády, nátěr podhledů 

 

 
Budova čp. 104 – nátěr balkonu 

 

 
Zámecký park - konzultace  

V rámci interiérových úprav bylo vyměněno obložení, osvětlení a zrenovovaná kuchyňská 

linka v zaměstnanecké jídelně tak, aby splňovala jídelna hygienické normy.  

Nezanedbatelnou část nákladů opět tvořili náklady na údržbu Zámeckého parku. Zde byly 

provedeny nejnutnější zásahy, to je odstranění poškozených nebo suchých stromů, odstranění 

náletových dřevin výsadba nových keřů a stromů. Všechny tyto zásahy jsou konzultovány a 

schváleny oddělením památkové péče Magistrátu města Opavy.  

 

 

         Altán- oprava nátěru střechy, omítky, drenáž         

Zámecký park – oprava plotu a brána 

Budova čp. 123 -zaměstnanecká jídelna 
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8 Stěžejní cíle stanovené k realizaci 

8.1 V roce 2022 se zaměříme na tyto úkoly 

Personál:  

- zajistit vzdělávání všech pracovníků v přímé péči v oblasti paliativní péče, 

- revidovat a aktualizovat Harmonogram práce, 

- zajistit spolupráci se dvěma supervizory z důvodu možnosti výběru 

pro pracovníky. 

 

Uživatel a zájemce o službu:  

- zkvalitnit život uživatelům v terminálním stádiu, 

- úspěšně absolvovat certifikaci v oblasti paliativní péče, 

- aktualizace standardu č. 1, č. 2, č. 4, č.5 a č.15, 

- revize a aktualizace pracovních postupů: Zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, Bazální stimulace, Podpora při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu uživatele, Podpora při osobní hygieně uživatele, 

Práce s uživateli trpícími demencí. 

 

Technická oblast:  

- výměna stávajíc požární signalizace dle novely zákona o požární ochraně 

za elektrickou požární signalizace, 

-  instalace obkladů na chodbách na hlavní budově,  

- renovace nátěru oken a dveří včetně jejich utěsnění na hlavní budově.  

 

 

8.2 Ve střednědobém horizontu se zaměříme: 

- navýšení počtu dobrovolníků, 

- zajištění psychologa pro uživatele,  

- zajištění fyzioterapeuta pro uživatele, 

- zajištění služeb nového praktického lékaře, 

- zavedení rehydratační péče v rámci paliativní péče. 
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9 Hospodaření – souhrn za organizaci 

Hlavním principem financování u příspěvkové organizace působící v oblasti 

poskytování sociálních služeb je dlouhodobě uplatňován princip vícezdrojového financování. 

Stěžejními zdroji financování jsou dotace z veřejných rozpočtů, úhrady od uživatelů 

za poskytované služby, příspěvky na péči a úhrady za poskytnuté výkony ze zdrojů veřejného 

zdravotního pojištění.   

Organizace hospodaří dle schváleného finančního plánu, dle metodických pokynů a 

nařízení zřizovatele. 

9.1 Hospodářský výsledek 

V posledních pěti letech je hospodaření příspěvkové organizace vyrovnané. V roce 

2021 dosáhly náklady a výnosy stejné výše 48 855,448 tis. Kč, což znamená, že výsledek 

hospodaření byl nulový. Vývoj výnosů a nákladů za posledních pět let zachycuje níže 

uvedený graf. Podrobné rozpracování hospodaření organizace je uvedeno v části Ekonomické 

údaje, tabulková část, a to za celou organizaci. 

 

 
 

9.2 Náklady 

Nejvýznamnější nákladovou položku představuji mzdy a zákonné odvody, jejich výše 

činila 37 183 tis. Kč, což představuje 76,6 % z celkových nákladů. Navýšení těchto nákladů 

oproti roku 2020 bylo způsobeno opětovným zvýšením platových tarifů dle nařízení vlády 

č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a 

odměnami vyplacenými na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců 

v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19. 

Další nárůst v nákladech byl především u položky opravy. K výraznému navýšení této 

nákladové položky oproti roku 2019 došlo především díky realizace opravy kotelny na 

budově čp. 123. Nárůst položky ostatních nákladů vznikl v souvislosti s přijímáním 

karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření (tj. např. pořízení 

ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance). Náklady na odpisy vzrostly díky zařazení 

majetku na konci roku 2020 (úprava čestného nádvoří) a jeho odepisování se tak projevilo až 

v následujícím roce.  Organizaci se povedlo díky zavedeným energetickým opatřením i přes 

zvyšování cen energií dosáhnout snížení těchto nákladů. Dále se podařilo snížit i náklady na 

materiál pomocí nákupního portálu Moravskoslezského kraje. 

2017 2018 2019 2020 2021

výnosy 29 685 37 092 38 736 43 965 48 855

náklady 29 685 37 092 38 736 43 965 48 855

29 685    

37 092    38 736    
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48 855    
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Vývoj výnosů a nákladů v letech 2017-2021
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9.3 Výnosy 

Jak již bylo uvedeno výše, při financování naší příspěvkové organizace je využito 

vícezdrojového financování. Výnosy organizace tvoří především příspěvek na provoz 

od zřizovatele, úhrady od uživatelů za poskytované služby, příspěvek na péči, úhrady 

od pojišťoven a ostatní výnosy. Do ostatních výnosů jsou zařazeny např. výnosy za stravu 

zaměstnanců, sponzorské dary nebo úhrady od pojišťoven.  

Trend výnosů ve sledovaném období 2017-2021 ukazuje významný nárůst příspěvku 

na provoz. Další nárůst tvoří platby za provedené úkony od zdravotních pojišťoven, kdy 

dochází ke zvýšení výnosů zejména díky nárůstu vykazovaných výkonů spojených 

s preventivními opatřeními proti šíření nákaze COVID_19. K poklesu dochází i u příspěvku 

na péči, kde byly úřadem práce záporně vyhodnoceny naše žádosti o jeho navýšení.  

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2017

2018

2019

2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021

mzdy 21 180 25 098 29 070 33 695 37 183

odpisy 1 671 4 603 2 014 2 017 2 065

energie 1 476 1 396 1 528 1 561 1 467

opravy 1 127 1 614 1 154 949 1 994

materiál 2 875 2 926 3 044 3 231 3 078

ostatní 1 356 1 455 1 925 2 512 3 068

Struktura nákladů v letech 2017-2021 v tis. Kč

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2017

2018

2019

2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021

příspěvek na provoz 11483 17623 17310 21585 25445

úhrady od uživatelů 7513 7635 8505 8694 8870

příspěvek na péči 7553 8241 8840 9118 8588

výnosy od pojišťoven 2795 3192 3519 4067 4683

ostatní 341 401 562 501 515

Struktura výnosů v jednotlivých letech 2017 - 2021 v tis. Kč 
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Každý rok stanovuje zřizovatel svým příspěvkovým organizacím závazné ukazatele, 

kterými je povinna se organizace řídit. Radou kraje byly podle § 28 odst. 4 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

stanovené závazné ukazatele pro rok 2021 s následujícími Účelovými znaky (dále jen „ÚZ“): 

 

 

Závazný 

ukazatel Příspěvek na provoz a jeho účelové určení Výše příspěvku  

ÚZ 13305   - financování soc. služby     19 064 000 Kč  

ÚZ 13351    - odměny zaměstnanců v soc. službách       3 135 197 Kč  

ÚZ 13351   - vícenáklady v souvislosti s epidemií           257 192 Kč  

ÚZ 13351   - vícenáklady v souvislosti s epidemií- testování           34 920 Kč  

ÚZ 205   - na odpisy hmotného a nehmotného majetku       1 580 000 Kč  

ÚZ 207   - na dofinancování hlavní činnosti       1 370 000 Kč  

 

Organizace využila vyhlášené dotační programy k získání prostředků na financování 

navýšených nákladů spojených s protiepidemickými opatřeními, které byly v organizaci 

zavedeny. Tyto vícenáklady byly hrazeny z příspěvků na provoz ÚZ 13351. Pro lepší 

přehlednost je níže uvedena struktura příspěvků na provoz v letech 2017-2021. 

 

 
 

Veškeré obdržené příspěvky na provoz byly použity v souladu s pravidly jejich použití 

a jejich vyúčtování bylo zasláno zřizovateli. Příspěvky na provoz byly poskytnuty 

z prostředků Moravskoslezského kraje. 

9 583

14 573

15 603

17 170

19 064

0
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2017

2018

2019

2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021

Příspěvek na provoz ÚZ 205 1 100 1 500 1 500 1 500 1 580

Příspěvek na provoz ÚZ 207 800 1 750 204 700 1 370

Příspěvek na provoz ÚZ 13351 0 0 0 2 215 3 427

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 9 583 14 573 15 603 17 170 19 064

Příspěvek na provoz v letech 2017 -2021 v tis. Kč
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Poděkování 

Závěrem této zprávy o fungování příspěvkové organizace Domov Na zámku bychom 

chtěli poděkovat našemu zřizovateli Moravskoslezskému kraji. Nejen za jeho finanční a 

metodickou podporu, ale také za oporu v našem těžkém boji s onemocněním COVID_19.  

Rovněž děkujeme obcím Těškovice, Vražné a městu Hradec nad Moravicí za 

poskytnutí sponzorských darů. Obdarovali nás také tyto fyzické osoby: Mgr. Martina 

Močidlanová, Nešpor Jakub a Chmelová Žaneta. Dary byly použity pro potřeby uživatelů 

v souladu se zřizovací listinou. 

Samozřejmě chceme touto cestou poděkovat i naším váženým dobrovolnicím, paní 

Bondrové, paní Tošenovské a paní Gilarové, které nejen pomáhaly v oblasti přímé péče, ale 

vyrobily velmi krásné vánoční ozdoby a dárky pro naše uživatele. Taktéž si vážíme jejích 

příspěvků na sociální síti Facebook, kde vyjadřují svou sounáležitost s naší poskytovanou 

službou a šíří tak dobré jméno Domova Na zámku. 

V rámci projektu Ježíškova vnoučata si mohli klienti Domova Na zámku v červnu 

poslechnout dechovou hudbu Jistebnická 13ka. Ke krásnému zážitku přispělo i krásné 

počasí. Uživatelé si tak nejen poslechli pěknou hudbu, ale měli možnost si i zatančit. Dovolte 

nám, abychom Jistebnické 13ce za krásnou kulturní akci rovněž touto cestou poděkovali.  

 

 

 

 

 Samozřejmě NEJVĚTŠÍ DÍK PATŘÍ VŠEM ZAMĚSTNANCŮM Domova Na zámku, 

protože bez jejich obětavosti, empatie, loajálnosti, pracovitosti a hlavně srdečnosti by nešlo 

kvalitně poskytovat sociální službu. 
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Seznam tabulek 

Nenalezena položka seznamu obrázků. 
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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, 

příspěvkové organizace. Umístěna je v budově čp. 104 (B2) tzv. Štekl a s hlavní budovou 

je vzájemně propojená spojovacím krčkem. Jedná se o třípodlažní, památkově chráněný 

objekt. Prostory budovy určené pro pohyb uživatelů splňují veškeré hygienické požadavky 

(odpovídající teplota, udržování čistoty, větrání, denní osvětlení, výmalba). Chodby a 

schodiště odpovídají předpisům PO. V budově je evakuační výtah s náhradním zdrojem 

energie uzpůsobený pro imobilní osoby. V roce 2019 byla ve 3. NP instalována 

automatická klimatizace. 

 
Budova čp. 104 tzv. Štekl 

 

 

2. Charakteristika poskytované služby 

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. 

Cílovou skupinou jsou osoby starší 65 let, u nichž míra závislosti na pravidelné 

pomoci jiné fyzické osoby je středně těžká až úplná. 
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3. Uživatelé služby:  Domov pro seniory 

3.1.    schválená kapacita zařízení pro rok 2021 – celkem 20 

3.2.  celkový počet uživatelů k 31. 12. 2021 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2021, počty dle: 
POČTY UŽIVATELŮ 

Z TOHO NOVĚ 

PŘIJATÝCH 

ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI 

 3.3.1 Pohlaví 15 5 20 5 2 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 70-91 74-91 70-91 70-91 75 

průměr 79,58 83,04 80,45 79,36 75,8 

 3.3.3 Stupeň Závislosti 

osoby bez 

závislosti 
0 1 1 0 0 

I    lehká závislost 1 0 1 1 0 

II  středně těžká 

závislost 
4 1 5 3 0 

III těžká závislost 8 2 10 3 1 

IV úplná závislost 2 1 3 0 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 
3 1 4 2 0 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  3 0 3 2 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 
6 0 6 3 0 

s částečným 

omezením  
8 5 13 4 1 

s úplným 

omezením pohybu 
1 0 1 0 0 

 

 

19%

50%

25%

2%

4%

Struktura úživatelů s příspěvkem na péči v %

Stupeň závislosti

IV.stupeň závislosti

III. stupeň závislosti

II. stupeň závislosti

I. Stupeň závislosti

Bez příspěvku
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3.3 Obložnost v roce 2021 činila 98,94 %. 

 

3.4 Počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2021 

 celkem 69 zájemců 

z toho 46 žen a 23 mužů. 

 

3.5 Průměrná čekací doba 

V roce 2021 byla čekací doba 18 měsíců, z toho u mužů činila 5 měsíců a u žen 20 měsíců.  

 

3.6. počet vyřazených žádosti ke dni 31. 12. 2021 

Celkem vyřazených:  40 

  Důvody vyřazení:  

 Úmrtní  8 

 Nástup do jiného zařízení  17 

  Nespadá do cílové skupiny 5 

  Uzavřená – nástup  8 

  Na vlastní žádost           2  

 

 

94,0 %

95,0 %

96,0 %

97,0 %

98,0 %

99,0 %

100,0 %

101,0 %

Domov pro seniory - obložnost v roce 2021

20%42%

13%
5%

20%

Žádosti dle důvodu vyřazení v %

Úmrtí

Nástup do jiného zařízení

Nespadá do cílové skupiny

Na vlastní žádost

Uzavřena - nástup
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4. Personál: Domov pro seniory 

 

Průměrná % pracovní neschopnost u zaměstnanců Domova pro seniory činila 9,29 %. 

 

5. Práce s kvalitou poskytovaných služeb 

V práci s kvalitou služby domova pro seniory jsme se v roce 2021 zaměřili především 

na oblast vzdělávání pracovníků, aktualizaci řídících aktů a na předávání informací mezi 

pracovníky na různých úsecích. 

V kurzu Základy manipulace s imobilním klientem v podmínkách sociálních služeb 

byli účastníci seznámeni se stupněmi imobility dle postižení u vybraných onemocnění, dále se 

správným polohováním pro prevenci i případnou léčbu dekubitů a kontraktur. Účastníci si 

praktickým nácvikem v modelových situacích vyzkoušeli polohování vsedě, na vozíku a v 

křesle a mikropolohování. Lektor účastníkům kurzu ukázal, jak mohou ovlivnit bolest, kterou 

imobilní uživatel cítí téměř permanentně a jak mohou usnadnit jeho dýchání, trávení a 

oběhový systém. Stejný lektor nás proškolil v kurzu s názvem Aby záda nebolela. Upozornil 

nás na nejčastější chybné postupy v manipulaci s uživatelem a jak pečovat o své tělo. Kurz 

zpestřila ukázka jednoduchých a časově nenáročných cvičení a praktické nácviky modelových 

situací. Kurz hodnotili účastníci jako velmi přínosný pro praxi.  

Vzhledem k tomu, že převážnou část kolektivu pracovníků v přímé péči tvoří ženy, na 

jejich přání jsme věnovali jedno školení právě jim. V kurzu Žena v roli pracovníka v 

sociálních službách se účastnice dozvěděly: jaké bylo postavení ženy v minulosti a jaké je 

dnes, které role jsou přirozené a které ženám nepatří, kde jsou hranice mezi soukromým a 

pracovním životem, co ovlivňuje pracovní výkon ženy, proč je duševní hygiena důležitá a jak 

dosáhnout vnitřní spokojenosti. 

Při revizi vnitřních aktů jsme zjistili potřebu vypracování nového pracovního postupu 

a aktualizace některých stávajících pracovních postupů tak, aby lépe reflektovaly moderní 

trendy v ošetřovatelské péči o seniory, respektovaly důstojnost a specifické potřeby uživatelů 

a odpovídaly požadavkům PO a BOZP. Jedná se o tyto postupy: Péče o zrakově postiženého 

uživatele a komunikace s ním, Péče o sluchově postiženého uživatele a komunikace s ním, 

Cévkování, Hydratace, Podávání léků, Odběr biologického materiálu a Péče o domácí 

mazlíčky. 

Oblast předávání informací mezi pracovníky se při ročních pohovorech a v 

anonymním dotazníkovém šetření projevila jako poněkud problematická. Proto jsme pro 

řešení této situace provedli celou řadu kroků. V prvé řadě se nám podařilo zajistit PC a 

tiskárny do denních místností pracovníků v sociálních službách. Do těchto počítačů jsme 

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

vysokoškolské 1,82 9,71 1 5,34 0,27 1,45 0,55 2,92

vyšší odborné 1 5,34 1 5,34

úplné střední 6,59 35,14 3 16 1,53 8,16 0,68 3,68 1,38 7,3

vyučen 8 42,66 5,29 28,21 2,71 14,45

základní 1,34 7,15 1 5,34 0,34 1,81

celkem 18,75 100 10,3 54,89 1,8 9,61 1 5,34 1,23 6,6 4,43 23,56

61 2 3 4 5

vzdělání 

počet pracovníků celkem počet pracovníků DPS

přepočtený 

stav (PS) ke 

dni 

31.12.2021

%

přímá péče

sociální 

pracovníci
THP ostatnípedagogičtí 

pracovníci 

pracovníci 

v sociálních 

službách

zdravotničtí 

pracovníci
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nainstalovali program CYGNUS 2, který již ve své práci využívaly sociální pracovnice a 

všeobecné sestry. Dále jsme pracovnice proškolili v používání tohoto softwaru a vypracovali 

jim manuál pro vybrané oblasti využívání tohoto programu v péči o uživatele. Velkým 

přínosem je přehlednost a urychlení předávaných informací mezi jednotlivými úseky, 

monitorování řešení mnoha různých situací, které vyvstávají při poskytování péče a 

monitorování volnočasových aktivit uživatelů. Přes počáteční obavy na konci roku již 

všechny pracovnice a pracovníci v sociálních službách program CYGNUS 2 ovládali a 

využívali k jejich spokojenosti. 

Řada uživatelů domova pro seniory pochází z vesnického prostředí a jejich častým 

koníčkem bylo zahradničení. Z tohoto důvodu jsme před budovu pořídili nejen květinové 

truhlíky pro ozdobu, ale vysadili jsme společně také rajčata do velkých květináčů. Pro 

pěstování bylinek jsme zakoupili vyvýšené záhony, které lépe odpovídají zhoršeným 

pohybovým možnostem seniorů. Bylinkám se velmi dařilo a kuchařky je rády využívaly k 

přípravě pokrmů. 

 

6. Sociální podmínky uživatelů: Domov pro seniory 

a) Počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství 

Službu provozujeme ve zrekonstruované budově s kapacitou 20 uživatelů. Bydlení zde 

poskytujeme v 6 jednolůžkových a v 7 dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním 

zařízením. 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   

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 

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). 
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 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 

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. 

Všechny výši uvedené aktivity byly bohužel v roce 2020 zajišťovány v omezeném 

rozsahu, tak jak to umožňovaly vládní opatření a nařízení. 

 

 

7. Stavebně technický stav objektu: Domov pro seniory 

Objekt domova pro seniory byl rekonstruován v roce 2010.  Je bezbariérový, má 

samostatnou plynovou kotelnu, evakuační výtah. 

V roce 2021 jsme provedli renovaci nátěru balkonu, podhledů a chemicky byla 

ošetřena fasáda západní části budovy čp. 104. Pro větší komfort uživatelů bylo na všechny 

pokoje nainstalováno LED osvětlení tak, aby se mohli uživatelé bezpečně pohybovat při 

zhoršené viditelnosti po pokoji.  

V zadní části parku jsme nechali odstranit černou skládku bioodpadu. Vyklizenou část 

parku jsme částečně uzavřeli, tak aby byla průchozí pro pěší a průjezdná pro lidi na kolech. 
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8. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2022 a vize dalších let 

 

V roce 2022 zaměříme pozornost na tyto oblasti: 

 

Oblast péče o pracovníky:  

 

- zajistit vzdělávání všech pracovníků v přímé péči v oblasti paliativní péče, 

- revidovat a aktualizovat Harmonogram práce, 

- zajistit spolupráci se dvěma supervizory z důvodu možnosti výběru pro pracovníky. 

  

Oblast péče o uživatele a zájemce o službu:  

 

- zkvalitnit život uživatelům v terminálním stádiu, 

- úspěšně absolvovat certifikaci v oblasti paliativní péče, 

- aktualizace standardu č. 5 a č. 15, 

- revize a aktualizace pracovních postupů: Zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, Bazální stimulace, Podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu uživatele 

 

Technická oblast:  

 

- výměna stávajícího protipožárního systému za elektrický požární systém (EPS), 

- renovace komínu. 

 

Vize – úkoly na více let:  

 

- navýšení počtu dobrovolníků, 

- zajištění psychologa pro uživatele,  

- zajištění fyzioterapeuta pro uživatele, 

- zajištění služeb nového praktického lékaře, 

- zavedení rehydratační péče v rámci paliativní péče. 
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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 zámku, které jsou vzájemně propojené 

spojovacím krčkem. Jedná se o třípodlažní, památkově chráněné objekty. Prostory budovy 

určené pro pohyb uživatelů splňují veškeré hygienické požadavky (odpovídající teplota, 

udržování čistoty, větrání, denní osvětlení, výmalba). Chodby a schodiště odpovídají 

předpisům PO. V budově je evakuační výtah s náhradním zdrojem energie. 

 

 

 

2. Charakteristika poskytované služby 

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytování celoroční pobytové služby 

v bezpečném a důstojném prostředí osobám, kteří 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. 

Cílovou skupinou jsou osoby starší 60 let, u nichž míra závislosti na pravidelné 

pomoci jiné fyzické osoby je středně těžká až úplná. 

 

Službu nemůžeme poskytovat osobám: 

1. vyživovaným nasogastrickou sondou, 

2. závislým na alkoholu a jiných návykových látkách. 
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3. Uživatelé služby: Domov se zvláštním režimem 

3.1. schválená kapacita zařízení pro rok 2021 – celkem 52 

3.2. celkový počet uživatelů k 31. 12. 2021 a jejich rozdělení (viz tabulka): 

 

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2021, počty dle: 

Počty uživatelů 
Z toho 
nově 

přijatých 

Ženy Muži Celkem Ženy Muži 

 3.3.1 Pohlaví  30 21 51 5 9 

 3.3.2 Věk 
rozpětí 56-93 52-92 52-93 75-92 67-90 

průměr 77,09 69,12 73,11 85,12 86,4 

 3.3.3 Stupeň závislosti 

osoby bez závislosti 0 2 2 0 2 

I    lehká závislost 1 2 3 0 0 

II  středně těžká závislost 5 3 8 3 1 

III těžká závislost 3 5 8 1 3 

IV úplná závislost 21 9 30 1 3 

 3.3.4 Typ 
postižení 

 3.3.4.1 osoby s mentálním 
postižením 

lehké 0 0 0 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 

23 8 31 3 3 

 3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou  6 12 18 2 4 

 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 6 12 18 2 2 

s částečným omezením  15 5 20 2 3 

s úplným omezením 
pohybu 

9 4 13 1 0 

 

 

67%

19%

8%
6%

0%

Struktura uživatelů s příspěvkem na péči v %

Stupeň závislosti

IV. stupeň závislosti

III. stupeň závislosti

II. stupeň závislosti

I. stupeň závislosti

Bez příspěvku
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3.3. Obložnost v roce 2021 činila 98,93 %. 

 

3.4. Počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2021 

 celkem 138 zájemců 

z toho 97 žen a 41 mužů. 

3.5. Průměrná čekací doba 

V roce 2021 byla čekací doba 10,7 měsíců, z toho u mužů činila 9,7 měsíců a u žen více 

než 12,6 měsíců.  

3.6. počet vyřazených žádosti ke dni 31. 12. 2021 

Celkem vyřazených:  131 

  Důvody vyřazení:  

 Úmrtní  51 

 Nástup do jiného zařízení  53 

  Nespadá do cílové skupiny 3 

  Uzavřená – nástup  12 

 Na vlastní žádost            12 

 

96,0 %
96,5 %
97,0 %
97,5 %
98,0 %
98,5 %
99,0 %
99,5 %

100,0 %
100,5 %

Domov se zvláštním režimem - obložnost v roce 2021

41%

9%

39% 2%

9%

Žádosti dle důvodu vyřazení 

Nástup do jiného zařízení

Na vlastní žádost

Úmrtí

Nespadá do cílové skupiny

Uzavřena - nástup
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4. Personál: Domov se zvláštním režimem 

 

Průměrná % pracovní neschopnost u zaměstnanců Domova se zvláštním režimem činila 

11,54 %. 

 

 

5.   Práce s kvalitou poskytovaných služeb 

V rámci zákonného vzdělávání jsme se v roce 2021 zaměřili na oblast péče o 

pohybový aparát jak pracovníků v přímé péči, tak uživatelů domova se zvláštním režimem. 

V kurzu Rehabilitační péče si všichni účastníci vyzkoušeli jak postupovat v péči o 

uživatele, který má kontraktury - jak otevřít ruku, natáhnout ji v lokti, jak uvolnit dolní 

končetiny. Stejně tak si vyzkoušeli jak vybrat správnou polohu a jak ji zajistit, jak jednoduše 

pomoci uživateli s odhleněním. Lektor účastníkům doporučil relaxační techniky a ukázal jim 

praktický nácvik rehabilitačních technik. 

V průběhu každoročních pohovorů s pracovníky v sociálních službách jsme zjistili 

požadavek o vzdělávání v oblasti první pomoci. Tuto iniciativu pracovníků jsme uvítali a 

vzdělávání jsme zajistili přes vzdělávací agenturu Seduca, s jejichž úrovní lektorů jsme velmi 

spokojeni. Lektorka účastníky seznámila s ošetřováním malých ran, druhy krvácení a jeho 

zvládání, poleptání, popálení, termickým poškozením plic, s ošetřením úrazů pohybového 

systému, s akutními zdravotními stavy ohrožujícími život a s nácvikem kardiopulmonální 

resuscitace. Kladem školení byla jeho komplexnost a zaměření na cílovou skupinu seniorů, se 

kterou pracujeme. 

V rámci semináře Péče o paměť - trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních 

služeb byli účastníci seznámeni s důvody zhoršování kognitivních funkcí u seniorů a o 

přínosu kognitivního tréningu a kognitivní rehabilitace jako možnosti ovlivnění involučních 

změn ve stáří. Účastníci si osvojili všeobecné znalosti o paměti, jejím členění a dalších 

kognitivních funkcích jedince, aby na základě těchto znalostí byli schopni vytvářet cvičení s 

cílem posílit rozvoj jednotlivých druhů paměti. Účastníci semináře byli rovněž seznámeni se 

zásadami a principy přípravy práce ve skupině, a významu využití skupinové dynamiky při 

motivaci uživatele. Nedílnou součástí semináře byly také informace o jednotlivých technikách 

k trénování paměti a konkrétní příklady využitelné v praxi.    

Výživa je jednou ze základních potřeb, její kvalita a kvantita ovlivňuje zdraví a 

duševní pohodu. Seniory s demencí ohrožuje malnutrice (dlouhodobý stav, kdy je 

nedostatečná či nadbytečná výživa) a dehydratace (nedostatečný příjem tekutin) víc, než 

ostatní seniory i než zbytek populace. Jsme si tohoto rizika vědomi, také proto jsme v roce 

2021 začali spolupracovat s novou nutriční specialistkou, která dojíždí za uživateli 1x týdně. 

Za jejího přispění uživatele 1x za ¼ roku navštěvuje také nutriční lékař. Nutriční specialistka 

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

vysokoškolské 2,18 4,73 0,73 1,58 1,45 3,15

vyšší odborné 1 2,17 1 2,17

úplné střední 14,5 31,45 5 10,83 4,05 8,77 1,83 3,98 3,63 7,87

vyučen 24,52 53,17 17,3 37,58 7,19 15,59

základní 3,91 8,48 3 6,51 0,91 1,97

celkem 44,11 100 25,3 54,92 4,78 10,35 1 2,17 3,28 7,13 11,73 25,43

3 4 5 6

vzdělání 

počet pracovníků celkem počet pracovníků DZR

přepočtený 

stav (PS) ke 

dni 

31.12.2021

%

přímá péče
sociální 

pracovníci
THP ostatnípedagogičtí 

pracovníci 

pracovníci 

v sociálních 

zdravotničtí 

pracovníci

1 2
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sleduje individuální dietetické potřeby uživatelů a dohlíží na vyváženost jídelníčku. Práce 

pracovníků v sociálních službách v oblasti stravování uživatelů zahrnuje volbu stravy z 

jídelníčku, informování o podávaných pokrmech, úprava stravy dle individuálních potřeb, 

servírování, společenská interakce při jídle, ukončení stolování, sledování příjmu stravy a 

nápojů. Všechny tyto oblasti stravování jsme zakomponovali do aktualizace pracovního 

postupu o stravování. 

 

 

 

 

6. Sociální podmínky uživatelů: Domov se zvláštním režimem 

 

a) 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. 

 

b) Možnost trávení volného času   

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. 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. 

 

c) 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. 
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 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. 

 

7. Stavebně-technický stav objektu: Domov se zvláštním režimem 

Stavebně technický stav objektu je dobrý. V předcházejících letech byl rekonstruován 

v rámci humanizace. Byla opravena střecha a fasáda, průběžně jsme realizovali opatření 

k úsporám energií. V dalších opatřeních pro úspory tepla jsme pokračovali i v roce 2021. 

roce. Byla zrekonstruována kotelna na budově čp. 123, ve které nyní mám kondenzační 

plynové kotle. Pro větší komfort uživatelů byli vyměněny i terrmo hlavice na radiátorech. 

Díky této výměně mohou uživatelé lépe regulovat teplotu na svých pokojích. Dále byly 

zatepleny půdní prostory nad kotelnou tak, aby se eliminoval možný únik tepla.   
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8. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2022 a vize do dalších let 

  

V roce 2021 zaměříme pozornost na tyto oblasti: 

Oblast péče o pracovníky:  

- zajistit vzdělávání všech pracovníků v přímé péči v oblasti paliativní péče, 

- revidovat a aktualizovat Harmonogram práce, 

- zajistit spolupráci se dvěma supervizory z důvodu možnosti výběru pro pracovníky. 

Oblast péče o uživatele a zájemce o službu:  

- zkvalitnit život uživatelům v terminálním stádiu, 

- úspěšně absolvovat certifikaci v oblasti paliativní péče, 

- aktualizace standardu č. 1, č. 2 a č. 4, 

- revize a aktualizace pracovních postupů: Podpora při osobní hygieně uživatele, Práce s 

uživateli trpícími demencí. 

Technická oblast:  

- výměna stávajícího protipožárního systému za nový elektrický požární systém (EPS) 

dle novely zákona o požární ochraně, 

- výměna rámu a dveří v prádelně na budově čp. 123, 

-  renovace nátěru oken a dveří na hlavní budově. 

 

Vize – úkoly na více let 

- navýšení počtu dobrovolníků, 

- zajištění psychologa pro uživatele,  

- zajištění fyzioterapeuta pro uživatele, 

- zajištění služeb nového praktického lékaře, 

- zavedení rehydratační péče v rámci paliativní péče. 

 

 

 

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci 

jméno: Ing. Ivana Martiníková a kolektiv vedoucích pracovníků  

datum: 8. března 2022 

telefon: 553 778 026 

e-mail: martinikova@domov-kyjovice.cz 

 


