Vážení,

dovolte mi, ohlédnout se za uplynulým rokem 2018, který se významnou mírou zapsal
do historie naší organizace.
Naše vize, přání a představy se staly skutečností. Úspěšně byla dokončena rozsáhlá
rekonstrukce a výstavba nového domova. Vyrostla moderní, komfortní budova, ve
které našlo domov 60 uživatelů naší služby – domov se zvláštním režimem. Vznikly
jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím. Rozmístění většiny
pokojů je koncipováno komunitním způsobem. Celkem vzniklo pět komunit. Každá
komunita disponuje prostorným společenským prostorem s plně vybavenou
kuchyňkou. Konečnou podobu celé stavby významně podtrhla prosklená, celoročně
vytápěná zimní zahrada a letní terasa. Vzniklo prostředí, které zcela vyhovuje
požadavkům a současným normám bydlení pro seniory.
Deset měsíců tohoto roku jsme službu domov se zvláštním režimem poskytovali
v náhradních prostorech v nemocnici ve Vítkově. Samotné stěhování do nového
domova nebylo pro nás jedinou „noční můrou“. Připravit a nachystat nové prostory a
pokoje k nastěhování uživatelů nebyl lehký úkol. S plným pracovním nasazením
angažovaných zaměstnanců se nám podařilo vykouzlit něco, s čím jsme naše uživatele
mile překvapili. Za to patří všem mé upřímné poděkování. Na tomto místě nelze
opomenout zásluhy našeho zřizovatele Moravskoslezského kraje za metodickou pomoc
a finanční zajištění. Velkou ctí pro nás bylo slavností otevření nového domova
hejtmanem Moravskoslezského kraje panem Ivem Vondrákem.
V naší práci máme mnoho podnětů a věcí, na které můžeme být hrdí. A to není pouze
materiální zabezpečení a prostředí, která nás obklopuje, ale hlavně je to teplo domova,
které se snažíme jako zaměstnanci ve všech službách, které poskytujeme vytvářet.
Vzhledem k tomu, že z praxe víme, že kvalita poskytovaných služeb je přímo závislá
na kvalitě zaměstnanců, patří vzdělávání, získávání a udržení kvalitních zaměstnanců
k základním kamenům naší práce. Věřte, že to není vůbec jednoduché!
Ve službě Chráněné bydlení jsme úspěšně absolvovali Kontrolní audit kvality a Inspekci
kvality v plném rozsahu MPSV. Z výsledků je vidět velký kus práce, o čem je možné se
přesvědčit na dalších stránkách zprávy.
Děkuji všem zaměstnancům, dobrovolníkům a spolupracujícím organizacím za jejich
práci a přístup ke změnám, které v námi poskytovaných službách proběhly a probíhají.
Do další práce přeji všem hodně zdraví, trpělivosti a přesvědčení. Mé díky směřují také
k našim uživatelům i rodinným příslušníkům, kteří nám svěřili svou důvěru a svým
přístupem podporují činnost domova.

Bilanci roku 2018 uzavírám konstatováním, že uplynulý rok jsme uzavřeli s vyrovnaným
rozpočtem a veliké úsilí a nasazení při budování dobrého jména naší organizace a
neustálého zvyšování kvality poskytovaných služeb bylo úspěšné a kladně hodnocené.

Mgr. Kamila Molková
ředitelka
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I.
1

ČÁST
Poskytované sociální služby

Naše organizace poskytuje tři sociální služby a to domov se zvláštním režimem (dále
jen „DZR“), Chráněné bydlení Budišov nad Budišovkou (dále jen „CHB“) a Podporu
samostatného bydlení Budišov nad Budišovkou (dále jen „PSB“). Zastupitelstvo
Moravskoslezského kraje dne 21. 4. 2016 usnesením číslo 19/1961 schválilo postup realizace
dlouhodobé koncepce poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
příspěvkovými organizacemi v oblasti Opavska, Bruntálska a Vítkovska. Dílčí kroky realizace
byly projednané Radou kraje dne 7. 6. 2016 usnesením č. 1025/7876. Na základě těchto
rozhodnutí poskytujeme od 1. 1. 2017 sociální služby CHB a PSB.

1.1

Domov se zvláštním režimem

Domov Letokruhy, příspěvková organizace, poskytuje sociální služby ve smyslu §50
zákona č.108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poskytujeme
službu – domovy se zvláštním režimem, základní sociální poradenství ve smyslu §37 výše
uvedeného zákona č.108/2006 Sb., jakož i volitelné činnosti.

1.1.1 Poslání
Posláním příspěvkové organizace Domov Letokruhy je podporovat a udržovat u našich
klientů - uživatelů služby optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti a přispět
k zachování a podpoře kvalitního a plnohodnotného způsobu života s využitím přirozené
vztahové sítě. Usilujeme o zachování obvyklého způsobu života v prostředí přirozené komunity.
Zajišťujeme celoroční pobytové služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména
z důvodu věku a onemocnění různými druhy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.
Poskytování služeb je určováno individuálními potřebami uživatele služby, je zajištěn a
podporován individuální přístup a jsou respektovány volby uživatele v poskytování jednotlivých
služeb.
1.1.2 Cílová skupina
Služba je určena mužům i ženám:


Od 65 let věku
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S onemocněním demencí



Jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby



Mající alespoň zbytky sluchu, zraku


Nepotřebujícím pro poskytování péče specifické materiální a technické vybavení a
nepřetržitou odbornou lékařskou péči

1.1.3 Dlouhodobé cíle
Do procesu stanovování cílů domova zapojujeme všechny zaměstnance domova,
každoročně na začátku roku vyhodnocujeme cíle předcházejícího roku a dáváme prostor
k vyjádření nápadů, které povedou ke zlepšení služby pro následující období. Stanovené cíle
jsou termínovány s určením odpovědné osoby. Za nejdůležitější cíl považujeme neustálé
zlepšování standardu bydlení. Část cílů máme také propojeny s posláním našeho domova,
individuálními cíli uživatelů a s důrazem na zvyšování kvality sociální služby. Velkou pozornost
věnujeme v oblasti kvality na vzdělávání zaměstnanců, každý absolvovaný seminář je
hodnocen pracovníkem a pro potřeby ostatních pracovníků probíhá školící akce, předání
informací a poznatků.
Cíle poskytované služby:





Podporovat přiměřenou samostatnost uživatelů
Vytvářet domácí a bezpečné prostředí s přihlédnutím k osobním zvyklostem uživatelů
Podporovat kontakt s rodinou a přáteli
Zajistit služby „šité na míru“ a co největší spokojenost uživatelů

Pro rok 2018 jsme si stanovili cíle:
1.
2.
3.
4.
5.

Úprava okolí budovy (zahrady) po revitalizaci a nově přikoupeného pozemku a budovy
Zvyšování kvality prostředí
Zlepšení bezpečnosti a bezpečí uživatelů
Efektivita v zavedeném systému kvality
Podpora účasti uživatelů na společenském životě, zajištění dostupnosti služeb
potřebných k zachování obvyklého způsobu života v přirozeném prostředí a prostředí
přirozené komunity.

1.1.4 Zásady poskytované péče



Individualizace / uznání jedinečnosti osobnosti klienta, individuální přístup /
Empatie /vcítění se do pocitů a situace klienta – uživatele služby /
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Akceptace / vnímání klienta takového jaký je, včetně jeho slabých a silných stránek –
respektujeme ho /
 Sebeurčení /respektovat právo uživatele služby na potřebu se svobodně rozhodovat a
možnost si vybírat z nabízených možností/
 Diskrétnost /zachování důvěrných informací o uživateli služby – základní právo klienta/
 Kvalifikovanost / pracovní tým naplňuje požadavky profesionality a je vybaven
potřebnými znalostmi a dovednostmi, pracovní tým je soustavně vzděláván /
 Úcta ke člověku – slušné chování
 Dodržování Etického kodexu všemi pracovníky domova
Pracovníci domova si uvědomují, že předpokladem kvalitní péče o člověka s demencí je:


- Znalost toho, o koho se staráme (rituály, potřeby, zájmy)
- Životní příběh uživatele (historie, biografie)
- Zajištění potřebné individualizované podpory (nepřepečovávat, nezanedbávat).
Za nejdůležitější potřeby člověka s demencí náš tým pracovníků vydefinoval následující zásady
v péči:
1. Být vnímán jako dospělý člověk
2. Vyjádření a pocity člověka brát vážně
3. Je-li to možné, nebýt léčen psychotropními látkami
4. Žít v bezpečném prostředí, srozumitelném a předvídatelném
5. Mít potěšení z každodenních smysluplných činností
6. Mít možnost chodit ven
7. Pociťovat tělesný kontakt (pohlazení, podržení ruky)
8. Respektování důstojnosti
9. Mít někoho, kdo pomůže – stálá přítomnost personálu
10. Přiměřená míra ochrany

1.1.5 Kapacita sociální služby
Kapacita Domova Letokruhy je 60 lůžek s celoročním pobytem. Z důvodu rekonstrukce
budovy a pobytu v náhradních prostorech ve Vítkově, byla kapacita domova v období do konce
října 42 lůžek. Kapacita domova v tomto období byla využita na 100 %. Průměrný věk uživatelů
je 81,45 let, nejstaršímu je 97 a nejmladšímu 58 let. Od listopadu se kapacita domova zvýšila
na 60 lůžek s celoročním pobytem. Kapacita domova v tomto období byla využita na 100 %.
Průměrný věk uživatelů je 82,02 let, nejstaršímu je 95 let, nejmladšímu 58 let. Na konci roku
jsme evidovali 64 žádostí o přijetí (žen 37, mužů 27).
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Věková struktura uživatelů

Počet uživatelů

30
25
20
15
10
5
0
muži
ženy

58-70
3

71-80
9

81-90
6

91-100
0

0

11

26

5

1.1.6 Priority pro vyzvání konkrétního žadatele k poskytování
sociální služby

Priorita č. 1
Žadatel je závislý na pomoci druhé osoby s nejvyšším (III. a IV.) stupněm příspěvku na péči a
současně je ve své domácnosti (po dobu 24 hodin) zcela osamocený, a to bez ohledu na datum
podání žádosti. Zájemce má podanou žádost o přiznání příspěvku na péči a na základě výsledků
jednání se zájemcem a lékařského vyjádření k žádosti o poskytnutí sociální služby je zájemce
zcela závislý na pomoci druhé osoby. V případě dvou stejných žadatelů rozhodne datum
podání žádosti o umístění do domova.
Priorita č. 2
Žadatel s vysokým nebo nejvyšším stupněm (III. nebo IV.) příspěvku na péči, který má péči
zajištěnu rodinou nebo pečovatelskou službou.
Priorita č. 3
Vhodnost žadatele po stránce mobility, projevů, které by mohly narušit soužití na vícelůžkových
pokojích.
Priorita č. 4
Ostatní žadatelé o poskytnutí sociální služby s nižším stupněm příspěvku na péči (podanou
žádostí) a zajištěnou péčí od rodiny nebo pečovatelské služby.
Případy zvláštního zřetele:
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Vedení domova si vyhrazuje právo přijetí žadatele, který nesplňuje podmínky cílové skupiny,
pod podmínkou zhodnocení situace zvláštního zřetele.
K odmítnutí podané žádosti může dojít v případech:
-

pokud neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá
nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
zdravotní stav žadatele vylučuje poskytování sociální služby
žadateli byla vypovězena smlouva v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí,
z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

1.1.7 Základní činnosti služby
1.1.7.1 Ubytování

Poskytujeme ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení,
žehlení. Služby jsou uživatelům poskytovány v 25 dvoulůžkových a 10 jednolůžkových
pokojích. Jednolůžkové pokoje, vyjma jednoho, mají vlastní sociální zázemí společné se
sousedním pokojem. Pokoje jsou vybaveny novým, moderním nábytkem, který vyhovuje
novým trendům v ošetřovatelské péči.
Domov máme rozdělen na čtyři části (žlutá, zelená, oranžová, modrá). Naši péči se
snažíme poskytovat v souladu s přírodou. Každý z nás vždy bydlel na určité ulici v určité m
městě. Tato fakta nás přivedly k myšlence pojmenovat jednotlivá oddělení jmény ulic (Březová,
Lipová, Pod dubem, U stříbrného smrku).
V každé části je společenská místnost, která zároveň slouží jako jídelna, dále společné
sociální zázemí. Na každém poschodí máme také retro místnosti.
K budově domova patří přilehlá zahrada s parkovou úpravou a třemi altány, z nichž
jeden je zděný (od roku 2013 zasklený). Tyto venkovní prostory jsou hojně uživateli využívány,
jsou zde pořádány akce pro uživatele, rovněž jsou tyto prostory využívány k terapeutické
činnosti. V těsné blízkosti domova je městský park, takže celá budova je obklopena zelení.
Prostředí je klidné a příjemné, vhodné pro odpočinek seniorů a osoby s onemocněním demencí.

1.1.7.2 Stravování

Poskytujeme celodenní stravu, odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel, 2 svačin. Z důvodů zvýšení kvality stravování
a stolování uživatelů našeho domova máme zaveden do praxe systém stravování dle programu
Bon Apettit a jídelníček zpestřili o tzv. jídlo do ruky. V letních měsících je možné stravu podávat
na zahradě domova.
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1.1.8 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a
osobní hygienu
Pomáháme při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, při používání
WC, oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek, při přesunu na lůžko nebo vozík, při
vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh, při podávání jídla a pití, při prostorové orientaci a
samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostředí. Pomoc a péče se poskytuje nepřetržitě
a odpovídá zdravotnímu stavu a individuálním potřebám uživatele. V rámci zkvalitnění péče
jsou zaváděny prvky nových ošetřovatelských metod. Důraz je kladen na zachování
dosavadních schopností uživatele, čímž je posilována jejich důstojnost a sebevědomí.
Poskytujeme péči, která je šitá na míru uživateli. Znalost životního příběhu uživatele ná m
pomáhá lépe se vcítit do jeho potřeb a přání, při sepsání životního příběhu spolupracujeme s
jeho rodinou.

1.1.8.1 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pomáháme při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, při obnovení
nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování
osob. Sociální pracovnice pomáhá uživatelům při obstarávání osobních záležitostí na úřadech,
poště, peněžních ústavech apod. Dále jsou obstarávány dle potřeby nákupy s donáškou na
pokoj, případně doprovod uživatele za účelem nákupu a jiné osobní záležitosti vyplývající z
osobních cílů uživatelů.

1.1.8.2 Sociálně terapeutická činnost

Poskytujeme činnosti a aktivity, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování. Nabízíme volnočasové a
zájmové aktivity tak, aby docházelo k obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným
sociálním prostředím, dále nabízíme možnost nácviku a upevňování motorických, psychických
a sociálních schopností a dovedností.

Sociálně terapeutická a aktivizační práce s uživateli:

práce s uživateli probíhá individuálně nebo ve skupině

uživatelé jsou rozděleny do tří skupin podle stupně demence. Rozdělení uživatelů do
skupin je na základě individuálního poznání uživatele a seznámení se s jeho biografií.
Pracovník má k dispozici seznam, sestavený zdravotnickým personálem, s rozdělením
osob do jednotlivých skupin
Individuální aktivizační činnosti
Harmonogram individuálních návštěv a procházek sestavuje vedoucí ošetřovatelského
úseku spolu s pracovníky, přizpůsobuje se přáním a zdravotnímu stavu uživatelů.
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Skupinové aktivizační činnosti
Pravidelně se střídají aktivity – kondiční cvičení, trénování paměti, výtvarná práce,
vzpomínkové terapie ve vzpomínkových místnostech, smyslová aktivizace, canisterapie,
hudební činnosti - zpěv, společenské hry, procházky, čtení knih a časopisů, vaření, pečení,
zahradničení.
V rámci sociálně terapeutických činností a aktivizační činností nabízíme:
- Kulturní vystoupení - hudební, taneční, recitační
- Posezení v kavárně a hospůdce v domově
- Canisterapii
- Skupinové kondiční cvičení, nácvik jemné motoriky, individuální nácviky
chůze
- Zahřívání mozku, paměťové hry, společenské hry (karty, kuželky, člověče
nezlob se)
- Předčítání literatury, výstavy, besedy
- Výlety do okolí
- Doprovod na společenský ples ve městě a ostatní akce
- Grilování, procházky, posezení a akce na zahradě
- Tradiční akce pro uživatele, rodiny a širokou veřejnost (velikonoční jarmark,
vinobraní, vánoční jarmark)
- Tradiční posezení se zaměstnanci s tombolou, Tři krále apod.
- Zájmové kluby – vaření, zpěv, zahradničení, karbaníci
- Spirituální
- Faráře místní farnosti 1x měsíčně

1.1.8.3 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí

Pomáháme při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Pracovníci
v sociálních službách aktivně podporují uživatele sociální služby při využívání běžných služeb,
snaží se předejít návyku na sociální službu. V našem zařízení máme vypracovaný seznam
návazných služeb v alternativní podobě s kontakty a monitoringem bariérovosti.







Pedikúra, kadeřnice, masérské služby – dle potřeb a požadavků uživatelů
dochází do Domova Letokruhy objednaná služba. V případě zájmu zajistíme
doprovod do provozovny, kde je služba poskytována široké veřejnosti.
Obchody, restaurace, zdravotní služby – zajistíme doprovod uživateli
Mobilní prodej - dle nabídky umožníme externím prodejcům s různý m
sortimentem prodej svých výrobků v domově. Zájemcům z řad uživatelů
zajistíme doprovod.
Zájmové spolky – dle požadavků uživatelů zajistíme doprovod, dopravu
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1.2

Chráněné bydlení

1.2.1 Poslání
Posláním Chráněného bydlení (dále jen CHB) v Budišově nad Budišovkou je
„umožňovat dospělým lidem se zdravotním postižením žít co nejběžnějším, svobodným
a zodpovědným životem, a to za pomoci týmu pracovníků, v bytech chráněného bydlení v
Budišově nad Budišovkou.“
Cílem chráněného bydlení je:
 uživatel zvládající péči o svou osobu samostatně nebo s minimální dopomocí,
 uživatel samostatný a soběstačný ve vedení domácnosti, zvládá její chod samostatně
nebo jen s minimální dopomocí,
 uživatel, který se rozhoduje samostatně o způsobu svého života,
 uživatel schopný navázat nebo udržet běžné mezilidské vztahy,
 uživatel, který zvládne běžně využívat veřejné služby v místě, kde žije,
 uživatel, který aktivně tráví svůj volný čas,
 uživatel, jenž se aktivně zapojuje do pracovních aktivit (např. zaměstnání, chráněné
dílny).
V rámci chráněného bydlení jsou zpracovány rozvojové cíle CHB Budišov nad Budišovkou, které
jsou uvedeny ve výroční zprávě organizace.

1.2.2 Cílová skupina
Služba je určená osobám nad 19 let se zdravotním postižením, jež nejsou schopny žít
bez pomoci a podpory jiné osoby, jsou ale schopny kolektivního soužití a péči o domácnost
zvládají alespoň s dopomocí druhé osoby.
Služba není určena pro osoby:
 s těžkým mentálním postižením,
 jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 s akutním infekčním onemocněním,
 které z důvodu své snížené soběstačnosti vyžadují celodenní přítomnost pracovníka
(není zajištěna noční služba),
 jejichž chování by z důvodu duševní poruchy a závislosti na návykových látkách
závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 vyžadující plně bezbariérové bydlení.
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1.2.3 Dlouhodobé cíle
Našim dlouhodobým cílem je co nejvíce samostatný uživatel, který naši službu
potřebuje co nejméně. Vzhledem k tomu, že máme hodně zájemců o naší službu
s psychiatrickou diagnózou, chceme se zaměřit na tuto oblast. Pokusíme se sehnat externího
odborníka v oblasti duševních onemocnění, který by nám pomáhal a radil. Také chceme nadále
využívat služby konzultantky paní Mgr. Michaely Khýrové, která by nás měla vést v procesu
individuálního plánování. Dále budeme pracovat na našem týmu, a to pomocí pravidelných
porad a supervizí.
Pro rok 2019 jsme si stanovili cíle:
1. intenzivně pracovat na individuálním plánování – zavést IP do praxe
2. zvýšit samostatnost uživatelů v činnostech běžného života, které sami zvládnou,
ale pro jejich vykonávání potřebují podporu formou motivace
3. sjednocení týmu a uvědomění si důležitosti „týmovosti“, bez které služba bude
těžko svých cílů dosahovat

1.2.4 Zásady poskytované péče


individuální přístup – uvědomujeme si, že uživatelé jsou individuality a že musíme
realizovat službu tak, aby vycházela a pružně reagovala na potřeby jednotlivých
uživatelů



lidská práva – naši uživatelé mají stejná práva jako každý občan našeho státu



důstojnost – realizace a naplňování naší služby vytváří podmínky zaručující a
respektující důstojnost uživatele



možnost volby a sebeurčení – hledáme způsoby a možnosti rozvíjení samostatného
rozhodování našich uživatelů o dění kolem nich. Snažíme se o to, aby míra podpory
umožňovala uživatelům v maximální míře uchopit rozhodování do vlastních rukou a
nést si za ně odpovědnost



respekt k soukromí – při poskytování naší služby dbáme na respektování soukromí
uživatelů

1.2.5 Kapacita sociální služby
Kapacita chráněného bydlení je 17 lidí. Služba je poskytována v třípatrové budově, která
byla v roce 2010 zrekonstruována právě pro účely chráněného bydlení. Jsou zde 3 byty celkově
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s kapacitou 15 uživatelů (jedno a dvou lůžkové pokoje).
5 uživatelů, kteří obývají buď jednolůžkový, nebo dvoulůžkový pokoj.

V každém

bytě žije

Dále mají uživatelé v každém bytě společný obývací pokoj, kuchyň a 2 koupelny.
Od domu, bytu a pokoje má každý uživatel svůj vlastní klíč. Venku je k dispozici zahrada
s altánkem a pro kuřáky kuřárna.
V roce 2013 byl Krajským úřadem Moravskoslezského kraje zakoupen 1 byt
v panelovém domě Na Sídlišti 693 v Budišově nad Budišovkou. V tomto bytě žijí dva uživatelé,
každý ve svém pokoji. Společný mají obývací pokoj, kuchyňku a sociální zařízení. Tento byt by
měl sloužit pro uživatele, kteří potřebují minimální podporu pracovníků. A nejlépe se posléze
odstěhovat do vlastního bytu, kde třeba mohou využívat podporu samostatného bydlení.
Průměrný věk uživatelů je 50 let, nejmladšímu je 26 let a nejstaršímu je 63 let.
věk
19-26
27-50
51-64

počet
1
6
10

K 31. 12. 2018 bylo v evidenci žádostí evidováno 14 zájemců o službu z toho 7 mužů a
7 žen.
1.2.6 Základní činnosti služby
Služba je pobytová, poskytuje uživatelům každodenní podporu a péči na základě jejich
individuálních potřeb a přání, a to v oblastech:
-

poskytnutí ubytování,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
pomoc při osobní hygieně,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti je poskytováno celkem pro 17
uživatelů. Patnáct uživatelů žije v rekonstruované, samostatně stojící třípodlažní budově
v Budišově nad Budišovkou, ČSA 413 ve třech bytových jednotkách, které jsou prostorově
totožné a v jednom samostatném bytě v panelovém domě v běžné zástavbě v centru obce.
V třípodlažní budově jsou služby uživatelům poskytovány v 7 jednolůžkových
a 4 dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou umístěny ve třech poschodích (bytech). V každé m
bytě je společná kuchyně, obývací pokoj, sociální zázemí a úklidová místnost. V suterénu
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budovy je veškeré zázemí pro personál – kuchyňka, šatna a kanceláře. K dopravě mez i
jednotlivými podlažími slouží výtah. Dům je obklopený zahradou, která slouží jak k pracovním
činnostem, tak i k relaxaci (altán, posezení s krbem).
Dva uživatelé obývají samostatný byt v panelovém domě v běžné zástavbě s garáží na
adrese Budišov nad Budišovkou, Na Sídlišti 693. Každý z nich má k dispozici svůj vlastní pokoj,
kuchyň, obývací pokoj a sociální zařízení užívají společně.
V případě potřeby podporujeme uživatele také při praní, žehlení a při drobných
opravách ložního a osobního prádla a ošacení.
1.2.6.1 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Uživatelům poskytujeme podporu při přípravě stravy (výběr vhodných potravin,
nákupy, dopomoc při vaření). Pokud si uživatelé nechávají dovážet stravu externí firmou,
pomáháme jim v komunikaci a při placení složenky za oběd.
1.2.6.2 Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Poskytujeme uživatelům pomoc při zajištění chodu domácnosti, např. pomoc
při běžném úklidu a údržbě domácnosti, pomoc při údržbě domácích spotřebičů a podporu
v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami.
1.2.6.3 Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomáháme při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty,
při používání WC, pomoc při oblékání a svlékání, přičemž se řídíme individuálními potřebami
uživatelů.
1.2.6.4 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Poskytujeme podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních
zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob.
1.2.6.5 Sociálně terapeutická činnost

Poskytujeme socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji
nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování
osob. Uživatelům nabízíme volnočasové a zájmové aktivity (např. tvoření, doprovod na různé
kulturní vystoupení, výlety, plesy, pomoc při zahradničení, apod.).
1.2.6.6 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí

Pomáháme uživatelům při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
a pomoc při vyřizování běžných záležitostí. Pracovníci v sociálních službách se snaží předejít
návyku uživatelů na sociální službu, aktivně je podporují při využívání běžných služeb - 1x za
Stránka 19 z 175

5 týdnů dochází do našeho zařízení pedikérka. V případě zájmu uživatelů zajistíme doprovod
do provozovny, kde je služba poskytována široké veřejnosti. Zajistíme doprovod uživatelům do
obchodů, restaurací, k lékařům, do zájmových spolků apod.

Podpora samostatného bydlení

1.3

1.3.1 Poslání služby

Posláním služby Podpory samostatného bydlení Budišov nad Budišovkou je umožnit
lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním žít samostatně ve vlastní
domácnosti i v situaci, která vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytována
dospělým lidem, podporuje je v tom, aby získali a udrželi schopnosti, dovednosti
ve své domácnosti podle svých přání, potřeb, možností.
Usilujeme o začlenění lidí s mentálním a duševním onemocněním do
společnosti, o zkvalitnění jejich života při zachování důstojných podmínek na území
Budišova nad Budišovkou.
Uživatelé mají možnost žít běžným způsobem života, vést vlastní domácnost, navazovat
partnerské a přátelské vztahy, trávit čas podle svých představ a samostatně se rozhodovat o
vlastním životě.
Veškeré aktivity realizujeme s akceptací potřeb a přání uživatelů, stupně postižení,
věku, charakterových zvláštností a aktuálního zdravotního stavu.

1.3.2 Cíle služby
Cílem služby je podpořit uživatele v tom, aby si získali a udrželi samostatné bydlení
ve svém bytě podle svých přání, potřeb a možností. Uživatel získá v průběhu služby takové
dovednosti a schopnosti, které mu umožní bezpečně bydlet, trávit volný čas podle sebe
a využívat všechny potřebné, dostupné služby v regionu. Uživatel navazuje a udržuje vztahy
s přáteli, rodinou, okolím svého bydliště.
Pro rok 2018 jsme si stanovili cíle


Působit na sousedy, aby se chovali k uživatelům služby jako k běžným občanům, řešili
spory přímo s uživateli služby.



Zlepšení kulturního života uživatelů (poznání, zážitky).



Využívání veřejných služeb v místě bydliště uživatele.



Podpořit uživatele, aby se samostatně rozhodovali o způsobu svého života, byli více
samostatní a soběstační ve vedení domácnosti.
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Cílová skupina klientů




osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s mentálním postižením
osoby s kombinovaným postižením

Komu nemůžeme poskytnout kvalitní službu





zájemce nespadá do cílové skupiny
zájemce žádá o službu, kterou služba neposkytuje,
kapacita zařízení je naplněna,
zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí služby.

Věková kategorie klientů



dospělí (27–64 let)
mladší senioři (65–80 let)

Kapacita: 8 uživatelů
Forma poskytování sociálních služeb: terénní

Základní činnosti služby






pomoc při zajištění chodu domácnosti,
výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Poskytovatel se zavazuje od data účinnosti Smlouvy o poskytnutí sociální služby
poskytovat uživateli úkony v souladu s § 43 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, a § 9
vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění. Veškeré námi poskytované služby jsou vyžádanou
podporou uživatelů na základě sjednané smlouvy. Dbáme na samostatnost uživatele, nic za
uživatele neděláme, pouze ho podporujeme v jeho aktivitě v jednotlivých činnostech.
Pomáháme uživateli samostatně bydlet v jeho bytě, se zvládáním činností souvisejících
s bydlením, jako je pomoc s úklidem a údržbou domácnosti, s vařením a zajištěním stravy,
včetně nákupů.
Také pomáháme uživateli s hospodařením s penězi. Míra podpory při správě finančních
prostředků je dohodnuta v Individuálním plánu. Předmětem Individuálního plánu je to, zda a
v jakém rozsahu bude nakládáno s penězi uživatele, zda potřebuje pomoc s úhradou svých
nákladů, měsíčním rozpočtem, podporu při nakupování apod. Uživatel si může uložit svou
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peněžní hotovost v pokladně maximálně do výše 20 000,- Kč. Uživateli můžeme poradit, jak
správně hospodařit s penězi (např. co nakupovat, kde nakupovat).

Individuálně podle potřeb uživatele pomáháme dále v těchto oblastech:








využívání veřejně dostupných služeb – pomáháme s vyhledáním potřebné služby
(kadeřnictví, obchod, pošta, kino…)
doprovázení – k lékaři, na úřad, do zaměstnání, do obchodu a do dalších veřejně
dostupných služeb
získávání pracovního uplatnění – pomáháme s vyhledáváním míst u zaměstnavatelů, v
sociálně terapeutických nebo chráněných dílnách
vyřizování osobních záležitostí – pomáháme při jednání s úřady, podávání žádostí,
reklamací atd.
podpora v oblasti partnerských vztahů a kontaktů s rodinou
uplatňování práv
volnočasových aktivit – pomáháme vyhledat

Zásady:




1.3.3

lidská práva, důstojnost
možnost volby a sebeurčení
individuální přístup
respekt k soukromí
Práce na kvalitě

Naší snahou je neustále zvyšování kvality služby, proto jsem si v roce 2016 dobrovolně
zažádali o Procesní audit u organizace Instand, z. ú., který se uskutečnil v červenci 2017.
Cílem a smyslem procesního auditu bylo zjistit, zda poskytovaná sociální služba skutečně
podporuje uživatele v jejich společenském začleňování, tedy zda jejím výsledkem je
normalizace života (míněno nejen kde bydlí, ale jaký život vedou, zda mají stejné příležitosti
jako jejich vrstevníci apod.).
Výsledkem auditu bylo, že naše služba v dílčích segmentech vede k normalizaci života
uživatelů. Pro naplnění sociálního začleňování všech uživatelů jsou ve službě následující zdroje:




respektující, podpůrný a důstojný způsob podpory uživatelů
přijetí opodstatněných rizik, která souvisejí s procesem sociálního začleňování
lidskost, empatie a vstřícnost zaměstnanců

Dále aktivně spolupracujeme s metodikem v oblasti písemných dokumentů – vnitřní
pravidla, standardy a metodické pokyny.
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V týmu se scházíme denně a jednou týdně se sociálním pracovníkem. Při těchto
schůzkách máme možnost probrat metodiky se skutečností, diskutujeme o změnách nebo
projednáváme aktuální problém uživatelů.

Aktivně spolupracujeme na vytvoření modelu PSB v rámci projektu „Podpora
transformace v Moravskoslezském kraji III“ účastí našich pracovníků na Diskuzních fórech.
Další ukazatel pro hodnocení kvality je vlastní kontrolní činnost, připomínky návštěvníků
a praktikantů. Pravidelně 1x ročně zapojujeme širokou veřejnost, rodinné příslušníky, uživatele
a zaměstnance do hodnocení služby formou dotazníků spokojenosti, které jsou následně
vyhodnoceny a jsou k dispozici v kanceláři Podpory samostatného bydlení.
1.3.4

Plány do budoucna

Naší snahou je snižovat "závislost" uživatele na službách a třeba docílit toho, že někteří
uživatelé budou žít zcela samostatně nebo za minimální podpory pracovníků.
Služba
Podpora
samostatného
bydlení
Budišov
nad Budišovkou
je
od 1. 1. 2016 financována z projektu „Podpora služeb sociální prevence 1“, financovaného ESF
a MSK. Tento projekt ke konci roku 2018 končí, a navazuje na něho projekt „Podpora služeb
sociální prevence 2“, financovaného ESF a MSK, do kterého vstupujeme 1. 1. 2019 a končí 31.
12. 2019.
1.3.5











Pořádané akce
Korálkový ples Opava
Bál dědečků a babiček Budišov nad Budišovkou
Technické muzeum Ostrava
Společné Vánoce
Stavění Májky a opékání s STP
Putování pohádkovou říší
Minigolf v autokempu Budišov
Koupaliště Vítkov
Hei park Tošovice
Olympiáda

A další:












Filmové muzeum Praha
Kácení majky a smažení vajec s STP Budišov
Kino CineStar Opava
Budišovské Letnice
Opékání s opatrovníky
Družba s CHB Budišov – opékání
Návštěva muzea Břidlice Budišov
Rozloučení s létem
Sportovní odpoledne s STP v kempu
Oslavy 100 let republiky v Budišově
Závěrečný ples Kurzu tance v Opavě
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2
2.1

Zpráva o činnosti organizace
Domovy se zvláštním režimem

2.1.1 Zaměstnanci

Organizace poskytuje tři sociální služby a to domov se zvláštním režimem, chráněné
bydlení a podporu samostatného bydlení. Všechny služby poskytuje celkem 62 zaměstnancům,
viz organizační struktura.
Základním organizačním, pracovním a ekonomickým útvarem domova je úsek.
K zajištění poskytování služeb jsou v domově zřízeny úseky:







úsek provozně ekonomický (ekonomický, stravovací, prádelna, úklid, údržba)
úsek sociální (sociální pracovnice)
úsek přímé obslužné péče (přímá obslužná péče, výchovná nepedagogická činnost)
zdravotní úsek (zdravotní sestry)
chráněné bydlení (vedoucí služby, pracovníci v sociálních službách)
podpora samostatného bydlení (vedoucí služby, pracovník v sociálních službách)

V čele Domova Letokruhy je ředitel, který řídí činnost jednotlivých úseků podle obecně
závazných právních předpisů, pokynů a úkolů stanovených zřizovatelem. Ředitel je do funkce
jmenován nebo z funkce odvolán zřizovatelem.
Ekonomické a účetnické činnosti pro služby chráněné bydlení a podporu samostatného
bydlení zajišťují zaměstnanci domova se zvláštním režimem na část úvazku. Jedná se o
zaměstnance – ředitel, ekonom, účetní, údržbář.
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2.1.2 Dobrovolníci
Dobrovolnickou činnost v domově chápeme jako pomoc při naplňování našeho poslání a
cílů. V neposlední řadě také jako formu zvyšování kvality služeb pro naše uživatele.
Dobrovolnické smlouvy máme uzavřeny s dvěma canisterapeuty, bývalým učitele m
hudební výchovy, který provádí hudební doprovod při činnosti pěveckého sboru Domova
Letokruhy, s dvěma dobrovolníky, kteří se věnují čtení uživatelům a individuálním návštěvám.
Dále pak s dobrovolnickým centrem Elim Opava.
2.1.3 Vzdělávání
Prvořadým cílem je neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb v organizaci
v souladu s reálnými potřebami uživatelů a dle standardů kvality sociálních služeb. Z těchto
důvodů je na vzdělávání pracovníků kladen stále větší důraz, pro kvalitu poskytované služby
je důležitá odbornost a vzdělanost pracovníků, kteří tuto službu poskytují na všech úsecích.
Pracovníci organizace jsou vysíláni na semináře a kurzy dle našich potřeb a dle schváleného
individuálního plánu vzdělávání pracovníků tak, aby absolvování takového semináře bylo
přínosem pro celé zařízení, a aby poznatky tam nabyté byly přenášeny dále do provozu.
Z absolvovaných kurzů nebo seminářů, pořádaných vzdělávacími agenturami, jsou vždy
pracovníkem zpracovány nové poznatky a informace a ty jsou dále předávány na pracovních
schůzkách jednotlivých úseků. Prioritou jsou pro nás vzdělávací akce zaměřené na práci s lidmi
s onemocněním demencí a nové ošetřovatelské metody.

Přehled vzdělávání za rok 2018
Název vzdělávacího programu

počet hodin počet účastníku

N ormy chov ání na pracov išti

8

17

Ú v od do problematiky inkontinence

6

17

S eznámení s ošetřov atelskými a prov ozními postupy v novém domově

4

25

Jak pomáhat a nev y hořet

8

5

S táž Domov Bílá O pava

4

8

Jak pomáhat a nev y hořet

2

8

150

2

Š kolení BO ZP a prv ní pomoci

2

32

Š kolení řidičů

2

18

M ezinárodní odborná konference – S piritualita v biografické péči

7

2

Kurz pracov níka v sociálních službách
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2.1.4 Práce na kvalitě služby

Práce manažera kvality
Oblast písemných dokumentů v našem zařízení – standardů, vnitřních směrnic, řádů a
metodických pokynů vnímá vedení domova a zaměstnanci jako nástroj pro kvalitní poskytování
sociální služby. V zařízení je určena osoba manažera kvality. Ten zodpovídá za platnost
standardů kvality, písemné seznámení všech pracovníků, roční zpracování plánu změn v SQ a
jeho dodržování. Manažer systému kvality svolává schůzky týmu, je metodikem pracovních
skupin, provádí kontrolní a analytickou činnost v Domově Letokruhy.
Práce týmu
Zpravidla 1x týdně se schází tým nad zpracováním standardů, provádí revize pravidel,
diskutuje o změnách, srovnává praxi a teorii. Tuto pracovní skupinu navštěvují i provozní
zaměstnanci, kteří svou účastí nejen vyjadřují angažovanost a zájem o kvalitu a dění v domově,
ale i načerpávají důležité informace.
Druhý tým pracovníků - klíčoví pracovníci se scházejí pravidelně 1x týdně nad
individuálním plánováním s uživateli. Zde projednávají realizaci naplňování individuálních
plánů, diskutují nad životními příběhy uživatele, zamýšlejí se nad biografií uživatelů a hledají
cesty jak nejlépe poskytnout službu. Z obou schůzek pracovních týmů manažer SQ
vypracovává měsíční zprávu pro vedení a na nástěnky SQ.
Všichni pracovníci jsou seznámeni s možností mimořádného svolání týmu nad řešením
aktuálních problémů.
Pro zvyšování kvality v poskytování služby i nadále považujeme systém stravování Strava do ruky, dále využívání nových ošetřovatelských metod.
Důležitým ukazatel pro hodnocení kvality je pro vedení našeho domova kontrolní
činnost zřizovatele, závěry auditů, vlastní kontrolní činnost a připomínky externích
spolupracovníků, návštěvníků a praktikantů. Pravidelně 1x ročně zapojujeme širokou veřejnost,
rodinné příslušníky, uživatele a zaměstnance do hodnocení služby formou dotazníků
spokojenosti. Výsledky těchto dotazníků zveřejňujeme na nástěnkách a v časopise Dům
stříbrných vlasů.

2.1.5 Ocenění práce a kvality služby

Institut Bazální stimulace je členem Mezinárodní asociace Bazální stimulace. Absolventi
certifikovaných kurzů obdrží od Mezinárodní asociace Bazální stimulace certifikát platný ve
všech zemích Evropské unie. Jedná se dosud o naprosto průlomové jedinečné vzdělávání, které
umožňuje jít stejnou cestou všem odborníkům participujícím na procesu podpory vývoje klienta
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a při péči o jeho tělesnou, duševní i sociální stránku. Tato spolupráce v kontextu stejného cíle
podporuje kvalitu, bezpečnost péče a také šetří náklady na péči.
Naše zařízení patří mezi super vidované pracoviště Bazální stimulace. Obhájený certifikát ná m
byl 17. 02. 2017 udělen na dobu 5 let. Videozáznamy, které jsme pořídili, nám byly doporučeny
jako výukový materiál pro zatím neproškolené zaměstnance, popř. pro potřeby interních
seminářů, neboť jsou validním důkazem kvality poskytované péče a zaznamenávají změnu
stavu klienta. Supervizor doporučil tato videa jako dokumentaci EBN praxe založené na
důkazech, která je indikátorem kvality poskytované péče.
Získané certifikáty jsou pro nás nejen významným oceněním, ale také motivací do další práce
a především závazkem do dalších let.

2.1.6 Využívání nových ošetřovatelských metod

Prioritou v naší péči je individuální přístup ke každému uživateli. Proto je nutné používat
různé modely a koncepty péče. Z těchto důvodu je naší snahou nabídnout péči ušitou na míru
složenou z různých metod. V zařízení máme vytvořeny jednotlivé pracovní týmy zaměřené na
bazální stimulaci, kinestetickou mobilizaci, smyslovou aktivizaci a psychobiografický mode l
péče. Jsou vytvořeny metodiky a pracovní postupy, máme zakoupeny potřebné pomůcky,
vybavení a vzdělávací materiály.
V rámci zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb v Domově Letokruhy využíváme
nové metody v ošetřovatelské péči. Mezi tyto metody patří Koncept Bazální stimulace, prvky
Psychobiografického modelu péče, Kinestetická mobilizace a prvky Smyslové aktivizace.

2.1.6.1 Bazální stimulace

Bazální stimulace patří v zemích Evropské unie k uznávaným a aplikovaným konceptům
v oblasti ošetřovatelství. Pro lidi, kteří jsou jakkoliv tělesně nebo duševně postiženi, je tento
koncept již zcela neodmyslitelnou součástí jejich života.
Koncept bazální stimulace (dráždění) podporuje v nejzákladnější (bazální) rovině lidské
vnímání. Navozuje pocit jistoty a bezpečí, vede k uvědomění si polohy vlastního těla a pohybu.
Jedná se o různé masážní techniky (zklidňující masáž, povzbuzující masáž, masáž stimulující
dýchání), techniky polohování a pohybové techniky (např. využívání houpaček), dále se jedná
o nástavbové prvky bazální stimulace.
Jednotlivé formy pracovníci provádí buď u koupání uživatelů, nebo na lůžku na pokoji,
v rámci aktivit s uživateli ve vzpomínkových místnostech, společenských místnostech a na
zahradě v altánech.
Zaměstnance máme proškoleny v základním kurzu, nástavbovém kurzu i prohlubujícím
kurzu bazální stimulace. Celý koncept bazální stimulace je součástí ošetřovatelské péče,
pracujeme na základě získaných biografických dat uživatelů.
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2.1.6.2 Kinestetická mobilizace

Kinestetická mobilizace zahrnuje všechny pohybové aktivity, které jsou zapotřebí
k pomoci uživateli, aby proces jeho uzdravování navzdory pohybovému omezení byl
uskutečněn rychle a účinně. Zahrnuje činnosti zaměřené k zachování zdraví těla a k podpoře
tělesných vjemů a sociálního chování. Ošetřující implementují koncept při vykonávání běžných
aktivit denní praxe, uživatele dle možností aktivně zapojují do pohybových činností. Při
změnách pozice uživatele ošetřující nezvedají. Tímto se chrání před přetížením, neboť změnu
pozice provádí efektivním přenášením váhy z jedné tělesné části na druhou.
Kinestetická mobilizace je pohybový a komunikační koncept, který vychází z poznání,
že pohyb a interakce tvoří základ učení a vývoje, na místo pasivního, nevyváženého vedení
pohybu při mobilizaci člověka s pohybovým omezením nabízí vyváženou podporu pohybu za
maximálního využití pohybových rezerv uživatele.

2.1.6.3 Smyslová aktivizace

Smyslová aktivizace pro seniory je zvláště vhodný pro velmi staré osoby se specifický mi
potřebami a s onemocněním demencí. Oslovuje všechny jejich smysly a systémy, ulehčuje jim
přístup k jejich schopnostem a zdrojům. Důležitou roli zde hrají důvěrně známé obrázky, slova,
vůně, zvuky, vzpomínky z minulosti, hmatem poznávané předměty všedního dne, vůně bylinek,
obvyklé pohybové činnosti, známé písně s cílem znovu vyvolat a umožnit verbální a neverbální
komunikaci, uspokojení potřeb, udržení kvality života a tím zajistit smysluplný a plnohodnotný
život ve stáří. Jako základ může sloužit aktivní a zažitá práce s biografií uživatele, kdy je
zvýšená pozornost věnována individuálním potřebám a orientaci na rituály jednotlivých ročních
období. Smyslová aktivizace umí lidem otevřít oči, aby to opravdu viděli, umí podat ruku tak,
aby ji cítili, mluví řečí, která je srozumitelná, příjemná a je slyšet.

2.1.6.4 Psychobiografický model péče

Psychobiografický model péče je ošetřovatelský mezinárodně využívaný model v oblasti
geriatrické a geront psychiatrické péče, který je zaměřen na podporu schopnosti sebe péče,
udržení, uchování nebo navrácení této schopnosti a to principem oživení zájmu a oživením
psychiky seniora. Základním stavebním kamenem psychobiografického modelu je práce
s biografií klienta.
Psychobiografický model péče je jediný z modelů péče, určen přímo pro uživatele
s psychickými problémy. Autorem tohoto modelu je Prof. Erwin Böhm, který se zaměřuje na
ovlivnění změněného chování seniorů se symptomy demence nefarmakologickou terapií.
Podstatou psychobiografické péče je umění personálu porozumět uživatelům na základě
znalosti jejich životního příběhu (biografie) a poskytnout jim adekvátní péči.
Z těchto výše uvedených modelů a konceptů péče používáme v každodenní práci
s uživateli pouze jednotlivé prvky, celý koncept máme certifikován pouze u Bazální stimulace.
Certifikace jednotlivých modelů péče obnáší několikaletou práce a vzdělávání zaměstnanců
v jednotlivých konceptech. Každý rok se snažíme v rámci vzdělávání proškolit další
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zaměstnance, nebo již vzdělaným zvýšit stupeň vzdělání (vyšší level) v jednotlivých konceptech
péče. Vzdělaný pracovní tým je důležitým prvkem k zavádění celého konceptu.
Velice důležité ale je, že díky těmto prvkům jednotlivých modelů jsme našli smysluplné
naplnění individuální práce s uživatelem a zároveň uspokojení z naší práce.
Nabízené aktivity pro seniory musí být v prvé linii koncipovány podle biografie uživatele
a nikoliv podle biografie našich zaměstnanců. Velmi prospěšné pro efektivitu těchto činností je
umístit veškeré tyto aktivity do prostor vybudovaných podle aspektů terapie prostředím, kde
musíme opět vycházet z historické - kolektivní biografie.
Prostředí je vhodné koncipovat v souladu s biografií klientů, kteří prožili nejaktivnější
část života v 50., 60. a 70. letech. Atmosféra tohoto historického období silně ovlivnila životy
našich uživatelů, a proto není možné tuto historickou epochu nevnímat a doslova obcházet,
pokud chceme hovořit o péči individualizované, tzn. přímo ušité na míru našim uživatelům.
Na základě těchto faktů máme v organizaci vytvořeny vzpomínkové místnosti a zákoutí,
kde uživatelé v příjemném prostředí, které je jim blízké, mohou strávit část dne. Tyto místnost i
mají velký úspěch a jsou s oblibou využívány.
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2.1.6.5 Program Bon A ppetit

Z důvodů zvýšení kvality stravování a stolování uživatelů našeho domova pracujeme již
od roku 2014 s programem Bon Appetit, podle knihy Radost z jídla v dlouhodobé péči od
autorky Jitky Zgola, která je zkušenou ergoterapeutkou, zabývající se problematikou života lidí
s demencí. Posláním programu Bon Appetit je umožnit uživatelům takový způsob stolování, při
němž zůstává zachována jejich důstojnost, identita, etika a estetika prostředí a vybavení.
Program zároveň umožňuje reagovat na měnící se potřeby uživatelů v průběhu jejich pobytu
v domově, které jsou zapříčiněny právě procesem stárnutí a postupující demencí.






Cílem programu je poskytovat uživatelům při stolování a stravování takové
podmínky, které jim umožní vlastní rozhodování, budování společenských
vztahů, senzorickou stimulaci a respektování a podporování jejich dosavadní
soběstačnosti.
Program se zabývá především potřebami uživatelů, ale také pracovníků, kteří
stravu podávají, aby bylo stolování pro všechny zúčastněné zdrojem radosti a
uspokojení.
Jídlo, jeho příprava, jeho sdílení a požívání přinášejí do našeho života mnohe m
víc, než jen nutnou výživu těla. Jídlo hraje klíčovou úlohu při utváření našich
individuálních kulturních a sociálních rolí. Je prostředkem vytváření a utužování
vztahů. Jídlo ve společnosti milého člověka má léčivou moc.

Dopady postupujících kognitivních změn vyvolaných Alzheimerovou chorobou a s ní
související problémy jako jsou dezorientace, ztráta paměti, problémy s vyjadřováním a další
znevýhodnění dále prohlubují pocit osamocení a způsobují ztrátu důstojnosti a identity. Úbytek
hmotnosti a potíže s přijímáním potravy patří k nejnepříjemnějším projevům Alzheimerovy
choroby. Problémy při jídle jsou způsobeny celou řadou faktorů. Každé stádium nemoci
představuje pro nemocného i pro jeho pečovatele specifickou výzvu. Ohroženo je nejen tělesné
zdraví. Jak postupující choroba narušuje důstojnost, vědomí „já“ a omezuje příležitosti k
socializaci, ocitá se v nebezpečí rovněž emocionální rovnováha lidí s Alzheimerovou chorobou.
Program Bon appetit se zabývá potřebami uživatelů i pečujících ve všech stádiích tohoto
procesu.
Program se věnuje čtyřem hlavním aspektům stravování a stolování: stravou,
prostředím (tj. místem, kde je jídlo podáváno, i lidmi, v jejichž společnosti se konzumuje),
servírováním a vědomostmi a postoji zaměstnanců účastnících se celého procesu.
1. Strava - přitažlivost, chuť, konzistence, vzhled, teplota, výživová hodnota,
stravitelnost, kombinace jídel, dostupnost.
2. Prostředí – osvětlení, hluk, prostornost, zařízení a vybavení jídelny, sezení (výška a
poloha odpovídající zvláštním potřebám, speciální nádobí a příbory), sociální prostředí
(osoby ve stejném stupni demence, zaměstnanci, dle přání uživatele).
3. Servírování jídla
4. Vědomosti a postoj zaměstnanců
 Hodnocení potřeb – biografie, individuální potřeby a rituály
 Programové aktivity
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Volba jídelníčku
Pozvání k jídlu – i vůní jídel
Metody servírování a metody pomoci při jídle

Jídlo do ruky
Uživatel, který trpí motorickými obtížemi při jídle, začíná po určité době jíst rukama,
aby se vyvaroval stresujících zážitků. Většinou je tekutý pokrm vylitý, drobivé jídlo všude kole m
a spolustolovníci považují osobu za nezdvořáka. Odmítavý postoj okolí vede k izolovanosti a
ztrátě důvěry. Kdyby uživatele začal personál krmit, problém by se ještě prohloubil. Člověk,
který ztrácí důstojnost, se vtahuje do sebe a rychle chátrá. Při nabídce stravy do ruky takovému
člověku se začnou dít zázraky. Tyto pokrmy jsou nutričně vyvážené, zachovávají si vzhled,
chuť a dají se jíst bez problémů způsobem nenarušujícím důstojnost, autonomii a společenské
konvence. Jídly do ruky můžeme nazvat jednohubky, párečky, kuřecí medailonky, hranolky,
sendviče, mrkvové paličky a vše co se dá vzít do ruky a má velikost sousta. Jídlo do ruky se
nesmí drobit při okusování, omáčky musí být akorát husté, aby nestékaly na prsty po
namočení. Jídlo nesmí být mastné nebo lepivé, musí být uvnitř vlhké, aby se dalo dobře
polknout.
Současně se musíme se zbavit i předsudku, že jídlo musí být co nejpestřejší. Vyvážený
jídelníček, složený z několika jídel do ruky je rozhodně lepší než nepřeberné množství
nezvládnutelných pokrmů. Podrobný návod přípravy jídel do ruky je součástí pravidel –
příprava stravy v kuchyni.

Kuřecí k uličk y , bramborov é k rok ety , mrk ev
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Vepřov é k uličk y , hrášk ov é suflé, zelenina

Marinádov . tofu, špenátov é šnečk y , grilov . zelenina

Čev abčiči, k rok ety , zelenina

Zelenin. nugety , řezy napoleón, rajčata

Kuřecí k rok ety , boloňsk á pizza, k edluben

Speciální nádobí pro snadnější manipulaci a zachování důstojnosti
Speciální nádobí a příbory jsou v procesu stravování osob s onemocněním demencí a
se specifickými potřebami velice důležité. Proto jsme provoz stravování vybavili speciálními
nádobím tak, aby vyhovoval individuálním potřebám uživatelů.





Hrníčky – odlehčené, ergonomicky tvarované, průhledné zajišťují kontrolu nad
množstvím vypité tekutiny, s náustky různého průměru a oušky.
Příbory – speciálně zahnuté příbory s válcovitými držadly a speciálním páskem na
suchý zip pro lepší úchop jsou velice vhodné pro osoby s omezenou schopností
motoriky ruky a poruchami koordinace. Pro osoby se svalovou slabostí nebo naopak se
ztuhlostí svalů jsou vhodné příbory se silnou rukojetí, kterou není potřeba pevně svírat.
Pro ty, kteří mají problém se třesem končetin nebo trhavými pohyby jsou „těžší
příbory“.
Talíře – se zvednutými okraji pro lepší nabírání jídla, speciálně upravené na udržení
teploty jídla. Mnozí senioři s Alzheimerovou chorobou ztrácejí schopnost rozlišovat
barvy (červenou barvu vnímají nejdéle) a kontrast. Z těchto důvodů jsou důležité talíře
s barevnými okraji.
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Alternativní podoby výběru stravy








Fotografie všech jídel z jídelníčku (vizuální výběr)
Jídelníček s fotografiemi a složením jídel včetně alergenů na tabletu, který má
k dispozici ošetřovatelský personál a je schopen, uživatelům poskytnout informace a
názorně jídlo ukázat
Konzultace ošetřujícího personálu s uživateli, kteří trpí poruchou vnímání a nedokáží
rozpoznat příčiny svých trávicích potíží a problematickým pokrmům se vyhnout. Zde je
velice důležitá spolupráce úseků (ošetřovatelský a stravovací).
Uživatelů mají možnost výběru ze dvou jídel, dále pak také varianty diet (normální,
šetřící, dietní).
Velice důležité v celém procesu stravování jsou údaje z biografických listů –
oblíbená/neoblíbená jídla uživatelů. Tyto fakta ovlivňují výběr jídel u uživatelů
s omezenými schopnostmi komunikace.

Schůzky s uživateli
Uživatelé mají možnost se ke kvalitě a složení stravy vyjádřit. Vedoucí stravovacího
provozu dochází za uživateli a zjišťuje jejich potřeby, přání, náměty a názory. Jídelní lístky se
opakují v intervalu 6 týdnů, jsou zohledněny sezónní nabídky potravin, ovoce a zeleniny,
připravují se tradiční pokrmy (masopust, velikonoce, vánoce). Jídelníčky jsou konzultovány a
kontrolovány vedoucí ošetřovatelského úseku tak, aby jídla byla připravována v souladu
s poznatky zdravé a nutriční výživy a dle žádaných diet.

Stránka 34 z 175

2.1.7 Plány do budoucna – zvyšování kvality péče – využívání a
zdokonalování v nových ošetřovatelských metodách

Nadále budeme využívat nové ošetřovatelské metody, koncepty a přístupy, které již
máme zavedené do praxe. Plánujeme tyto metody dále rozšířit o další nové prvky, zajistit
vzdělávání v této oblasti pro další zaměstnance a praxi propracovat tak, aby bylo zařízení
schopné získat další certifikát. Bude to další krok k rozvoji kvality poskytovaných služeb, kterým
umožníme prožít našim uživatelům každý den. Našim cílem je vzdělávat se, získávat nové
informace a převést je do praxe. Již získané certifikáty (Pracoviště Bazální stimulace a
Certifikát Vážka) jsou uděleny pouze na určité období, proto všechny nastavené procesy musí
podléhat inovacím, které budou nutné k obhájení kvality.
2.1.8 Ergoterapie
Ergoterapie je významnou terapeutickou metodou zaměřenou na zlepšování zdraví a
kvality života seniorů. Rozvíjí duševní činnost a napomáhá jemné motorice. Jejím cílem je
umožnit uživatelům účastnit se každodenních aktivit, pomocí kterých mohou znovu nabýt či
začít využívat dovednost k denním činnostem v případě naší cílové skupiny k sebeobsluze.
Součástí ergoterapie je trénování paměti, postřehu, procvičování a upevňování orientace
v prostoru, vybavování si dávno zapomenutých dovedností.
Našim uživatelům nabízíme mnoho zajímavých činností a nových akcí, které jim
zpříjemňují volné chvíle. Ty pro ně připravují nejen zaměstnanci, ale také děti, dobrovolníci a
organizace našeho města.
Uživatelé mají možnost se pravidelně (4xtýdně) účastnit aktivizačních skupinových
programů, jejichž náplní je trénování paměti, protahovací cvičení, soutěže, zpěv, čtení knih a
časopisů nebo jen povídání o aktuálních tématech. Individuální programy organizujeme
v odpoledních hodinách. Ty jsou zaměřeny na společenské hry a aktivity k procvičení jemné
motoriky. V rámci canisterapie nás navštěvují trénovaní pejsci. Mezi velice oblíbený způsob
aktivizace našich uživatelů patří loupání cibule, kterým se zapojují do každodenního života
v domově.
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V rámci spolupráce s dobrovolníky již několik let doprovází pan Mgr. Miroslav Kohoutek
členy našeho pěveckého sboru Domova Letokruhy na klávesy. Setkání pod jeho vedením jsou
vždy doplněny humornými básničkami, hádankami a tematickými prvky. Členové sboru si nejen
rádi zazpívají, ale také připravují vystoupení na naše tradiční akce.
Skupince uživatelů - milovníkům kuchtění a vaření nabízíme program zaměřený na
gastronomii. Pravidelně (již čtvrtým rokem) se 1x za měsíc schází Klub mlsných jazýčků. Při
těchto činnostech jsme uživatelům nápomocni a společně připravujeme pochoutky a speciality
dle jejich receptů, palačinky, bramborové placky, škubánky a jiné. Během společného
ochutnávání a hodnocení zhotovených pokrmů si uživatelé zavzpomínají na období, kdy tyto
pokrmy připravovali svým dětem, nebo je mlsali od svých maminek. Novou tradicí jsou oslavy
narozenin členů klubu.

Mnoho našich uživatelů vyrostlo a žilo ve spojení s přírodou. U svého domu mě li
zahrádku, nebo jen na oknech pěstovali květiny. Na čaj nebo koření pěstovali a sbírali bylinky.
Právě tito uživatelé vytvořili klub, ve kterém sadí květiny, pěstují byliny, pečují o květiny
v budově i na zahradě domova. Podporovat koníčky a zájmy uživatelů je pro nás velice důležité.
Činnosti na zahradě pozitivně ovlivňují nejen psychickou, ale i fyzickou stránku. V neposlední
řadě je důležitý pocit důležitosti a potřebnosti, protože i díky těchto lidí je naše prostředí tak
krásné a útulné.
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Canisterapie je v našem domově stále žádanou a oblíbenou činností uživatelů, která
probíhá dobrovolnickou formou. Canisterapeuti se svými pejsky pravidelně přicházejí do
domova a svým působením napomáhají ke zlepšení zdravotního stavu uživatelů, protože psi
dokážou pozitivně ovlivnit nejen psychickou, ale i fyzickou stránku u uživatelů ve smyslu
uvolnění napětí v těle klienta.

Stále oblíbené KAVÁRNĚ Letokruhy se daří. Jednou měsíčně mají uživatelé možnost
navštívit kavárnu, provoněnou vůní kávy (různé druhy kávových specialit) a ochutnat skvělé
domácí zákusky. Stylově oblečený obsluhující personál a svátečně oblečení uživatelé, kteří si
rádi přizvou i své rodinné příslušníky si společně užívají slavnostní dýchánky. Návštěvnost stále
dosahuje vysoké počtu.

Také HOSPŮDKA Letokruhy má své příznivce. Každý měsíc je v hospůdce „plno“! Nikdo
neodolá čepovanému pivu, ochutnávkám různých druhů piv, smaženým bramborový m
plackám, utopencům a jiným specialitám. Při doprovodu kytary nebo harmoniky je veselo,
nechybí stylově nebo tematicky oblečená obsluha.

Stránka 37 z 175

Pro pamětníky starých filmů a písní vznikl v loňském roce RETRO klub. Nadšenci z řad
uživatelů zde 1x měsíčně vzpomínají na své oblíbené herce a zpěváky, známé filmy a písničky,
které si také rádi zanotují.
Milovníci relaxace si užívali v klubu PEŘÍČKO. Při příjemné hudbě, světlech svíček se
uživatelé 1x za měsíc oddávají relaxaci a masážím v pohodlném křesle.
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2.1.9 Aromaterapie

Aromaterapie je zážitková terapie v klidovém režimu, kdy za pomocí vůní stimuluje me
smysly našich uživatelů. Při terapii používáme vonné oleje, které spojují relaxaci s využítím
léčebných účinků. Oleje jsou dávkovány do aromalamp a unikátních aromadifuzérů, z kterých
stoupá vodní pára a v horní části pomalu prostupují barevná spektra. Přístroj lze i zastavit na
oblíbené barvě. Difuzér zároveň čistí, ionizuje a zvlhčuje vzduch.
Velký důraz při aromaterapii klademe na využití poznatků z biografie jednotlivých
seniorů. Mezi hlavní vyvolavatele vzpomínek patří právě vůně. Každý má jiné oblíbené vůně.
Určité vůně připomínají příjemné, ale i nepříjemné zážitky (vůně perníku – vánoce, vůně
chryzantém – dušičky).
Pro evokaci vzpomínek, ale i jako způsob konverzace nabízíme reminiscenční kolekci
vůní (karafiát, citron, zubař, jablko, levandule, čerstvě posekaná tráva) nebo pro obnovení
harmonie, navození duševní pohody nabízíme výběr z druhé kolekce (eukalypt, máta,
rozmarýn, teea tree, tymián), kdy každá silice rostliny má svou vůni a také jiné účinky
(povzbuzující, uklidňující).
Ne vždy se jedná o aromaterapii s využitím aromalamp a aromadifuzérů. Aromaterapii
využíváme také při cílené stimulaci smyslových orgánů v bazální stimulaci (masážní oleje a
tělová mléka) i při smyslové aktivizaci (koření, čaj, káva). I vůně připravovaného jídla je pro
uživatele smyslovým zážitkem a působí jako přirozená aromaterapie.
Tyto poznatky aplikujeme při přípravě snídaně, kdy pracovnice v jídelnách rozpeče pečivo,
nebo zaleje kávu, aby vůně uživatele přilákala, navodila a vyvolala chuť k jídlu. Vůně jídla patří
k účinným prostředkům, usnandňujícím během stolování orientaci uživatelů. Jen máloco vyvolá
v člověku tak libé pocity jako vůně oblíbeného jídla.
Z výzkůmů je známo, že Alzheimerova choroba poškozuje čich a lidé s tímto onemocněním
ztrácí schopnost vnímat vůně, nebo pachy. To však neznamená, že by vůně hrály při péči o
lidi s demencí menší roli. Jde vždy o individuální případy.

2.1.10

Pořádané akce

Leden:
- Návštěva tří králů
- Klub KaMeRa
- Pěvecký sbor Komenský, Vítkov
Únor:
- Korálkový ples – Domov Sv. Zdislavy Opava
- Masopust
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Březen:
-

Oslava MDŽ
Bál babiček a dědečků - ( Kulturní dům Budišov)
Turnaj v „člověče nezlob se“ v Domově Vítkov

Duben:
- Společné zpívání s pěveckým sdružením Lobník

Květen:
-

Pálení čarodějnic
Smažení vajec

Červen:
- Hurá léto – gril a koktejl párty na zahradě

Září:
-

Setkání s rodinnými příslušníky
Společné zpívání s pěveckým sdružením Lobník

Říjen:
- Vinobraní
- Den seniorů
- Vystoupení operetních zpěváků v pořadu zvaném Šlágropereta
Prosinec:
- Mikulášská hospoda
- Vánoční zpívání se sborem při ZŠ a Gymnáziu Vítkov
- Společné zpívání s pěveckým sdružením Lobník
- Vánoční odpoledne s dětmi z Dětského domova
- Vánoční besídka s tombolou - posezení uživatelů se zaměstnanci
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Smažení vajec a Letní párty (ještě v náhradních prostorech ve Vítkově)

Stránka 41 z 175

Další aktivity uživatelů
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Vinobraní (náhradní prostory ve Vítkově)

Slet čarodějnic (v náhradních prostorech)
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Setkání s rodinnými příslušníky našich uživatelů

Vinobraní v Domově Bílá Opava – udržování přátelských vztahů
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Oslavy narozenin našich uživatelů
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Vánoční koncert žáků umělecké školy ve Vítkově, vánoční pečení, tradiční
Vánoční tombola
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Slavnostní otevření domova
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Jablečné slavnosti s výstavou obrazů (ještě v náhradních prostorech ve
Vítkově)
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Vánoční zvyky – první vánoce v novém domově
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Štědrý den
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Takový krásný úsměv vykouzlil na tváři pana Aloise dárek od paní Adriany a její rodiny.

I když při rozbalování dárku
nejdříve tekly slzy dojetí.
Pan Alois nemá žádnou rodinu
a byl to jeho první dárek po
mnoha letech.
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Paní Hildegarda si přála se ještě jednou podívat do Kravař na tamní faru, kde dlouhé roky
pracovala jako hospodyně.

Přijel sympatický řidič a
moderátor z Českého
rozhlasu a výlet mohl začít.
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O přání našich seniorů byl tak velký zájem, až nám to málem vyrazilo dech. Tato vlna
solidarity nás motivovala na tolik, že jsme také chtěli někomu udělat radost a zpříjemnit
vánoční svátky. Začali jsme hledat, komu, co a jak… Hlavně jsme chtěli potěšit více
seniorům a volba padla na společné přání uživatelů z Domova U Moravy z Kroměříže,
kteří měli společné přání ROTOPED.

Společně s firmou inSPORTline jsme vybrali ten nejlepší a
splnili toto přání. Velké díky všem zaměstnancům!

Stránka 53 z 175

Kavárna Letokruhy, Hospůdka
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Všichni uživatelé mají podepsaný souhlas s uveřejněním fotografií.

Stránka 55 z 175

2.1.11 Publikační činnost

Snažíme se o zviditelnění Domova Letokruhy pro širokou veřejnost. Vydáváme vlastní
časopis „Dům stříbrných vlasů“, ve kterém zveřejňujeme informace o dění v domově, o
proběhlých akcích, o standardech kvality.
Dále veřejnost informujeme o činnosti a životě v domově v Budišovském zpravodaji,
v odborném časopisu Sociální služby, ve Vítkovském zpravodaji a v Regionu.
Ve spolupráci s firmou Video – studio Láryšov jsme natočili informativní DVD o životě
v našem domově. Jsou zde vidět činnosti během celého roku, v každém ročním období.
Zájemci mohou tento film shlédnout i na našich www stránkách, v sekci filmový kanál. Natočili
jsme i několik odborných DVD o práci s konceptem Bazální stimulace, na kterých ná m
korekturu provedla paní PhDr. Karolína Friedlová. Tyto DVD také doporučila jako výukový
materiál.

2.2

Chráněné bydlení

2.2.1 Zaměstnanci

Službu Chráněné bydlení Budišov nad Budišovkou zajišťuje 7 zaměstnanců, vedoucí
služby – 1



sociální pracovnice – 0,8
pracovníci v sociálních službách - 5

V čele Domova Letokruhy je ředitel, který řídí činnost jednotlivých úseků podle obecně
závazných právních předpisů, pokynů a úkolů stanovených zřizovatelem. Ředitel je do funkce
jmenován nebo z funkce odvolán zřizovatelem.

2.2.2 Dobrovolníci

Dobrovolnickou činnost v domově chápeme jako pomoc při naplňování našeho poslání a
cílů. V neposlední řadě také jako formu zvyšování kvality služeb pro naše uživatele.
V minulém roce se nám podařilo získat pro naši službu dobrovolníka, který k nám
do zařízení docházel 5x týdně, a to vždy po dobu 2 týdnů v měsíci. Uživatelům věnoval svůj
volný čas, pomáhal jim s jejich potřebami, povídal si s nimi, hrál hry apod.
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V loňském roce za našimi uživateli docházeli 1x týdně Svědci Jehovovi, kteří si s nimi
povídali a četli jim z bible.

2.2.3 Vzdělávání

Cílem naší služby je zvyšování kvality poskytovaných služeb v souladu se skutečnými
potřebami našich uživatelů a dle standardů kvality sociálních služeb. Pro kvalitu poskytované
služby je důležitá odbornost a vzdělanost pracovníků, kteří tuto službu poskytují. Pracovníci
absolvují semináře a kurzy dle aktuálních potřeb služby a plánu vzdělávání pracovníků (24hodin
ročně). V roce 2018 2 pracovníci v přímé péči absolvovali Kurz pracovníka v sociálních
službách.
Pracovníci nás vždy po absolvování kurzů či školení seznámí s novými poznatky,
postřehy, informacemi, které získaly a považují je za důležité. Naší prioritou v dalším vzdělávání
budou vzdělávací akce zaměřené na práci s lidmi s duševním onemocněním (v naší službě
zastupují dost vysoké procento uživatelů).

Přehled vzdělávání za rok 2018
Název vzdělávacího programu
Kurz pracov níka v sociálních službách

počet hodin počet účastníku
150

2

V edení dokumentace v sociálních službách 22.11.

8

1

V ztahy , intimita a sexualita lidí s mentálním postižením 25.10.

8

4

Řešení konfliktů a v y jednávání v práci sociálního pracov níka 4.6.

8

2

16

2

Jak pomáhat a nev y hořet 20.9.

8

2

P ráce s rizikem 20.6.

8

1

N ormy chov ání na pracov išti se zaměřením na sociální služby I 26.6.

8

3

S táž Domov Letokruhy – H olowczaková a M áchová

8

2

Š kolení řidičů

2

6

BO ZP 20.3.

8

7

E fektiv ní komunikace s klientem v sociálních službách 4. -5.9.

Školící akce přímo v organizaci:
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2.2.4 Práce na kvalitě služby
Veškeré písemné dokumenty v Chráněném bydlení – standardy, vnitřní směrnice a
metodiky slouží všem pracovníkům v každodenním poskytování sociální služby. Sociální
pracovník a vedoucí služby svolávají schůzky týmu, spolupracují na metodikách, provádí
kontrolní činnost.
Pravidelně se schází tým pracovníků nad aktualizacemi standardů, revizemi, diskutuje
o možných změnách. Dále se pracovníci scházejí na schůzkách ohledně individuálního
plánování. Zde je kolektivně diskutováno o cílech a potřebách uživatelů. Společně se hledá
nejlepší řešení, jak poskytnout uživatelům potřebnou podporu a pomoc. Nastavují se a
aktualizují plány podpory. Každodenně se pracovníci na službě schází ke krátké poradě týmu,
kde se řeší aktuální témata ve službě.
V roce 2016 jsme byli zařazeni do projektu Podpora procesu transformace
v Moravskoslezském kraji III.
Od té doby jsme se pravidelně 1x měsíčně scházeli na schůzkách u nás ve službě.
Pracovali jsme na aktualizacích všech Standardů kvality i metodik. Krajem nám byla přidělena
metodická pomoc konzultanta, jímž je paní Mgr. Khýrová Michaela.
Metodický konzultant nás podporuje hlavně v nastavení plánování v naší službě. Podporuje
také vedoucí a sociální pracovnici v nastavení systému hodnocení kvality služby, jehož výstupy
budou
nezbytné
pro
zpracování
rozvojového
plánu
služby
ale
také
do hodnocení služby jako takové.
Společným cílem konzultanta a pracovníků služby je vytvořit Rozvojový plán služby.
Tento plán vychází nejen z podkladů kontrolního auditu kvality, který jsme absolvovali
12 - 14. 3. 2018. Obsahem rozvojového plánu služby je stručné shrnutí průběhu podpory a
návrh nového směřování v rozvoji služby, s důrazem na rozvoj odbornosti a kvality sociálních
služeb v daných organizacích na období budoucích pěti let.
V stejném roce ve dnech 20 – 22. 3. 2018 u nás ve službě proběhla inspekce z MPSV.
Auditoři i inspektoři hodnotili naši službu kladně, o čemž svědčí i jejich Závěrečná zpráva
z auditu a Protokol o inspekci. V naší službě nebyly nalezeny žádné závažné nedostatky.
V rámci zkvalitňování služby jsme se zúčastnili skupinových setkání – „diskusní fóra“,
která jsou pořádána KÚ MSK. Jednalo se o společné setkání pracovníků jednotlivých druhů
sociálních služeb, tzn. domovů pro osoby se zdravotním postižením, chráněných bydlení
a domovů se zvláštním režimem, které vytvořily prostor pro sdílení zkušeností a řešení
problematických oblastí se zaměřením na poskytování daného druhu sociální služby. Obsahová
témata setkání vycházela z potřeb a požadavků účastníků. V roce 2018 jsme byli na 2
setkáních.
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Důležitým ukazatel pro hodnocení kvality naší služby je kontrolní činnost zřizovatele,
závěry auditů, vlastní kontrolní činnost a připomínky externích spolupracovníků, návštěvníků a
praktikantů. Pravidelně 1x ročně zapojujeme rodinné příslušníky, uživatele a zaměstnance do
hodnocení služby formou dotazníků spokojenosti. Výsledky těchto dotazníků zveřejňujeme na
nástěnce v CHB.

2.2.5 Plány do budoucna – zvyšování kvality

Naším hlavním cílem v příštím roce je vzdělávat se a získávat nové informace v oblasti
psychiatrických diagnóz.
Následně se:
 zaměřit a specializovat se na osoby s duševním onemocněním
 orientovat se na vzdělávání zaměstnanců v oblasti práce s osobami s duševním
onemocněním
 pokusit se navýšit počet pracovníků v přímé péči (dle analyzovaných dat o jednoho
zaměstnance)
 dosáhnout snížení kapacity (změna minimálně
1 dvoulůžkového pokoje
na jednolůžkový)
 zajistit podporu externího odborníka – specialista pro práci s osobami s duševním
onemocněním, a to minimálně 2x ročně.
Nabyté informace převést do praxe a tím zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.
V dalším roce bychom také rádi v našem zařízení přivítali více dobrovolníků. Předběžně
počítáme
s
dobrovolníky,
kteří
se
věnují
Canisterapii.
Doufáme,
že se stane oblíbenou činností uživatelů a bude napomáhat ke zlepšení jejich zdravotního stavu
(fyzického i psychického). Také věříme, že k nám bude docházet i nadále naše dobrovolnice
Hanka.
Rádi bychom i v příštím roce udrželi naše dobré vztahy se Svazem tělesně postižených
v Budišově a účastnili se jimi pořádaných akcí. Na oplátku je pozveme na akci pořádanou u
nás. Tak jak tomu bylo v loňském roce, kdy jsme na naší zahradě připravili první olympiádu
pro uživatele služeb v našem okolí.
Chceme i nadále pokračovat v práci na zahradě, plánujeme výsadbu ovocných stromků.
Naši uživatelé vloni spolu s pracovníky zužitkovali své výpěstky ze zahrady – zeleninu a ovoce
používali při vaření a pečení, dělali povidla, kompoty.
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2.2.6 Pořádané akce u nás v CHB
Pravidelnou a oblíbenou činností našich uživatelů v Chráněném bydlení je vaření či
pečení pokrmů. Připravují různé pochoutky a speciality a poté společně posedí a ochutnávají
své společné dílo.
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Dále se věnujeme tvoření podle ročního období. Uživatelé spolu s pracovnicemi vytvářejí
výrobky, kterými poté zdobí dům, své byty a pokoje.

Oslava narozenin
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Akce
Maškarní bál na Moravici

Korálkový ples
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Výlet do Prahy
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Stavění a kácení máje se členy STP

Drakiáda

Stránka 64 z 175

Výlet do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm
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Výlet do Kopřivnice

Minigolf v Budišově
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Výlet na koně do Klokočova
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Koupaliště a opékání v létě
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Vánoce

Ježíškova vnoučata – předání lístků na koncert
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Zásnuby

Pohádkový les
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Olympiáda v CHB

Svět techniky
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Den otevřených dveří ZŠ Budišov n. B.

Pravidelnou a oblíbenou činností našich uživatelů v Chráněném bydlení je vaření či
pečení pokrmů. Na tuto aktivitu se schází jedenkrát měsíčně skupinka uživatelů společně
s jednou pracovnicí. Připravují různé pochoutky a speciality, které si poté nafotí a zakládají si
je do společného „receptáře“. Během společného posezení a ochutnávání panuje příjemná
domácí atmosféra.
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Dále se věnujeme tvoření podle ročního období. Uživatelé spolu s pracovnicemi
vytvářejí výrobky, kterými poté zdobí dům, své byty a pokoje.

Pravidlem v naší službě je oslava narozenin každého uživatele. Ne každý si však přeje
slavit své narozeniny veřejně spolu s ostatními. Oslava se připraví podle přání oslavence, upeče
se nebo koupí dort.
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Akce
Masopust v Letokruzích
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Bál babiček a dědečků

Stránka 77 z 175

Velikonoce

Výlet za prasátky
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Opékání se členy STP

Drakiáda
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Malování a úklid kuřárny

Sportovní den se STP
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Podzimní procházka se sběrem šišek
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Vánoční trhy Olomouc a Praha

Stránka 82 z 175

Vánoce
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Návštěva cukrárny
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Chodba a obývací pokoje
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Kuchyňky
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Sociální zařízení
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2.3

Podpora samostatného bydlení

2.3.1 Zaměstnanci





1 vedoucí sociální služby/pracovník v sociálních službách
1 sociální pracovník (na částečný úvazek)
2 pracovníci v přímé péči

2.3.2 Dobrovolníci, stáže, praxe,

K studentské praxi využili Podporu samostatného bydlení Budišov nad Budišovkou 2
studentky vysokých škol. Stážisti z jiných organizací se přišli podívat na provoz PSB Budišov
nad Budišovkou v rámci několika denní stáže.
V roce 2018 jsme bohužel neměli žádného dobrovolníka, který by byl ochotný spolupracovat
s uživateli služby a trávil by s nimi svůj čas.

2.3.3 Vzdělávání

Naším cílem je zvyšování kvality poskytovaných služeb v organizaci v souladu
s reálnými potřebami uživatelů a dle standardů kvality sociálních služeb. Pracovníci si vybírají
semináře a kurzy dle potřeb uživatelů tak, aby absolvování těchto kurzů a seminářů bylo
přínosem nejen pro uživatele, ale také pro pracovníky, kteří se účastní jiných kurzů. Pracovníci
si zkušenosti a poznatky z kurzů a seminářů předávají mezi sebou formou schůzek.
Přehled vzdělávání za rok 2018
počet
hodin

počet
účastníku

Efektivní komunikace s klientem v sociálních službách

16

2

Jak pomáhat a nevyhořet

8

1

Vztahy, intimita a sexualita lidí

8

1

Řešení konfliktů a vyjednávání v práci soc. pracovníka

8

2

Normy chování na pracovišti

8

3

Vedení dokumentace

8

1

Název vzdělávacího programu
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2.3.4 Práce na kvalitě
Naší snahou je neustále zvyšování kvality služby, proto jsme si v roce 2016 dobrovolně
zažádali o Procesní audit u organizace Instand, z. Ú., který se uskutečnil v červenci 2017.
Cílem a smyslem procesního auditu bylo zjistit, zda poskytovaná sociální služba skutečně
podporuje uživatele v jejich společenském začleňování, tedy zda jejím výsledkem je
normalizace života (míněno nejen kde bydlí, ale jaký život vedou, zda mají stejné příležitosti
jako jejich vrstevníci apod.).
Výsledkem auditu bylo, že naše služba v dílčích segmentech vede k normalizaci života
uživatelů. Pro naplnění sociálního začleňování všech uživatelů jsou ve službě následující zdroje:




respektující, podpůrný a důstojný způsob podpory uživatelů
přijetí opodstatněných rizik, která souvisejí s procesem sociálního začleňování
lidskost, empatie a vstřícnost zaměstnanců

Dále aktivně spolupracujeme s metodikem v oblasti písemných dokumentů – vnitřní
pravidla, standardy a metodické pokyny.
V týmu se scházíme denně a jednou týdně se sociálním pracovníkem. Při těchto
schůzkách máme možnost probrat metodiky se skutečností, diskutujeme o změnách nebo
projednáváme aktuální problém uživatelů.
Aktivně spolupracujeme na vytvoření modelu PSB v rámci projektu „Podpora
transformace v Moravskoslezském kraji III“ účastí našich pracovníků na Diskuzních fórech.
Další ukazatel pro hodnocení kvality je vlastní kontrolní činnost, připomínky návštěvníků
a praktikantů. Pravidelně 1x ročně zapojujeme širokou veřejnost, rodinné příslušníky, uživatele
a zaměstnance do hodnocení služby formou dotazníků spokojenosti, které jsou následně
vyhodnoceny a jsou k dispozici v kanceláři Podpory samostatného bydlení.

2.3.5 Plány do budoucna
Naší snahou je snižovat "závislost" uživatele na službách a třeba docílit toho, že někteří
uživatelé budou žít zcela samostatně nebo za minimální podpory pracovníků.
Služba
Podpora
samostatného
bydlení
Budišov
nad Budišovkou
je
od 1. 1. 2016 financována z projektu „Podpora služeb sociální prevence 1“, financovaného ESF
a MSK. Tento projekt ke konci roku 2018 končí, a navazuje na něho projekt „Podpora služeb
sociální prevence 2“, financovaného ESF a MSK, do kterého vstupujeme 1. 1. 2019 a končí 31.
12. 2019.
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2.3.6 Pořádané akce

Korálkový ples Opava

Technické muzeum Ostrava
Budišov
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Bál dědečků a babiček

Stavění Majky

a

opékání

s STP

Společné Vánoce

Putování pohádkovou říší



Koupaliště Vítkov
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Minigolf v autokempu Budišov

Hei Park Tošovice

Olympiáda














Bál dědečků a babiček
Masopust v Domově Letokruhy
Velikonoční trhy v Olomouci
Sportovní odpoledne pořádané TJ Spartak
Svět techniky v Ostravě
Skanzen Rožnov pod Radhoštěm
Budišovské Letnice
Opékání s opatrovníky
Družba s CHB Budišov a CHB Vítkov
Sportovní odpoledne s STP
Vánoční jarmark v CHB Budišov
Vánoční trhy Praha a Olomouc

2.3.7 Publikační činnost
Neustále informujeme veřejnost, co je podpora samostatného bydlení, proč tu je a jaké
jsou její cíle. Dále jsou informace o službě na internetových stránkách města Budišov nad
Budišovkou a internetových stránkách organizace Domova Letokruhy.
Již druhý rok jsme pořádali Besedu pro veřejnost v rámci dnů otevřených dveří, kdy za
námi mohli lidé z Budišova nad Budišovkou přijít a klást nám otázky. Této besedy se zúčastnili
pracovníci Městského úřadu a Městská policie.
V loňském roce jsme se zúčastnili komunitního plánování MAS Opavsko, kdy v této
spolupráci nadále spolupracujeme.
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3

Hospodaření organizace

Naše organizace poskytuje tři sociální služby a to domov se zvláštním režimem (dále
jen „DZR“), Chráněné bydlení Budišov nad Budišovkou (dále jen „CHB“) a Podporu
samostatného bydlení Budišov nad Budišovkou (dále jen „PSB“). Zastupitelstvo
Moravskoslezského kraje dne 21. 4. 2016 usnesením číslo 19/1961 schválilo postup realizace
dlouhodobé koncepce poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
příspěvkovými organizacemi v oblasti Opavska, Bruntálska a Vítkovska. Dílčí kroky realizace
byly projednané Radou kraje dne 7. 6. 2016 usnesením č. 1025/7876. Na základě těchto
rozhodnutí poskytujeme od 1. 1. 2017 sociální služby CHB a PSB.

Organizace hospodaří dle schváleného finančního plánu, dle pokynů a vnitřních nařízení
zřizovatele. V roce 2018 naše organizace dodržela stanovený závazný ukazatel zřizovatele a to
vyrovnaný hospodářský výsledek, případně mírně přebytkový v rámci všech tří sociálních
služeb organizace.

3.1

Náklady, výnosy, výsledek hospodaření

3.1.1 Náklady

Všechny nákladové položky rozpočtu byly čerpány při důsledném dodržování systému
vnitřní finanční kontroly. Rozpočet byl sestaven pečlivě a objektivně.
Nejvyšší nákladové položky, které ovlivňují náš celkový rozpočet každým rokem, jsou
spotřebované potraviny, energie, odpisy a platy zaměstnanců organizace. Tyto položky se
každoročně zvyšují a my nejsme schopni udržet je na stejné úrovni jako v předchozím roce.
Vždy dojde k jejich navýšení, přesto se snažíme tyto nákladové položky ovlivnit jiný m
způsobem – šetření energiemi, snižování její spotřeby, atd.
Náklady jsou v naší organizaci vždy drženy na minimální úrovni, přičemž jsme nuceni
si nechávat alespoň minimální rezervu finančních prostředků na případné havarijní stavy
budovy a jejího příslušenství, které by při stáří budovy nebyly nic neočekávaného.
Stále větší důraz je kladen na hospodárnost a efektivní využívání finančních prostředků,
ale i přes veškerá opatření již nelze náklady snížit. V přílohové části zprávy je hospodaření
organizace vyčísleno v tabulkách. Podrobnější komentář k hospodaření a nákladovým účtům
viz níže v kapitole 3.4. V níže uvedených grafech je struktura nákladů a výnosů jasně vymezena
a dá se snadno porovnat s minulým rokem.
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3.1.2 Výnosy
Výnosy organizace jsou tvořeny příspěvkem zřizovatele na provoz organizace,
úhradami od uživatelů poskytnuté služby, příspěvků na péči, úhradami od zdravotních
pojišťoven, úhradami za stravné pro zaměstnance, sponzorskými dary a čerpání fondů.
Základním zdrojem financování poskytování sociálních služeb našim uživatelům jsou
úhrady od uživatelů za poskytnuté služby, příspěvky na péči, příspěvek zřizovatele, tj.
Moravskoslezského kraje, a prostředky na provoz poskytnuté zřizovatelem.
Porovnání plánovaných a skutečných výnosů 2018

14 000,00
12 000,00

Výnosy v tis. Kč

10 000,00
8 000,00
6 000,00
4 000,00
2 000,00
0,00
Výnosy z
prodeje
služeb

Plán

13 345,00

Výnosy z
prodeje
DDHM
kromě
pozemků
0,00

15,00

0,00

8,00

11 253,75

Skutečnost

13 648,10

338,00

15,00

194,90

24,00

12 463,50

2,27%

0,00%

0,00%

0,00%

200,00%

10,75%

Index

Čerpání
fondů

Ostatní
výnosy z
činnosti

Úroky

Výnosy z
transferů

Úhrady uživatelů a příspěvek na péči
Výše úhrady v našem zařízení činila od 1. 1. – 30. 11. 2018:
P okoj

P očet

C ena/měsíc (31 dnů)

Jednolůžkový

1

9 .7 6 5 ,- Kč

Dvoulůžkový

4

9 .4 5 5 ,- Kč

11

9 .1 4 5 ,- Kč

T ř ílůžkový
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Výše úhrady v našem zařízení činila od 1. 11. – 31. 12. 2018:
P okoj

P očet

C ena/měsíc (31 dnů)

Jednolůžkov ý

10

11. 315,- Kč

Dv oulůžkov ý

25

10. 695,- Kč

Ceny za ubytování a pobyt zůstaly do října 2018 na stejné úrovni jako v roce 2017. Ke
zvýšení cen za ubytování jsme přistoupili od listopadu 2018 z důvodů přestěhování domova se
zvláštním režimem do zrekonstruovaných prostor, přičemž došlo ke změně druhu ubytování.
V nové přistavěné části a v jednom zrekonstruovaném poschodí stávající budovy je bydlení
řešeno komunitním způsobem, vzniklo 5 komunit s vlastním obývacím pokojem, kuchyňský m
koutem a dostatečným počtem hygienického zázemí (WC a koupelen). Je vytvořeno 25
dvoulůžkových a 10 jednolůžkových pokojů. Pokoje mimo komunity mají vlastní sociální
zařízení. Plochy všech místností odpovídají současným požadavkům a legislativním normám.

Přehled a struktura uživatelů dle příspěvku na péči k 31. 12. 2018:
Rok

2014

2015

2017

2017

1 .1 .-3 0 . 6 . 2 0 1 7

1 .7 .-31. 12. 2017

2018

2016

P očet

45

45

45

45

42

60

ø v ěk

81

80

79,8

80,75

79,29

80,42

1. stupeň

0

0

0

0

0

6

2. stupeň

15

10

9

9

7

15

3. stupeň

7

9

12

13

13

17

4. stupeň

22

25

22

22

21

21

1

1

2

1

1

1

P ř íspěvky na péči

Bez příspěv ku

Úhrady od zdravotních pojišťoven

Další výnosovou položku tvoří platby za provedené zdravotní úkony od zdravotních
pojišťoven. Úhrady celkem činily cca Kč 1285 tisíc. Finanční prostředky od zdravotních
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pojišťoven zdaleka nepokryjí náklady na zdravotnickou péči. Na základě § 50 zákona č.
108/2006 Sb., by v domovech se zvláštním režimem měla minimální výše úhrady z veřejného
zdravotního pojištění činit Kč 3.000,-/ měsíc pro uživatele ve stupni závislosti III nebo IV.
Z podrobné analýzy fakturovaných úkonů zdravotním pojišťovnám nejsme schopni tuto částku
dodržet, ale podařilo se nám ji výrazně zvýšit oproti roku 2017. Zvýšení úhrad od zdravotních
pojišťoven je způsobeno zvýšením kapacity sociální služby domovy se zvláštním režimem o 18
uživatelů a tedy zvýšením vykázané péče na nové uživatele.

Příspěvky zřizovatele

Moravskoslezský kraj jako zřizovatel stanoví organizacím jím zřízeným závazné
ukazatele, kterými jsou organizace povinny se při svém hospodaření řídit. Naši organizaci byly
podle § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů pro rok 2018 stanoveny závazné ukazatele usnesením Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje.

Účelové znaky (dále jen ÚZ):






ÚZ 205 – příspěvek na provoz od zřizovatele – prostředky na úhradu nákladů na odpisy
na rok 2018
ÚZ 207 – příspěvek na provoz od zřizovatele – prostředky dofinancování hlavní činnosti
ÚZ 5 – vlastní zdroje
ÚZ 13305 – příspěvek zřizovatele – financování sociální služby „domovy se zvláštním
režimem“
ÚZ 253 a 13013 – příspěvek zřizovatele – financování sociální služby „podpora
samostatného bydlení“

ÚZ je účetní jednotka povinná používat vždy u syntetických účtů účtové skupiny 5 a 6.
Investiční příspěvky zřizovatele – účelově určené pro rok 2018:
Ú čelov ý investiční příspěvek do fondu inv estic Ú Z 0 – na akci N ákup
konv ektomatu

200 000,00

Ú čelov ý investiční příspěvek do fondu inv estic Ú Z 0 – na akci P ořízení
elektronické požární signalizace

350 000,00

Ú čelov ý investiční příspěvek do fondu inv estic Ú Z 0 – na akci P ořízení
osobního automobilu s pohonem C N G

300 000,00

CELKEM zřizovatel
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8 5 0 0 0 0 ,0 0

Přehled poskytnutých příspěvků na provoz na sociální službu pro rok 2018:
Str uktura výnosů v roce 2018

C elkem Kč

Ú Z 13305

P říspěv ek zřizovatele – financov ání sociální služby

8 098 000,00

Z toho:

S ociální služba „Domovy se zv láštním režimem“

5 898 000,00

S ociální služba „C hráněné by dlení“

2 200 000,00

C ELKEM zřizovatel - př íspěvek na sociální službu
Ú Z 205

P říspěv ek na prov oz zřizovatel - účelov ě určeno ke kry tí odpisů

Ú Z 207

P říspěv ek na prov oz zřizovatel - účelov ě určeno na dofinancov ání hlavní
činnosti

C ELKEM zřizovatel – př íspěvky na provoz

8 0 9 8 0 0 0 ,0 0
300 000,00
2 100 000,00
2 4 0 0 000,00

Ú Z 253

P říspěv ek zřizovatele – financov ání sociální služby „Podpora
samostatného by dlení

66 675,00

Ú Z 13013

P říspěv ek zřizovatele – financov ání sociální služby „Podpora
samostatného by dlení

1 266 825,00

Ú Z 253

P říspěv ek zřizovatele – financov ání projektu Iniciativa na podporu
zaměstnanosti mládeže v M SK

9 000,00

Ú Z 13013

P říspěv ek zřizovatele – financov ání projektu Iniciativa na podporu
zaměstnanosti mládeže v M SK

171 000,00

C ELKEM zřizovatel – př íspěvky na sociální službu

1 5 1 3 5 0 0 ,0 0

Skutečné čerpání dotací a příspěvků na provoz činí Kč 12.011.500,-. Naše organizace
se ve svém hospodaření řídila závaznými ukazateli, které byly dodrženy.
V roce 2018 jsme obdrželi finanční dary ve výši Kč 73.232,-. Finanční prostředky jsou
vedeny na účtu rezervního fondu a jsou použity k účelům uvedených na darovacích smlouvách.
Čerpání fondu bylo ve výši Kč 14.987,-,- a to z darů na hudební produkci na kulturní
akce pro uživatele a na kytičky k životním jubileím našich uživatelů.

Dotace Úřad práce
V měsíci červnu 2017 se nám podařilo uzavřít dohodu na jednoho pomocného
pracovníka v sociálních službách. Jedná se o Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku v maximální výši Kč 150.000,-. Dohoda je
uzavřena na dobu určitou a to od 1. 7. 2017 do 30. 4. 2018, příspěvek ve výši Kč 56.721,- je
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zahrnut ve výnosech v roce 2018 a zároveň jsou zahrnuty mzdové náklady na tohoto
pracovníka v nákladech organizace.
V měsíci lednu 2018 se nám podařilo uzavřít dohodu na jednoho pomocného
pracovníka v sociálních službách. Jedná se o Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku v maximální výši Kč 135.000,-. Dohoda je
uzavřena na dobu určitou a to od 1. 2. 2018 do 31. 10. 2018, příspěvek ve výši Kč 135.000,je zahrnut ve výnosech v roce 2017 a zároveň jsou zahrnuty mzdové náklady na tohoto
pracovníka v nákladech organizace.

Pracovníci získaní přes Úřad práce nesplňují potřebné kvalifikační předpoklady, které
jsou nutné pro kmenové zaměstnance, se kterými je počítáno v organizační struktuře. Jsou
pouze zařazováni na pozice pomocných pracovníků v sociálních službách, kteří přispívají ke
zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb.
Celková výše získané dotace činila pro rok 2018 Kč 191.721,-, o tuto částku byl navýšen
finanční plán organizace. Veškeré poskytnuté příspěvky byly využity v souladu s uzavřenou
smlouvou s Úřadem práce.

3.1.3 Výsledek hospodaření
Naší příspěvkové organizaci byl usnesením zastupitelstva Moravskoslezského kraje
schválen závazný ukazatel – vyrovnané, případně mírně přebytkové hospodaření za rok 2018.
Celkové náklady za rok 2018:

Kč 26.683.482,92

Celkové výnosy za rok 2018:

Kč 26.683.482,92

Hospodářský výsledek za rok 2018 činil Kč 0,-. Stanovený závazný ukazatel naše
organizace dodržela. Naše organizace nemá doplňkovou činnost.

3.2

Mzdové náklady, průměrný plat

V naší organizaci odměňujeme zaměstnance platem dle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb.,
a příslušnými prováděcími nařízeními – nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. V roce 2018 nám byla poskytnuta dotace od zřizovatele ve výši Kč 8.098 tis., která
byla využita na úhradu platů našich zaměstnanců mimo zdravotních sester. Celkové prostředky
na platy dosáhly za rok 2018 Kč 14.355 tisíc.
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V roce 2018 jsme opět splnili povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkové m
počtu zaměstnanců. Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti
preferujeme především přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tyto osoby
zaměstnáváme na úseku prádelny, zdravotního úseku a provozního úseku. V roce 2018 se
jednalo o tři zaměstnance, z toho jeden na poloviční pracovní úvazek a dva na celý úvazek,
ale pouze na šest měsíců (viz příloha Oznámení o plnění povinného podílu OZP).
Taktéž byl dodržen stanovený závazný ukazatel přípustný objem prostředků na platy pro
rok 2018 a to podíl mimotarifních složek platu k platovým tarifům ve výši 25%, kdy naše
organizace dosáhla podílu ve výši 17,37 %. Veškeré závazky vůči zaměstnancům,
pojišťovnám, úřadům byly řádně a včas hrazeny.
Počet zaměstnanců, který zajišťuje poskytování sociálních služeb v naší organizaci je
k 31. 12. 2018 60.
Analýza průměrných měsíčních platů zaměstnanců v letech 2016 – 2018

Zaměstnanci

Platy v tis. Kč

ø ev. počet
zaměstnanců
přepočtený

Pracovníci v soc. službách
2016

3302,3

14,4

2017

6254,0

24,2

2018

8226,6

25,9

2016

381,8

1,0

2017

479,7

2,0

2018

730,1

2

2016

1181,3

3,2

2017

1090,7

3,0

2018

1283,4

3,5

2016

1441,5

4,0

2017

1647,0

4,0

Sociální pracovník

Všeobecné sestry

THP
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2018

2026,4

4,3

2016

2305,5

14,2

2017

1937,6

11,9

2018

2088,7

12,2

Pracovníci pracující
převážně manuálně

Pracovní neschopnosti
V průběhu roku docházelo k pracovním neschopnostem na přímé péči, dále na
provozním úseku – úklid, jedna zaměstnankyně byla v pracovní neschopnosti způsobené
pracovním úrazem. Chybějící zaměstnanci museli být dočasně nahrazeni, abychom zachovali
chod domova a kvalitu poskytované služby, a proto byli na dohodu o provedení práce přijati
pracovníci v přímé obslužné péči, pomocný pracovník na provozním úseku.

Komentář k přehledu o plnění plánu za rok 2018

3.3

Porovnání plánovaných a skutečných nákladů 2018
16 000,00

14 000,00

12 000,00

10 000,00

8 000,00

6 000,00

4 000,00

2 000,00

0,00

-2 000,00
Plán

501 502 511 512 518 521 524 527 528
1 153 1 210 150,0 7,00 2 057 14 02 4 613 560,0 0,00

531 538 551 558 549
9,84 5,00 605,5 170,0 0,00

569 591
0,00 1,09

Skutečnost 1 481 1 067 572,8 18,00 2 307 14 69 4 864 605,5 0,00 11,40 2,30 622,1 317,5 58,50 0,00 4,60
Index
28,42 -11,7 281,8 157,1 12,18 4,81%5,45%8,13%0,00% 15,85 -54,0 2,74% 86,76 0,00%0,00% 322,0

Stránka 100 z 175

Účet 501
Na účtu 501 Spotřeba materiálu jsou nejvyšší nákladovou položkou našeho rozpočtu
spotřebované potraviny. Každoročně se jejich výše pohybuje kolem Kč 1.200 tisíc. V roce 2018
je hodnota potravin vyšší z důvodů přestěhování služby DZR do nově zrekonstruované budovy,
kdy se zvýšila kapacita domova o 18 uživatelů a zároveň o 18 zaměstnanců, došlo tedy
k nárůstu nákladů na spotřebované potraviny. Další vyšší položkou je spotřeba čisticích
prostředků a nákup drobného hmotného majetku v pořizovací ceně do Kč 3.000,-.
Účet 502
Náklady za energie jsou ovlivněny stěhováním služby DZR do náhradních pronajatých
prostor v nemocnici ve Vítkově, jelikož budova organizace prošla celkovou revitalizací. Do 28.
10. 2018 je služba v těchto prostorech a náklady na vodné a spotřebu plynu jsou stanoveny
paušální měsíční částkou v rámci splátkového kalendáře, tudíž nelze přesně stanovit spotřebu
v m3. Náklady na energie byly stanoveny dle předběžných výpočtů, odhadem a dle sdělených
spotřeb organizace, která v pronajatých prostorech byla před námi. Tuto nákladovou položku
jsme oproti finančnímu plánu nepřekročili, naopak je nižší, než jsme plánovali.
Díky smlouvám o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání zakázek,
uzavřenou mezi naší organizací a zřizovatelem, má naše organizace již čtvrtým rokem výraznou
úsporu také v ceně za jednotku u plynu a elektřiny.
Účet 511
Do těchto nákladů byly zahrnuty částky za nutné opravy. K velkému nárůstu došlo
z důvodu nutných oprav strojů a zařízení na úseku stravovacím, jelikož se nepodařilo
zprovoznit stroje, které téměř dva roky byly uskladněny v náhradních prostorech. Dále byly
nutné opravy výtahu, aby byl provozuschopný, než se organizace přestěhuje zpět do nové
budovy. Podrobnější informace o opravách viz kapitola 3.4 Péče o spravovaný majetek.
Dále jsou zde zahrnuty havarijní opravy na budově Chráněného bydlení v Budišově nad
Budišovkou – oprava po havárii vody ve 3. bytě, kdy bylo nutné opravit lina, dále nové obložky
a dveře, které byly vodou poničené, nutnost vymalovat poničené stěny a další drobné opravy.
V rozpočtu se s náklady za tyto opravy nepočítalo, proto díky uznaným nákladům na
opravy je tato položka v předpokladu k 31. 12. 2018 vyšší.
Účet 512
V letošním roce se zvýšily výdaje na cestovné zaměstnanců z důvodů účastí na
odborných konferencích v Praze. Výdaje na cestovné se každoročně snažíme držet na co
nejnižší úrovni, zaměstnanci využívají služební automobil místo hromadné dopravy. Organizaci
se podařilo zařídit některá školení a odborné semináře přímo v zařízení, čímž výrazně ušetřila
na cestovném zaměstnanců.
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Účet 518
V ostatních službách vzrostly náklady oproti plánovaným o 12,18%. Na těchto
nákladech se největší mírou podílí výdaje na pravidelné roční revize a odborné prohlídky strojů
a zařízení v organizaci, roční poplatky za údržbu softwarových programů, služby
telekomunikací, pošt, náklady za bankovní služby a nákup ostatních dalších ostatních služeb.
V letošním roce tyto náklady výrazně ovlivnily náklady spojené s užíváním pronajatých
prostor pro službu DZR a to stěhovací služby, stravování dodavatelsky, praní dodavatelsky,
likvidace komunálního odpadu, nájemné.

Ostatní služby za rok 2018

stravování dodavatelsky

služby telekomunikací,
radiokomunikací, poštovné
nájemné
130 127,40
6%

305 873,00
13%
547 803,00
24%

stěhovací služby

služby zpracování dat
87 070,
67
4%
revize a odborné prohlídky

396 200,00
17%

517 815,60
22%
62 383,04
3%

184 719,
69
8%
75 485,00
3%

praní dodavatelsky

likvidace komunálního odpadu

Ostatní služby (bankovní
poplatky, propagace, inzerce a
další)
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Účet 527
Na tomto účtu jsou zákonné náklady a to tvorba FKSP, kterou pro příspěvkové
organizace zřízené územním samosprávným celkem upravuje § 33 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a § 2 vyhlášky
o FKSP. Dále náklady na stravování zaměstnanců, náklady na preventivní lékařské prohlídky a
vzdělávání zaměstnanců. Náklady se oproti plánovaným zvýšily o 8,13%.
Všichni pracovníci v sociálních službách (i dohody o provedené práci) a sociální pracovník
splnili zákonem určených 24 hodin/rok vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb. Vzděláváním
v roce 2018 prošli nejenom pracovníci v sociálních službách, ale i zdravotnický a provozní
personál.
V rámci zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb v Domově Letokruhy využíváme
nové metody v ošetřovatelské péči. Mezi tyto metody patří Koncept Bazální stimulace, prvky
Psychobiografického modelu péče, Kinestetická mobilizace a prvky Smyslové aktivizace.
Zaměstnance máme proškoleny v základním kurzu, nástavbovém kurzu i prohlubujícím kurzu
bazální stimulace.
Účet 558
V letošním roce organizace nakoupila tento majetek – došlo k nákupu především
nového, chybějícího majetku z důvodů navýšení kapacity domova o 18 uživatelů a o 18
zaměstnanců. Bylo nutné přistoupit ke nákup nového počítače pro nastupující zaměstnankyni
na úseku ekonomickém, dále vybavení do kuchyně, tiskárna pro sociální pracovnici, klimatiza ce
a další (podrobněji viz níže – Péče o spravovaný majetek). Všechny nákupy nového drobného
majetku byly nutné provést z důvodu výměny starého, již neopravitelného majetku.

3.4

Péče o spravovaný majetek

Domov Letokruhy spravuje nemovitý a movitý majetek zřizovatele, který byl organizaci
předán do správy zřizovací listinou vydanou Radou Moravskoslezského kraje č. ZL 353/2003.
Dále se naše organizace stará o majetek, který jsme získali formou věcných darů, případně byl
pořízen z přijatých finančních darů.
Každý zaměstnanec zabezpečuje péči o spravovaný majetek formou správy majetku na
svěřeném úseku, dbá veškerých bezpečnostních nařízení a kontroluje zejména uzamykání a
uzavírání oken, dveří při odchodu, vypínání všech elektrospotřebičů. Při zjištění poškození u
vybavení organizace, které brání dalšímu užívání či ohrožuje bezpečnost zaměstnanců i
uživatelů Domova Letokruhy, dává návrh k opravě, případně vyřazení. Neopravitelné předměty
jsou po schválení ředitelem organizace vyřazeny z evidence majetku a je zajištěna fyzická
likvidace těchto vyřazených předmětů.
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Stálá aktiva
Účet

S tav v Kč
k 1. 1. 2018

Drobný dlouhodobý
nehmotný majetek

přírůstky v Kč

úby tky v Kč

S tav v Kč
k 31. 12. 2018

192 350,30

12 100,00

0,00

204 450,30

33 712 182,50

67 707 482,47

0,00

101 419 664,97

S amostatné movité v ěci a
soubory mov itých věcí

5 126 533,15

4 414 326,23

299 424,00

9 241 435,38

Drobný dlouhodobý hmotný
majetek

8 521 720,20

4 392 340,99

1 842 775,51

11 071 285,68

255 730,89

48 391,00

0,00

304 121,89

98 532,00

81 191,00

0,00

179 723,00

Budov y a stav by

P ozemky
E nergetický audit, studie
zahrada

C ELKEM

1 2 2 420 681,22

V oblasti drobného hmotného dlouhodobého majetku od Kč 3.000,- do Kč 40.000,- byl pořízen
majetek v celkové hodnotě Kč 306.840,90:
N ázev pořizov aného majetku (ZV R)

P ořizov ací cena (v Kč)

Licence S mlouv y

12 100,00

P C H P s monitorem v č. příslušenstv í – mzdov á účetní

25 300,00

Transportní posuv ná deska – skládací 2 ks

23 000,00

Křov inořez

10 114,00

Š atní skříňky 10 ks

41 200,00

V odní lázeň 4 ks

96 752,00

Klimatizace kuchy ň

85 801,50

Tiskárna H P – sociální pracov nice

5 538,00

Doplnění sirény k ústředně E P S

3 357,00

C E LKE M ZV R

Název pořizovaného majetku (PSB)
N ízká široká skříň
C ELKEM PSB
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303 162,50

P oř izovací cena ( v Kč)
3 678,40
3 6 7 8 ,4 0

Oběžná aktiva

Zásoby
O pořízení a úbytku zásob účtujeme způsobem A. Podstatou způsobu A je soustředění
všech nákladů vynaložených na pořízení zásob nákupem na majetkových účtech zásob
(111,112). Zásoby se vyúčtují do nákladů až v okamžiku jejich skutečné spotřeby. Skladová
evidence je zajištěna u potravin, čisticích prostředků, ochranných pomůcek (pracovní
oděvy a obuv), desinfekční prostředky, vybraný všeobecný materiál.

Stav zásob k 31. 12. 2018:
Pohonné hmoty
Potraviny
Všeobecný materiál
Dezinfekční prostředky
Hygienické a toaletní prostředky
Čistící prostředky
Zásoby celkem

Kč 2.224,45
Kč 65.097,69
Kč 2.407,25
Kč 3.847,72
Kč 3.544,49
Kč 9.004,50
Kč 86.126,10

3.4.1 Nemovitý majetek předaný organizaci k hospodaření

Seznam nemovitostí je uveden na listu vlastnictví č. 1573 pro katastrální území Budišov
nad Budišovkou a dále na listu vlastnictví č. 1113.
Nemovitý majetek ve správě k 31. 12. 2018 – stavby
budov a, stav ba
budov a domov se zv láštním režimem

číslo popisné

na parcele

pořizov ací cena

650

709

2 503 140,00

budov a (márnice)

bez čp

929

65 187,00

budov a (altán)

bez čp

930

53 111,00

technické zhodnocení budov y DL

650

709

9 597 720,11

budov a chráněné by dlení

413

498

20 860 183,54

by t chráněné by dlení

693

126/3

469 811,00

altán chráněné by dlení

498

86 622,85

garáž chráněné by dlení

126/3

76 407,00

Budov a deskáč

Stránka 105 z 175

Bez čp

503 609,00

Budov a DZR technické zhodnocení

650

64 560 136,81

Zpev něná plocha

Bez čp

1 048 327,15

H lubinné v rty

Bez pp

1 479 841,54

Rev izní šachtice

107 012,50

V odov odní přípojka

8 555,47
C ELKEM

1 0 1 419 664,97

Nemovitý majetek ve správě k 31. 12. 2018 – pozemky
pozemek

v ý měra v m 2

na parcele

pořizov ací cena

zast.plocha a nádv oří

709

436

32 791,56

zast.plocha a nádv oří

929

102

7 671,42

zast.plocha a nádv oří

930

56

4 211,76

275/1

6913

48 391,00

498

556

38 983,15

2286/2

2849

119 900,00

Zast.plocha a nádv oří chráněné by dlení
by t – podíl 1495/10000

126/3

223

3 066,00

Zast.plocha - garáž

126/3

223

716,00

O statní plocha

2368/1

3243

22 701,00

O statní plocha

2368/11

595

4 165,00

926

287

21 525,00

ost.plocha zeleň
Zast.plocha a nádv oří chráněné by dlení
Zahrada chráněné by dlení

Zastav ěná plocha
C ELKEM

3 0 4 121,89

3.4.2 Opravy a údržba
Opravy a údržba majetku byly v roce 2018 hrazeny z provozních prostředků a vlastních
příjmů, na posílení této činnosti nebyly využity finanční prostředky z investičního fondu.
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O P RA V Y A ÚDRŽBY M A JET KU ZA RO K 2 0 1 8
Dr uh opr avy, údr žby ( ZV R)

v Kč

O prav a chladící skříně E lektrolux

1 912,00

O prav a automobilu Roomster

3 493,00

O prav a automobilu O ctavia – diagnostika, doplnění brzdov é
kapaliny

1 376,00

O prav a automobilu Roomster – zámek, vadná el. instalace

2 777,00

O prav a tiskárny O KI

1 041,00

O prav a automobilu O ctavie – výměna filtru, oleje, výplach
motoru

3 234,00

O prav a automobilu F abie – výměna filtru, oleje

2 305,00

Technická kontrola, emise – automobil Roomster

1 880,00

O prav a myčky F agor – prasklé dno

1 000,00

O prav a, instalace modemu – seřízení a oprav a ústředny

2 202,00

IT služby – čištění 5 x P C , konfigurace S W

4 173,00

O prav a travního traktoru
Kácení stromů

4 450,00
15 488,00

O prav a automobilu O ctavie – zpětné zrcátko, koberečky

1 132,00

O prav a automobilu O ctavie – detekční formovací ply n,
v entilek, klimatizace

1 057,00

Č ištění kanalizace

4 605,00

O prav a automobilu O ctavie - klimatizace

6 865,00

Technická kontrola, emise – automobil F abie

1 700,00

O prav a výtahu - po zatopení

44 460,24

O prav a výtahu – omezovače rychlosti

36 294,00

O prav a výtahu – technická porucha, zastav en požární mód
O prav a kuchyňského výtahu
N apojení altánů

1 109,75
1 109,75
35 575,25

O prav a výtahu - nesv ítí světlo

1 963,63

O prav a výtahu - dodání led. pásků

7 344,70

O prav a výtahu - spínač 3. tlačítka

3 521,05

Instalatérské práce

5 437,00

S erv isní práce v kuchy ni (MAVA)
O prav a hnětače
P C karta Retigo – serv isní práce

24 118,00
4 633,00
32 760,40

O prav a lednice, mlýnku

5 474,00

Doplnění datov ých zásuvek pro telefony

6 059,00

O prav a telekomunikačních sítí

3 600,00

Č istící zóny - montáž
O prav a rohů pokoje – akrylátové doplňky, kryty
Instalace tiskáren
C ELKEM ZVR
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15 205,00
112 267,60
1 433,00
4 0 3 055,37

Dr obné opravy (ZVR)
V ý měna pneu – automobil O ctavie
C ELKEM ZVR

v Kč
400,00
4 0 0 ,0 0

O P RA V Y A ÚDRŽBY M A JET KU ZA RO K 2 0 1 8
Dr uh opr avy, údr žby ( C H B)

v Kč

O prav a PC

5 690,00

O prav a svítidel, el. montážní práce

4 079,00

O prav a zahradního traktoru

2 985,00

O prav a 2 ks praček Beko

3 835,00

Instalatérské práce – v anov á baterie

1 800,00

Č ištění v enkovní kanalizace + vnitřní prostory

5 060,00

Technická kontrola – automobil Dacia

1 880,00

M onitoring a čištění kanalizace

2 820,00

O prav a automobilu Dacia - starter

3 962,00

Ú držbářské a instalatérské práce

2 139,00

E lektro- montážní práce

1 803,00

Instalatérské práce – v ý měna baterie, záchodu

8 900,00

Instalatérské práce

3 645,00

O prav a lina, dveře – škoda po v yplavení

115 195,00

C ELKEM CHB

1 6 3 793,00

Dr uh opr avy, údr žby ( C H B)

v Kč

O prav a PC

5 690,00

O prav a svítidel, el. montážní práce

4 079,00

O prav a zahradního traktoru

2 985,00

O prav a 2 ks praček Beko

3 835,00

Instalatérské práce – v anov á baterie

1 800,00

Č ištění v enkovní kanalizace + vnitřní prostory

5 060,00

Technická kontrola – automobil Dacia

1 880,00

M onitoring a čištění kanalizace

2 820,00

O prav a automobilu Dacia - starter

3 962,00

Ú držbářské a instalatérské práce

2 139,00

E lektro- montážní práce

1 803,00

Instalatérské práce – v ý měna baterie, záchodu

8 900,00

Instalatérské práce

3 645,00

O prav a lina, dveře – škoda po v yplavení

115 195,00

C ELKEM CHB
Dr obné opravy (CHB)

1 6 3 793,00
v Kč

P řistav ení plošiny pro montáž komínové láv ky

800,00

O prav a výtahu

603,75
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O prav a automobilu Dacia

362,00

V ý měna pneu – automobil Dacia

200,00

Ú držbářské práce

605,00

C ELKEM CHB

2 5 7 0,75

O P RA V Y A ÚDRŽBY M A JET KU ZA RO K 2 0 1 8
Dr uh opr avy, údr žby ( P SB)
Konfigurace H W

v Kč
2 280,00
2 2 8 0 ,0 0

C ELKEM CHB
P RA V Y A ÚDRŽBY M A JET KU ZA RO K 2 0 1 8
Dr uh opr avy, údr žby ( P SB)
IT služby
C ELKEM PSB

v Kč
716,32
7 1 6 ,3 2

3.4.3 Inventarizace majetku

Na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb. A Českými účetními standardy platnými pro účetní
jednotky byla v Domově Letokruhy provedena fyzická a dokladová inventarizace majetku,
pohledávek, závazků a zůstatků všech rozvahových a podrozvahových účtů. Na základě příkazu
ředitele byly jmenovány jednotlivé komise, jejich členové, termíny a upřesněny postupy
prováděné inventarizace.
Fyzické a dokladové inventury majetku byly provedeny k 31. 12. 2018 a to s termíne m
zahájení 1. 11. 2018 a ukončení 15. 1. 2019. Fyzická inventura proběhla u hmotného majetku,
u zásob ve skladu potravin, hygienických a čisticích prostředků, všeobecného materiálu, prádla,
osobních ochranných pomůcek u zaměstnanců, kontrola stavu pohonných hmot, peněžních
prostředků v pokladně, cenin. Dokladová inventarizace byla provedena u závazků, pohledávek
a u ostatních rozvahových a podrozvahových účtech.
Inventury proběhly na všech úsecích, řádně a včas, nebyl zjištěn žádný inventarizační
rozdíl.
O uvedených inventurách byl vyhotoven Inventarizační zápis se zdůvodněním vzniku
inventarizačního rozdílu. Ke dni 31. 01. 2019 byla zpracována Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2018.
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3.4.4 Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku
Naše organizace svěřený nemovitý majetek nepronajímá.

3.5

Doplňková činnost
Domov Letokruhy nemá doplňkovou činnost.

3.6

Pohledávky a Závazky

Pohledávky
Přehled pohledávek k 31. 12. 2018:
P ohledávky

Kč

O dběratelé – zdrav otní pojišťovny

406 240,44

Krátkodobé posky tnuté zálohy

155 400,00

N áklady příštích období

44 577,04

Dohadné účty aktiv ní

805 925,67

P říjmy příštích období

2 039,00

O statní krátkodobé pohledávky
C ELKEM

328 268,00
1 7 4 2 450,15

Organizace nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.
Závazky
Závazky
Dodav atelé
Krátkodobé přijaté zálohy
Zaměstnanci

Kč
1 145 790,85
590 988,73
1 213 858,00

S ociální a zdrav otní pojistné

688 181,00

Daň z příjmů F O

149 463,00

V ý daje příštích období

42 900,00

Dohadné účty aktiv ní

201 995,00
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O statní krátkodobé závazky
C ELKEM

2 042 583,42
6 0 7 5 760,00

Závazky zahrnují závazky vůči zaměstnancům z pracovněprávních vztahů (platy
12/2018, vyplaceny v 1/2019), zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního
pojištění (odvod v 1/2019), záloha na daň ze závislé činnosti a funkčních požitků a daň zvláštní
sazbou. Dále jsou zde zahrnuty výdaje příštích období (telefonní poplatky, elektřina), dohadné
položky aktivní (elektřina, plyn, voda), ostatní krátkodobé závazky (srážky z mezd – insolvence,
exekuce, Kooperativa pojištění, depozita uživatelů).

Organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti.

4

Enviromentální politika

Domov Letokruhy, příspěvková organizace má stanovená zřizovatelem „Pravidla
environmentálního provozu příspěvkové organizace“, na základě kterých je povinna dbát na
ochranu životního prostředí.
Při poskytování služeb či realizaci aktivit stále pracujeme na snižování spotřeby energií
– vody, plynu i elektřiny, produkce odpadu. Spotřeby sledujeme téměř denně a při jakémkoli
výkyvu od běžné spotřeby se snažíme najít příčinu.
4.1

Energie

Naše organizace pravidelně eviduje v časové ose klíčové charakteristiky našeho
provozu, tj. spotřebu elektrické energie, zemního plynu a vody.
Při poskytování služeb či realizaci aktivit stále pracujeme na snižování spotřeby energií
– vody, plynu i elektřiny, produkce odpadu. Spotřeby sledujeme téměř denně a při jakémkoliv
výkyvu od běžné spotřeby se snažíme najít příčinu.

4.2

Třídění odpadu

V organizaci třídíme odpad a to dle možností města tímto způsobem: sklo, papír, plast,
nápojové kartony, komunální odpad. Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech řádně
označených konkrétní sběrnou surovinou (plast, papír, sklo…), které máme přímo před
budovou organizace.
V roce 2012 jsme pořídili do organizace závěsné stojany na tříděný odpad, dále vnitřní
odpadkové koše na tříděný odpad, které byly rozmístěny na jednotlivá patra budovy organizace
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tak, aby zaměstnanci a uživatelé mohli třídit odpad a měli jednotlivé koše v blízkosti. Dále jsme
koupili lisy na PET lahve.
Dále zajišťujeme zpětný odběr vybitých baterií, zářivek, elektrospotřebičů a
nebezpečného odpadu. Každoročně se snažíme z odpadového materiálnu a přírodních
materiálů vyrábět netradiční výrobky, které využíváme k výzdobě prostorů v organizaci.
V tuto chvíli můžeme říci, že za čtyři roky, kdy se environmentální politice věnujeme,
došlo k efektivnějšímu třídění odpadu v organizaci, všichni zaměstnanci se i nadále snaží třídit
odpad efektivně, došlo ke snížení množství směsného odpadu.
4.3

Osvětlení, větrání v organizaci

V organizaci máme zajištěno dostatečné osvětlení, ale zbytečně nesvítíme, vytahujeme
žaluzie a využíváme tak co nejvíce denního světla. Všichni zaměstnanci dbají na to, aby při
jejich odchodu z místnosti na delší dobu vypínali osvětlení, každý den při odchodu ze
zaměstnání vypínají počítače, tiskárny, scannery, monitory a další samostatná zařízení.
Zaměstnanci naší organizace dodržují efektivní větrání především v podzimních a
zimních měsících, kdy je topná sezóna. Řídíme se pravidlem, kdy větráme krátkodobě,
intenzivně k zajištění trvale suchého vzduchu v místnosti, který je oproti vlhkému daleko méně
energeticky náročný, tzn., že se daleko rychleji ohřívá. Před větráním vypneme topení a
otevřeme okno dokořán na 5 až 10 minut v zimních měsících, 15 až 30 minut na jaře a na
podzim. Správným větrání je úspornější a nedochází tak k velkým tepelným ztrátám.

4.4

Využívání energeticky úspornějších zařízení

Při nákupu nových zařízení preferujeme vždy ta, která jsou energeticky úspornější, mají
tedy nižší energetickou třídu. Orientujeme se podle energetického štítku, který zařazuje
spotřebič do konkrétní třídy a přináší doplňující informace o jeho provozní spotřebě elektrické
energie, případně i o spotřebě vody, hlučnosti a podobně.
Například při výběru nové tiskárny pro organizaci hledáme takové, které jsou označené
symbolem EnergyStar® (zaručuje vysokou energetickou účinnost daného spotřebiče), a s
nízkou pohotovostní spotřebou. Důležitými funkcemi při výběru tiskáren jsou automatický
přechod do úsporného režimu, možnost oboustranného tisku a také schopnost tisknout na
recyklovaný papír.
Při výběru nového spotřebiče využíváme jako jeden ze zdrojů databázi na internetu:
http://www.uspornespotrebice.cz/.

4.5

Úsporný tisk, recyklace tonerů

V organizaci využíváme jednostranně potištěného papíru pro poznámky a zkušební
tisky, dále na lepení dokladů v pokladní knize apod., a tím omezujeme celkovou spotřebu
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papíru. Spotřebu papíru i tonerů zaznamenáváme od roku 2014 do tabulek pro případné
analýzy a srovnání v dalších letech.
Naše organizace využívá sběrný box na zpětný odběr použitých laserových tonerů ve
spolupráci se společností, která nám dodává kancelářské potřeby. Po naplnění si objednáme
svoz, kdy je plný box odvezen a dovezen opět prázdný.
V interní i externí komunikaci prostřednictvím elektronické pošty máme uveden text
„Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí!“, který
je umístěn v obsahu zprávy v rámci podpisu zaměstnanců příspěvkové organizace.

5

Závěr

Z vyhodnocení rozborů hospodaření za rok 2018 vyplývá, že přidělené finanční prostředky
pokrývají běžné potřeby našeho domova. Naše příspěvková organizace zpracovala dle Zásad
vztahů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem a dle osnovy dané
zřizovatelem Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2018, čímž splnila
povinnost vypracovat rozbor hospodaření dle legislativních předpisů a předpisů a pokynů
zřizovatele. Z uvedené zprávy vyplývá, že jsme se řídili příslušnými ustanoveními právních
předpisů vztahujícím se k rozpočtu, postupům účtování a k nakládání s majetkem.
Nadále chceme působit jako domov rodinného typu, to znamená být pro naše uživatele a
zaměstnance příjemným zázemím s přátelským a bezpečným prostředím. Vstřícností a
podporou vytvářet dobrý základ pro pocit spokojenosti jak uživatelů, tak i zaměstnanců.
U poskytovaných sociálních služeb CHB a PSB chceme i nadále zvyšovat kvalitu
poskytovaných služeb a úrovně bydlení v zájmu uživatelů těchto služeb.
Našim cílem je i nadále dosahovat toho, co se nám v uplynulém období podařilo a vracelo
se nám v podobě zpětných vazeb a pochval od rodinných příslušníků. Domov je otevřen široké
veřejnosti a tuto významnou skutečnost budeme nadále podporovat organizováním velkých
akcí.
Velký dík patří sponzorům, kteří naše akce sponzorují:
Ovoce, zelenina – Antonín Kouřil
Pekařství Illik
Řeznictví Jurečková
Rodiny našich uživatelů

Poděkování za spolupráci organizacím:
Město Budišov nad Budišovkou
Stránka 113 z 175

Úřad práce – pobočka Vítkov, Opava
Svaz invalidů
Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov, Budišov nad Budišovkou
Římskokatolická církev, farnost Budišov
Základní škola a gymnázium, Vítkov, Smíšený pěvecký sbor Komenský
Středisko volného času, Budišov nad Budišovkou
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Na závěr fotodokumentace DZR:
Lipová – zelená komunita
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LIPOVÁ – ŽLUTÁ KOMUNITA
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U STŘÍBRNÉHO SMRKU – MODRÁ KOMUNITA
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POD DUBEM – ORANŽOVÁ KOMUNITA
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II.

1

1.1

ČÁST

Popis zařízení

Domov se zvláštním režimem

Původní budova Domova Letokruhy Budišov nad Budišovkou byla postavena okolo roku
1877 a po celou dobu sloužila pro sociální a zdravotní účely.
Od 1. 7. 2017 začala schválená revitalizace a přístavba domova. Cílem investiční
akce bylo vytvoření jedno a dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením
s celkovou kapacitou 60 lůžek. K původní zcela revitalizované budově byla přistavena
budova ze severní strany, která je rovněž (tak jako původní budova) tvaru L o rozměrech 26,0
x 22,5 m. Je dvoupodlažní, moderního stylu, zastřešení plochou střechou. Přístavba není
podsklepená. Od stávající budovy je nová přístavba oddělená traktem s novým schodištěm o
rozměrech 5,45 x 8,5 m, tento trakt je rovněž dvoupodlažní, zastřešený plochou střechou, je
však podsklepený. Tento trakt má bohaté prosklení ze vstupní strany. Je dominantou objektu,
zde umístěn nový hlavní vstup. Na ploché střeše nové přístavby je celoročně vytápěná zimní
zahrada a letní terasa s vyhlídkou. Spojením původní a nové budovy vznikl tak soubor budov
ve tvaru U.
V nové přistavěné části a v jednom zrekonstruovaném poschodí stávající budovy je bydlení
řešeno komunitním způsobem, vzniklo 5 komunit s vlastním obývacím pokojem, kuchyňský m
koutem a dostatečným počtem hygienického zázemí (WC a koupelen). Je vytvořeno 25
dvoulůžkových a 10 jednolůžkových pokojů. Pokoje mimo komunity mají vlastní sociální
zařízení. Plochy všech místností odpovídají současným požadavkům a legislativním normám.
V rámci projektu byla provedena rekonstrukce prádelenského provozu a kotelny. Vytápění je
pomocí tepleného čerpadla země – voda s hlubinnými vrty s dotopem plynového kotle. Objekt
je zařazen do kategorie úsporných – nízkoenergetických staveb. V rámci celkové revitalizace
bylo také provedeno: sanace a odvod vlhkosti, nové instalace elektro, plyn, vytápění,
vzduchotechnika, požární systém a kompletní revitalizace stavební. Dále byla provedena
oprava a rozšíření zpevněných ploch kolem objektu, retenční a vsakovací šachtice pro likvidaci
dešťových vod, oprava ležaté kanalizace dešťové i splaškové. Celá stavba byla
zkolaudována v říjnu 2018.
K budově domova patří přilehlá zahrada s parkovou úpravou a třemi altány, z nichž jeden
je zděný (od roku 2013 zasklený) s možností využití jako lehárna i pro imobilní uživatele
domova. Od roku 2018 je v majetku organizace také přilehlý pozemek (3840 m2) s bývalou
společenskou budovou. Je zpracovaná návrhová studie, která řeší propojení stávající zahrady
a nově zakoupeného pozemku. Jsou navrženy terénní a sadové úpravy v návaznosti na
stávající zázemí, náhradní výsadbu za kácení v rámci stavby nové budovy a požadavky pro
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využití všech cílových skupin, kterým organizace poskytuje sociální služby. Pěší bezbariérové
trasy, plochy pro aktivity uživatelů domova (zahradničení, venkovní společenské hry, atd.)
Celková koncepce nového zahradního uspořádání dotváří bezpečné a přirozené prostředí.
Součástí návrhu jsou parkovací plochy. V těsné blízkosti domova je městský park, takže celá
budova je obklopena zelení.
Vlastníkem nemovitosti včetně lehárny a ostatních ploch, zeleně je Moravskoslezský kraj.

1.2

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je domovem pro lidi, kteří potřebují každodenní pomoc někoho
dalšího, protože nejsou schopni si sami zajistit své životní potřeby ve svém přirozené m
prostředí, tedy doma. Tato celodenní pobytová služba poskytuje uživatelům ubytování a
podporu a péči v oblastech jako domácnost, starost o svou vlastní osobu, hospodaření
s financemi, apod. Jednoduše, pomáháme uživatelům s každodenním životem a se vším co
k němu patří, tak jak ho znáte i vy.
Ve službě zajišťujeme uživatelům níže popsané činnosti, pomáháme uživatelům pouze v
těch činnostech, které nezvládá vlastním přičiněním v důsledku svého handicapu. Snažíme se,
aby byli co nejvíce samostatní a nezávislí na službě a pomoci.
Poskytujeme jim tedy podporu v: zajištění stravy, péči o své věci, chodu domácnosti,
hospodaření s financemi. Pomáháme jim v různých pochůzkách a při řešení s úřady, snažíme
se obnovovat a upevňovat jejich kontakty s přirozeným prostředím, v partnerství.
Ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti je poskytováno celkem pro 17
uživatelů. Patnáct uživatelů žije v rekonstruované, samostatně stojící třípodlažní budově
v Budišově nad Budišovkou, ČSA 413 ve třech bytových jednotkách, které jsou prostorově
totožné a v jednom samostatném bytě v panelovém domě v běžné zástavbě v centru obce.
V třípodlažní budově jsou služby uživatelům poskytovány v 7 jednolůžkových
a 4 dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou umístěny ve třech poschodích. Na každém poschodí
je společná kuchyně, obývací pokoj, sociální zázemí a úklidová místnost. V suterénu budovy je
šatna včetně zázemí pro personál. K dopravě mezi jednotlivými podlažími slouží výtah. Dům je
obklopený zahradou, která slouží jak k pracovním činnostem, tak i k relaxaci (altán, posezení
s krbem).
Dva uživatelé obývají samostatný byt v panelovém domě v běžné zástavbě s garáží na
adrese Budišov nad Budišovkou, Na Sídlišti 693. Každý z nich má k dispozici svůj vlastní pokoj,
kuchyň, obývací pokoj a sociální zařízení užívají společně.
V případě potřeby podporujeme uživatele také při praní, žehlení a při drobných
opravách ložního a osobního prádla a ošacení.
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1.3

Podpora samostatného bydlení

Služba je určena lidem od 27 let s mentálním a zdravotním postižením, kteří chtějí žít
samostatně ve vlastní domácnosti, i v situaci, která vyžaduje pomoc jiné osoby, mají zájem o
vedení vlastní domácnosti, zvládají péči o vlastní osobu a nepotřebují pomoc, ale pouze
podporu, a kteří nezvládají hospodařit s finančními prostředky zcela samostatně. Služba
podporuje lidi ve všem, v čem podporu potřebuji – práce, volný čas, řešení všech problémů aj.
Služba je poskytována dle potřeby uživatele od pondělí do pátku.

2
2.1

Charakteristika poskytované služby
Domov se zvláštním režimem

Posláním příspěvkové organizace je podporovat a udržovat u našich uživatelů služby
optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti. Přispět k zachování podpory
kvalitního a plnohodnotného způsobu života s využitím přirozené vztahové sítě. Usilujeme o
zachování obvyklého způsobu života v prostředí přirozené komunity. Zajišťujeme celoroční
pobytové služby osobám ve věku 65 a více let s demencí, které mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku a onemocnění různými druhy demencí, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Poskytování služeb je určováno individuálními potřebami uživatele služby, je zajištěn a
podporován individuální přístup a jsou respektovány volby uživatele v poskytování jednotlivých
služeb.
Ve spolupráci s ošetřujícím lékařem i dalšími odbornými lékaři (zubní lékař, oční, ortoped,
neurolog, psychiatr, internista apod.) je zajišťována pro uživatele lékařská péče. Akutní stavy
jsou řešeny za pomoci RLP – Rychlé lékařské pomoci a RZP – Rychlé zdravotnické pomoci.
Zdravotní péče je jedním z důležitých prostředků k zachování kvalitního způsobu života tak,
aby se uživatel – senior, který je relativně v dobrém zdravotním stavu, mohl účastnit na
společenském dění a rozvíjet vlastní aktivity. Prostřednictvím kvalifikovaného personálu
uspokojujeme potřeby uživatelů, naší snahou je ovšem také v maximální možné míře
podporovat jejich samostatnost a nezávislost.
Je nezbytné podporovat aktivní stárnutí a zapojit uživatele do dění v místě bydliště a
okolí, aby nezůstali izolováni od života v prostředí přirozené komunity – rodina, přátelé,
sousedé.
Zařízení poskytuje sociální služby v systému sociální politiky Moravskoslezského
kraje.
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Erudovaný zdravotnický personál pod vedením vedoucí ošetřovatelského úseku
zajišťuje komplexní zdravotní a ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu. Podílí se na
poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a neodkladné péče o uživatele.

Pracovníci v sociálních službách zajišťují poskytování přímé obslužné péče o
uživatele, poskytují pomoc při osobní hygieně, oblékání, udržování čistoty a hygieny u
uživatelů, zajišťují obslužnou péči u fyzicky a psychicky postižených uživatelů, upevňují jejich
základní návyky. Dále uživatelům poskytují individuální péči v konceptu bazální stimulace
s respektem individuality, autonomie a bezpečnosti. Celý koncept je posílen poznatky a prvky
z psychobiografického modelu profesora E. Böhma, smyslové aktivizace a kinestetické
mobilizace.
Pracovnice v sociálních službách – výchovná nepedagogická činnost udržuje
individuální manuální zručnost uživatelů, denně s těmito uživateli cvičí. Jedná se o jednoduchá
cvičení se skupinou uživatelů zaměřená na procvičení končetin dle schopností a zdravotního
stavu uživatelů. Dále jsou zde prováděna individuální cvičení zaměřená na imobilní obyvatele,
jedná se o cvičení na lůžku na pokojích. Tyto pohybové aktivity jsou uživateli přijímány velice
kladně. Dvakrát týdně v odpoledních hodinách skupinový program zaměřený na trénování
paměti a manuální terapie se zaměřením na udržení manuální zručnosti.
V sociální oblasti jsou poskytovány služby, které zabezpečují potřeby a přání
uživatelů. Těmto uživatelům jsou zajišťovány nákupy dle jejich potřeb a požadavků. Dále je
zabezpečována dílčí sociální pomoc např. vyřízení příspěvků na péči, pomoc při vyřízení
důchodů (vdovský nebo vdovecký), v rámci možností a kompetencí jednání s úřady, vyřízení
Občanských průkazů, u uživatelů nezpůsobilých k právním úkonům úzký kontakt
s opatrovníkem při zajišťování péče, vedení operativní evidence finančních i věcných depozit
uživatelů dle vnitroorganizační směrnice, zajištění dědických vypořádání a s tím související
kontakt s notářem a pozůstalými, a další sociální pomoc.
Uživatelé zpívají v Pěveckém sboru Letokruhy, který za hudebního doprovodu
dobrovolníka a pod vedením zaměstnanců trénuje dvakrát za měsíc a vystupuje na akcích
domova i mimo něj.
Nadále pokračuje podpora koníčků uživatelů v zájmových klubech. Pod vedením
sociální pracovnice a pracovníků v sociálních službách mají možnost navštěvovat jednou za
měsíc Klub vaření, Klub vášnivých zahrádkářů, Karbaníci, Klub Peříčko a Retro.
Volný čas mohou uživatelé jednou měsíčně trávit při posezení v Kavárně Letokruhy
nebo Hospůdce Letokruhy.
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2.2

Chráněné bydlení

Posláním Chráněného bydlení (dále jen CHB) v Budišově nad Budišovkou je „umožňovat
dospělým lidem se zdravotním postižením žít co nejběžnějším, svobodným a zodpovědným
životem, a to za pomoci týmu pracovníků, v bytech chráněného bydlení v Budišově
nad Budišovkou.“
Cílem chráněného bydlení je:
 uživatel zvládající péči o svou osobu samostatně nebo s minimální dopomocí,
 uživatel samostatný a soběstačný ve vedení domácnosti, zvládá její chod samostatně
nebo jen s minimální dopomocí,
 uživatel, který se rozhoduje samostatně o způsobu svého života,
 uživatel schopný navázat nebo udržet běžné mezilidské vztahy,
 uživatel, který zvládne běžně využívat veřejné služby v místě, kde žije,
 uživatel, který aktivně tráví svůj volný čas,
 uživatel, jenž se aktivně zapojuje do pracovních aktivit (např. zaměstnání, chráněné
dílny).
V rámci chráněného bydlení jsou zpracovány rozvojové cíle CHB Budišov nad Budišovkou, které
jsou uvedeny ve výroční zprávě organizace.
Od 1. 1. 2017 je novým poskytovatelem Chráněného bydlení v Budišově nad
Budišovkou Domov Letokruhy. Přípravy na tento přechod probíhaly již v loňském roce, a proto
změna nebyla pro uživatele nijak dramatická a přijali ji velmi dobře, stejně tak i zaměstnanci.
Naše Chráněné bydlení Budišov nad Budišovkou je určeno pro 17 lidí. Služba je
poskytována v třípatrové budově na adrese ČSA 413, která byla v roce 2010 zrekonstruována
právě pro účely chráněného bydlení. Jsou zde 3 byty celkově s kapacitou 15 uživatelů (jedno
a dvou lůžkové pokoje). V každém bytě žije 5 uživatelů, kteří obývají buď jednolůžkový, nebo
dvoulůžkový pokoj.
Dále mají uživatelé v každém bytě společný obývací pokoj, kuchyňku a 2 koupelny. Od
domu, bytu a pokoje má každý uživatel svůj vlastní klíč. Venku je k dispozici rozlehlá zahrada
s altánkem a pro kuřáky kuřárna.
V roce 2013 byl Krajem zakoupen 1 třípokojový byt v panelovém domě Na Sídlišti 693
v Budišově nad Budišovkou. V tomto bytě žijí dva uživatelé, každý ve svém pokoji. Společný
mají obývací pokoj, kuchyňku a sociální zařízení. Tento byt by měl sloužit pro uživatele, kteří
potřebují minimální podporu pracovníků. A nejlépe se posléze odstěhovat do vlastního bytu,
kde třeba mohou využívat podporu samostatného bydlení.
Volný čas uživatelé často tráví na zahradě s pergolou, využívají služebního vozu
k výletům. Oblíbeným cílem je návštěva koní v Klokočově a Davidův mlýn v Kružberku. Za
horkých letních dnů navštěvovali koupaliště ve Vítkově nebo přírodní koupaliště v Budišově.
Účastní se také místních kulturních a společenských akcí (Ples babiček a dědečků, sportovní
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odpoledne, adventní koncert a vánoční jarmark…). Stále častěji naši uživatelé navštěvují
společenské a kulturní akce pořádané v Domově Letokruhy.
Služba je pobytová, poskytuje uživatelům každodenní podporu a péči na základě jejic h
individuálních potřeb a přání, a to v oblastech:
-

2.3

poskytnutí ubytování,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
pomoc při osobní hygieně,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Podpora samostatného bydlení

Služba je určena lidem od 27 let s mentálním a zdravotním postižením, kteří chtějí žít
samostatně ve vlastní domácnosti, i v situaci, která vyžaduje pomoc jiné osoby, mají zájem o
vedení vlastní domácnosti, zvládají péči o vlastní osobu a nepotřebují pomoc, ale pouze
podporu, a kteří nezvládají hospodařit s finančními prostředky zcela samostatně. Služba
podporuje lidi ve všem, v čem podporu potřebuji – práce, volný čas, řešení všech problémů aj.
Služba je poskytována dle potřeby uživatele od pondělí do pátku.

3
3.1

Uživatelé služby
schválená kapacita zařízení pro rok 2018

3.1.1 domov se zvláštním režimem
K 28. 10. 2018 byla kapacita 42 uživatelů s celoročním pobytem, od 29. 10. 2018
došlo k navýšení kapacity na 60 uživatelů s celoročním pobytem.
3.1.2 chráněné bydlení
17 uživatelů s celoročním pobytem
3.1.3 podpora samostatného bydlení
8 uživatelů (terénní služba)
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3.2

celkový počet uživatelů k 31. 12. 2018 a jejich rozdělení (viz
tabulka)

3.2.1 domov se zvláštním režimem
P O ČTY UŽIVATELŮ
RO ZDĚLENÍ UŽIV A T ELŮ K 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 , P O Č T Y DLE:
ŽENY
P O HLAVÍ

Z T OHO
NO V Ě
P ŘIJA T Ý C H
M UŽI C ELKEM ŽENY M UŽI

42

18

60

21

9

rozpětí

73-97

58-90

58-97

73-97

66-90

průměr

84,40

76,44

80,42

85,76

78

V ĚK

osoby bez záv islosti

1

0

1

1

0

I lehká záv islost

4

2

6

3

2

II středně těžká
záv islost

8

7

15

8

4

III těžká záv islost

11

6

17

7

3

IV úplná záv islost

18

3

21

2

0

lehké

0

0

0

0

0

střední

0

0

0

0

0

těžké

0

0

0

0

0

hluboké

0

0

0

0

0

0

2

2

0

1

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

35

9

44

16

3

osoby s psychiatrickou diagnózou

7

14

5

5

0

0

0

15

5

5

ST UPEŇ ZÁVISLOSTI

osoby s mentálním
postižením

T YP

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

O soby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové
skupině služby
M O BILITA
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bez omezení pohy bu

0
7

7

0
8

s částečný m omezením 16

6

22

10

3

s úplný m omezením
pohy bu

4

23

6

1

19

3.2.2 chráněné bydlení
P O ČTY UŽIVATELŮ
RO ZDĚLENÍ UŽIV A T ELŮ K 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 , P O Č T Y DLE:

Z T OHO
NO V Ě
P ŘIJA T Ý C H
ŽENY M UŽI C ELKEM ŽENY
M UŽI

P O HLAVÍ

5

12

17

3

2

rozpětí

24-62 43-76

24-76

62

53-61

průměr

37

54,8

49,6

62

58,3

osoby bez záv islosti 2

1

3

0

3

I lehká záv islost

2

5

7

1

0

II středně těžká
záv islost

1

6

7

0

2

III těžká záv islost

0

0

0

0

0

IV úplná záv islost

0

0

0

0

0

lehké

0

2

2

0

0

střední

0

4

4

0

1

těžké

0

1

1

0

0

hluboké

0

0

0

0

( osoby bez psychiatrické diagnózy)

0

1

1

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

1

1

2

0

0

4

3

7

3

1

0

0

V ĚK

ST UP EŇ ZÁVISLOSTI

osoby s mentálním postižením

0

T YP
osoby s kombinovaným zdravotním postižením

POSTIŽENÍ ( tělesné + mentální postižení)

osoby s psychiatrickou diagnózou
O soby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině
služby

Stránka 138 z 175

0

0

0

0

0

M O BILITA

bez omezení pohy bu 5

12

17

1

3

s částečný m
omezením

0

0

0

0

0

s úplný m omezením
pohy bu
0

0

0

0

0

3.2.3 podpora samostatného bydlení
P O ČTY UŽIVATELŮ
RO ZDĚLENÍ UŽIV A T ELŮ K 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 , P O Č T Y DLE:

Z T OHO
NO V Ě
P ŘIJA T Ý C H
ŽENY M UŽI C ELKEM ŽENY M UŽI

P O H LAVÍ

0

8

8

0

2

rozpětí

0

36-63

36-63

0

0

průměr

0

59,5

59,5

0

0

osoby bez záv islosti 0

1

1

0

0

I lehká záv islost

0

2

2

0

0

II středně těžká
záv islost

0

4
4

0

0

III těžká záv islost

0

1

1

0

0

IV úplná záv islost

0

0

0

0

0

lehké

0

1

1

0

0

střední

0

3

3

0

0

těžké

0

0

0

0

0

hluboké

0

0

0

0

0

0

0

0

V ĚK

ST UP EŇ ZÁVISLOSTI

osoby s mentálním postižením

T YP

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

0

0

0
osoby se zdravotním postižením ( i
kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou
osoby s psychiatrickou diagnózou
O soby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině
služby
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0

0

0

0

0

2

0

4

4

0

0

0

0

0

3 .3 .6 M OBILITA

bez omezení pohy bu 0

8

s částečný m
omezením

0

0

s úplný m omezením 0
pohy bu

3.3

8

0

2

0

0

0

0

0

0

0

obložnost v uplynulém roce (v %)

3.3.1 domov se zvláštním režimem

měsíc roku 2018

obložnost v %

měsíc roku 2018

obložnost v %

leden

98,23

červ enec

100

únor

99,06

srpen

98,85

březen

100

září

100

duben

99,21

říjen

kv ěten

100

listopad

1. – 28. - 100
29. – 31. – 74,44
94,72

červ en

99,84

prosinec

99,52

Do 28. října 2018 by la celkov á kapacita uživ atelů 42, obložnost k tomuto datu je 99,52%
O d 29. října 2018 došlo k nav ý šení celkové kapacity uživatelů na 60 z dův odu rev italizace, obložnost od
29. 10. 2018 je 97,12% .

3.3.2 chráněné bydlení
Obložnost za rok 2018:
CHB Budišov – dům ČSA 413 - 100%
CHB Budišov – byt Na Sídlišti 693 – 100%

3.4

Počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2018

3.4.1 domov se zvláštním režimem
počet evidovaných žádostí 64:
z toho žen
37
mužů 27
3.4.2 chráněné bydlení
počet evidovaných žádostí 14:
z toho žen
7
mužů 7
3.4.3 podpora samostatného bydlení
počet evidovaných žádostí 5:
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z toho

žen 3
mužů 2

průměrná čekací doba zájemců o službu

3.5

Průměrná čekací doba zájemců o službu je 10 měsíců.

4

Personál

4.1

Domovy se zvláštním režimem
Počet
pracovníků
celkem

Vzdělání

Přepočt
ený stav
(PS) ke
dni
31.12.2
018

Počet pracovníků DZR

Přímá péče

%

Pedagogičt Pracovníci
í
v sociálních
pracovníci službách
1

Zdravotničtí
pracovníci

2

Sociální
pracovníci

3

THP

4

Ostatní

5

6

PS

%

PS

%

PS

%

PS

%

PS

%

PS

%

Vysokoškolské

6,2

12,19

0

0

0

0

1

1,96

1

1,96

4,2

8,27

0

0

Vyšší odborné

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úplné střední

12

23,60

1

1,96

5

9,85

4

7,87

0

0

1

1,96

1

1,96

Vyučen

28,63

56,33

0

0

17

33,45

0

0

0

0

0

0

11,63

22,88

Základní

4

7,88

0

0

2

3,94

0

0

0

0

0

0

2

3,94

Celkem

50,83

100

1

1,96

24

47,24

5

9,83

1

1,96

5,2

10,23

14,63

28,78

4.2

Chráněné bydlení
Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků CHB
Přímá péče

Vzdělání

Přepočtený
stav (PS)
ke dni
31.12.2018

%

Pedagogič Pracovníci
tí
v sociálních
pracovníci službách
1

Sociální
pracovníci

THP

Ostatní

3

4

5

6

2

PS

%

PS

%

PS

%

PS

%

PS

%

PS

%

0

0

0

0

0

0

1,8

29,66

0,5

6,85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vysokoškolské

2,3

Vyšší odborné

0

Úplné střední

1

15,87

0

0

1

15,87

0

0

0

0

0

0

0

0

Vyučen

2

31,75

0

0

2

31,75

0

0

0

0

0

0

0

0

15,87

0

0

1

15,87

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

4

63,49

0

0

1,8

0

0

Základní

1

Celkem

6,3
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36,51

Zdravotnič
tí
pracovníci

0

29,66 0,5 6,85

Podpora samostatného bydlení

4.3

Počet pracovníků
celkem

Vzdělání

Přepočten
ý stav
(PS) ke
dni
31.12.201
8

Počet pracovníků PSB
Přímá péče

%

Pedagogič Pracovníci
tí
v sociálních
pracovníci službách
1

Zdravotnič
tí
pracovníci

2

Sociální
pracovníci

3

THP

4

Ostatní

5

6

PS

%

PS

%

PS

%

PS

%

PS

%

PS

%

Vysokoškolské

0,5

14,29

0

0

0

0

0

0

0,2

5,72

0,3

8,57

0

0

Vyšší odborné

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úplné střední

3

85,71

0

0

3

85,71

0

0

0

0

0

0

0

0

Vyučen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Základní

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

3,5

100

0

0

3

85,71

0

0

0,2

5,72

0,3

8,57

0

0

5

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události
v roce 2018

Během celého roku jsme pracovali na zvyšování úrovně a rozvoje kvality poskytovaných
služeb a to těmito činnostmi:
-

Zařazení nových ošetřovatelských metod (Bazální stimulace, Psychobiografický model,
Kinestetická mobilizace, Smyslová aktivizace, Bon Appetit)
Zkvalitnění ubytování – stěhování do nových pokojů vystaveného a revitalizovaného
domova, úpravy nových prostorů
Organizace společenských a kulturních akcí (Vinobraní, Vánoční jarmark)
Podpora účasti uživatelů na akcích pořádaných jinými organizacemi
Podpora spolupráce a kontaktu uživatelů s komunitou
Zvyšování kvalifikace a odbornosti zaměstnanců -vzdělávání a podpora zaměstnanců
Předávání výsledků dobré praxe (studenti z CARITAS Olomouc)
Zvýšení informovanosti - www.stránky, informační letáček
Hodnocení finančních a materiálních zdrojů - ekonomické rozbory, plány, statistiky
Pracovní skupiny – individuální plánování 1x týdně, kvalita poskytovaných služeb
(Standardy kvality) 1 x týdně, pracovní porady a schůzky dle potřeby
Práce s vyjádřením veřejného ochránce práv
Vypracování nových dokumentů v alternativní podobě
Podpora návazných služeb
Rozvoj pracovních postupů v individuálním plánování, Biografický list, Průběh dne
(zvyklosti, rituály)
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-

Výběr stravy, volba lékaře, klíčového pracovníka
Spolupráce s odborem sociálních služeb KÚ, se supervizorkou Mgr. Maláskovou, Mgr.
Klíčovou
Realizace revitalizace a přístavby domova, příprava a realizace stěhování zpět do
nového domova, spolupráce s investičním odborem KÚ
Rozvoj služeb - Chráněné bydlení, Podpora samostatného bydlení Budišov nad
Budišovkou

Důležité události, které si zaslouží bližší komentář:
Kolaudací revitalizované původní budovy a přístavby nové budovy byla v říjnu 2018
úspěšně dokončena rekonstrukce domova. Díky této rozsáhlé investiční akci se zvýšila kapacita
domova z původních 45 na 60 míst. Cílem této stavby bylo vytvoření bydlení v jednolůžkových
a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím. Konečnou podobu celé stavby
významně podtrhla prosklená, celoročně vytápěná zimní zahrada a letní terasa. Vzniklo
moderní, vysoce komfortní prostředí, které zcela vyhovuje požadavkům a současným normá m
bydlení pro seniory a také vychází z jejich individuálních potřeb.
Do praxe jsme díky stavebnímu uspořádání mohli zavést novou koncepci péče
v komunitách, která je na principu přirozeného a rodinného života. Celková rekonstrukce
domova přispěla k převratné změně a zvýšení kvality poskytování pobytových sociálních služeb
pro naše uživatele.

6
6.1

Sociální podmínky uživatelů
Počet a kapacita pokojů

6.1.1 Domov se zvláštním režimem
Jedním z příznaků Alzheimerovy choroby a ostatních typů demence je ztráta orientace
v prostoru. Lidem s tímto onemocněním činí značné problémy zorientovat se v prostředí, ve
kterém žijí. Proto jsme pomocí barevného odlišení jednotlivých oddělení učinili kroky, které
našim uživatelům s orientací pomohou. Domov máme rozdělen na čtyři části (žlutá, zelená,
oranžová, modrá). Naši péči se snažíme poskytovat v souladu s přírodou. Každý z nás vždy
bydlel na určité ulici v určitém městě. Tato fakta nás přivedly k myšlence pojmenovat
jednotlivá oddělení jmény ulic (Březová, Lipová, Pod dubem, U stříbrného smrku).
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I.
NP
ZELENÁ ČÁST – „BŘEZOVÁ“
Všechny pokoje v této části mají vlastní sociální zázemí společné se sousedním pokojem.
Prostorné bezbariérové koupelny se sprchovým koutem, umyvadlem a WC.
Pokoje jsou vybaveny novým, moderním nábytkem, který vyhovuje novým trendům
v ošetřovatelské péči.
Kapacita pokojů

počet pokojů

Jednolůžkové

7

dvoulůžkové

3

Komfort uživatelů zvyšuje velká koupelna s výškově nastavitelnou vanou s možnost í
hydro masáží, sprchovacím panelem pro koupele na sprchovacím křesle nebo lůžku pro imobilní
uživatele.
Na zeleném oddělení mohou uživatelé dále využívat:
-

Společenskou místnost – „retro obýváček (1950 – 1960)“ s televizí, která zároveň slouží
jako jídelna. V této místnosti jsou organizovány denní aktivity, dopolední cvičení,
trénování paměti, manuální terapie a další terapeutické činnosti.

-

Menší společenskou místnost – „retro kuchyňku (1940 – 1950)“ – je často využívána
návštěvami uživatelů. Místnost slouží hlavně na individuální terapii s uživateli trpící
Alzheimerovou chorobou.

Celé oddělení je laděno do zelena, vybavení tvoří prvky z biografie našich uživatelů.
ŽLUTÁ ČÁST – „LIPOVÁ“
Ubytování v této části je koncipováno komunitním způsobem na principu života
v rodině. Oddělení tvoří dvě komunity. Každá komunita disponuje prostorným společenský m
prostorem s plně vybavenou kuchyňkou. Prostor je využíván jako jídelna, ale i k společenský m
a terapeutickým účelům.
KOMUNITA 1

počet

KOMUNITA 2

počet

jednolůžkové

1

jednolůžkové

0

dvoulůžkové

3

dvoulůžkové

3

WC

2

WC

2

sprchovací kout

1

sprchovací kout

2
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Koupelny jsou dostatečně velké, vhodné i k použití mycího lůžka a sprchovacích křesel.
Obě komunity jsou laděny do žluta, vybavení tvoří prvky z biografie našich uživatelů.
II.
NP
ORANŽOVÁ ČÁST – „POD DUBEM“
V této části je bydlení opět koncipováno komunitním způsobem, stejně jako ve žluté části.
KOMUNITA 3

počet

KOMUNITA 4

počet

dvoulůžkové

3

dvoulůžkové

7

WC

2

WC

4

sprchovací kout

2

sprchovací kout

2

Koupelny jsou dostatečně velké, vhodné i k použití mycího lůžka a sprchovacích křesel.
Obě komunity jsou laděny do oranžova, vybavení tvoří prvky z biografie našich uživatelů.

III.
NP
MODRÁ ČÁST – „U STŘÍBRNÉHO SMRKU“
V této části domova je kombinace obou koncepcí bydlení. Pokoje s vlastním sociálním zázemím
a jedna komunita.
Kapacita pokojů

počet pokojů

skladba uživatelů

Jednolůžkové

2

uživatelé mobilní i imobilní

dvoulůžkové

2

uživatelé mobilní i imobilní

KOMUNITA 5

počet

dvoulůžkové

4

WC

3

sprchovací kout

2
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Uživatelé z jednotlivých pokojů i z pokojů v komunitě mohou dále využívat k hygieně i
k relaxaci vanu s perličkovou masáží. Dva sprchové kouty jsou opět vhodné ke koupeli na
mycím lůžku.
Na modrém oddělení mohou uživatelé dále využívat:
-

Společenskou místnost – „retro pokoj“ (1940 – 1950) s televizí. V této místnosti jsou
organizovány denní aktivity, dopolední cvičení, trénování paměti, manuální terapie a
další terapeutické činnosti.

-

Menší společenskou místnost – „retro kuchyňku (1940 – 1950)“ – je často využívána
návštěvami uživatelů. Místnost slouží hlavně na individuální terapii s uživateli trpící
Alzheimerovou chorobou.

-

Společenský prostor – jídelnu.

Kuchyň bývá často označována za střed domácnosti. Pro člověka, který celý život vařil,
může kuchyň reprezentovat role, které zastával. Velký stůl v kuchyni znamenal pro některé
celou rodinu pohromadě. Kachlová kamna sloužila ve všech venkovských staveních jako hlavní
zdroj tepla a často měla dominantní místo uprostřed jediné obytné místnosti. Sloužila nejen
k vytápění, vaření, ohřevu vody, ale také k odpočinku. Tato fakta byla využita při vytváření
centra modré komunity. Tak jako na ostatních komunitách je tento prostorný společenský
prostor s plně vybaveným kuchyňským koutem využíván jako jídelna, ale i denní místnost pro
aktivity.
Celé oddělení je laděno do modra, vybavení tvoří prvky z biografie našich uživatelů.

Společenské místnosti

Všichni uživatelé mohou dále využívat tyto prostory:
Celoročně vytápěná zimní zahrada
V rámci revitalizace a přístavby domova vznikla na ploché střeše nové budovy zimní
zahrada a letní terasa. Je to nádherný prostor k relaxaci, ke společenským akcím a
terapeutickým činnostem.

Letní terasa s vyhlídkou
Skýtá překrásný výhled na město Budišov nad Budišovkou a jeho hlavní dominantu –
kostel Nanebevzetí Panny Marie. Dále pak na okolní krajinu a okouzlující přírodu.
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Zahrada
Poměrně velká zahrada s parkovou úpravou, na které je umístěn jeden zasklený altán
a dva menší dřevěné altány. Tyto venkovní prostory jsou hojně uživateli využívány, v letních
měsících jsou zde pořádány akce pro uživatele, rodinné příslušníky a širokou veřejnost.
Prostory jsou rovněž využívány k terapeutické a ošetřovatelské činnosti. Na zahradě jsou
rozmístěny zahradní houpačky. Koncept bazální stimulace umožňuje vestibulární stimulaci jako
prevenci kolapsu, poruchy orientace na vlastním těle a v prostoru, hlavně jako prevenci změn
svalového napětí. Pro tuto metodu používáme právě tyto houpačky. Metoda je u uživatelů
oblíbená a velice využívána.
V roce 2018 nám zřizovatel zakoupil přilehlý pozemek. Nyní je zpracována studie na
úpravy současné zahrady a nového pozemku s budovou.

Retro místnosti
Princip normality vnímaný jako centrální princip pro vytváření specifické formy péče je
v hodnocení efektivity péče vynikajícím aspektem pro uchování tělesné i psychické mobilit y
uživatele, pro zachování soběstačnosti uživatele, saturaci potřeby sebeurčení a sebehodnoty
uživatele. Je rozvíjena také schopnost aktivně se podílet na utváření svého i společenského
života (prostředí) v organizaci.
Nabízené aktivity pro seniory musí být v prvé linii koncipovány podle biografie klient a
a nikoli podle biografie ergoterapeuta. Velmi prospěšné pro efektivitu těchto činností je umístit
veškeré tyto aktivity do prostor vybudovaných podle aspektů terapie prostředím, kde musíme
opět vycházet z historické - kolektivní biografie.
Na základě těchto faktů máme v organizaci vytvořeny vzpomínkové místnosti, kde
uživatelé v příjemném prostředí, které je jim blízké mohou strávit část dne. Tyto místnosti mají
velký úspěch a jsou s oblibou využívány, jak na individuální práci s uživatelem, tak i na
skupinkovou terapii a v neposlední řadě také na „Čaje o páté“. Tato akce probíhá jednou za
týden.
V našem zařízení provozujeme ergoterapii, dále trénování paměti a mozkový
jogging, co 14 dnů do našeho zařízení dojíždí externí pracovníci na canisterapii, kterou
praktikují školení cvičitelé. Nyní na canisterapii docházejí tři pejsci se svými cvičiteli. Cvičitelé
s pejsky se účastní i mnoha dalších akcí, které jsou pořádány pro klienty domova. Všichni pejsci
mají platná Osvědčení o absolvování povahových testů canisterapeutického psa. Tuto terapii
provozujeme již 10 let a uživateli je přijímána velice kladně.
Rehabilitaci rehabilitačním pracovníkem neposkytujeme. V zařízení jsou prováděna
pouze základní rehabilitační úkony a cvičení. Tato cvičení provádí proškolené pracovnice, které
absolvovaly víkendové kurzy rehabilitačního ošetřování v NZO NCO Brno.
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Klientům je k dispozici městská knihovna, pracovnice knihovny vyšla našim klient ům
vstříc a knihy jim donáší ve spolupráci se zaměstnanci domova.
Kurzy trénování paměti, které absolvovaly pracovnice soc. péče – terapeutky
využívají k udržování a rozvíjení schopností uživatelů. Získané znalosti a dovednosti mohou
využít ku prospěchu našich klientů. Cílem trénování paměti je zvýšit sebevědomí seniorů. Této
činnosti se zúčastňuje pravidelně velký počet uživatelů, z celkového počtu uživatelů toto činí
60%.
Pohybová cvičení – jsou jednoduchá cvičení se skupinami obyvatel, zaměřená na
procvičení horních a dolních končetin, udržení motoriky uživatele vždy dle schopností a
zdravotního stavu uživatele. Této činnosti se pravidelně účastní více než 80% uživatelů.
Procento účasti je dáno skladbou uživatelů a jejich momentálním zdravotním stavem.
Canisterapie – z dalších činností je canisterapie druhou nejoblíbenější – účast
uživatelů průměrně 90%. Tato terapie je provozována co druhý týden vždy v odpoledních
hodinách. Vysoké procento účasti je dáno tím, že pejskové dochází za imobilními klienty na
pokoje. Pouze 5 uživatelů neprojevuje zájem o kontakt s pejsky.
Ergoterapie - tyto činnosti jsou zaměřeny na udržení manuální zručnosti (keramika ,
práce s papírem, modelovací hmotou, se sklem, výroba svíček, drobné upomínkové předměty
apod.) Tato terapie je pravidelně provozována v odpoledních hodinách a účastní se jí více
uživatelů, jejichž zdravotní stav je poměrně dobrý. Procento účasti se pohybuje okolo 50%,
účast je vždy ovlivněna druhem činnosti a materiálem, se kterým se pracuje.

6.1.2 Chráněné bydlení
Od 1. 1. 2017 je novým poskytovatelem Chráněného bydlení v Budišově nad
Budišovkou Domov Letokruhy. Přípravy na tento přechod probíhaly již v loňském roce, a proto
změna nebyla pro uživatele nijak dramatická a přijali ji velmi dobře, stejně tak i zaměstnanci.
Naše Chráněné bydlení Budišov nad Budišovkou je určeno pro 17 lidí.

Služba je

poskytována v třípatrové budově na adrese ČSA 413, která byla v roce 2010 zrekonstruována
právě pro účely chráněného bydlení. Jsou zde 3 byty celkově s kapacitou 15 uživatelů (jedno
a dvou lůžkové pokoje). V každém bytě žije 5 uživatelů, kteří obývají buď jednolůžkový, nebo
dvoulůžkový pokoj.
Dále mají uživatelé v každém bytě společný obývací pokoj, kuchyňku a 2 koupelny. Od
domu, bytu a pokoje má každý uživatel svůj vlastní klíč. Venku je k dispozici rozlehlá zahrada
s altánkem a pro kuřáky kuřárna.
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V roce 2013 byl Krajem zakoupen 1 třípokojový byt v panelovém domě Na Sídlišti 693
v Budišově nad Budišovkou. V tomto bytě žijí dva uživatelé, každý ve svém pokoji. Společný
mají obývací pokoj, kuchyňku a sociální zařízení. Tento byt by měl sloužit pro uživatele, kteří
potřebují minimální podporu pracovníků. A nejlépe se posléze odstěhovat do vlastního bytu,
kde třeba mohou využívat podporu samostatného bydlení.
Volný čas uživatelé často tráví na zahradě s pergolou, využívají služebního vozu
k výletům. Oblíbeným cílem je návštěva koní v Klokočově a Davidův mlýn v Kružberku. Za
horkých letních dnů navštěvovali koupaliště ve Vítkově nebo přírodní koupaliště v Budišově.
Účastní se také místních kulturních a společenských akcí (Ples babiček a dědečků, sportovní
odpoledne, adventní koncert a vánoční jarmark…). Stále častěji naši uživatelé navštěvují
společenské a kulturní akce pořádané v Domově Letokruhy.

Počet a kapacita pokojů
I. byt – dva dvoulůžkové a jeden jednolůžkový pokoj.
II. byt – jeden dvoulůžkový a tři jednolůžkové pokoje.
III. byt – jeden dvoulůžkový a tři jednolůžkové pokoje.
Byt na Sídlišti – dva jednolůžkové pokoje.

6.2

Návaznost na další dostupné zdroje

6.2.1 Domov se zvláštním režimem
Zajišťujeme pro uživatele domova dle přání a zájmu pedikúru, kadeřnici, holení,
masáže. Uživatelé mohou využít a část uživatelů také využívá těchto služeb i mimo naše
zařízení. Areál domova mohou uživatelé opustit kdykoliv během dne, mají možnost účastnit se
akcí pořádaných Městským kulturním střediskem i ve večerních hodinách, je pouze nutné
oznámit toto personálu ve službě. Imobilní uživatele na akce pořádané mimo domov doprovází
personál domova.
Jednou měsíčně dochází do zařízení kněz, jelikož v budově není ani kaple ani k tomuto
účelu vyhrazený prostor, navštěvuje uživatele individuálně na pokoji, v případě zájmu o větší
soukromí poskytne svou kancelář k tomuto účelu sociální pracovnice. Někteří z uživatelů
dochází do místního kostela. K areálu domova patří také rozlehlá zahrada s altány a v těsné
blízkosti je malý městský parčík, kde mohou uživatelé trávit svůj volný čas.
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6.2.2 Chráněné bydlení
V rámci Dnů sociálních služeb jsme ve spolupráci s pracovníky Podpory samostatného
bydlení uspořádali den otevřených dveří. Občané města mohli přijít a klást nám otázky, zajímat
se o naši službu. Ve spolupráci se ZŠ Budišov jsme pro děti 8. a 9. tříd v tento den uspořádali
prohlídku naší služby. Uživatelé, kteří chtěli, pozvali děti i do svých pokojů, povykládali jim svůj
životní příběh, odpovídali na jejich otázky. Na oplátku jsme se i my s našimi uživateli byli
podívat na den otevřených dveří ve škole, kde nás velmi mile přivítali, provedli a pohostili.
V loňském roce jsme navázali spolupráci s MAS Opavsko a společně se zástupci jiných
služeb a měst jsme součástí projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území MAS
Opavsko.
Rozvíjení a posilování vztahů s nejbližším okolím


aktualizace na webových stránkách Domova Letokruhy a města Budišov nad
Budišovkou + informační letáček naší služby



spolupráce s jinými organizacemi – Domov Letokruhy, Chráněné bydlení Vítkov a
Moravice, Podpora samostatného bydlení, Zámek Dolní Životice, Fokus Vítkov a Opava,
Svaz tělesně postižených



21. 6. 2018 pořádání olympiády pro uživatele blízkých služeb na naší zahradě



účast na kulturních a společenských akcích (např. Ples babiček a dědečků, vánoční
jarmark a rozsvěcení vánočního stromu, drakiáda)



účast na akcích v Autocampu Budišov (Letnice, minigolf),



Ježíškova vnoučata,



využívání dostupných služeb – pedikúra, kadeřník, lékaři, pošta apod.,



umožňujeme

vykonávat v naší službě

stáže a

odborné praxe studentům i

zaměstnancům z jiných organizací


spolupracujeme s dobrovolníky

6.2.3 Podpora samostatného bydlení
Neustále informujeme veřejnost, co je podpora samostatného bydlení, proč tu je a jaké
jsou její cíle. Dále jsou informace o službě na internetových stránkách města Budišov nad
Budišovkou a internetových stránkách organizace Domova Letokruhy.
Již druhý rok jsme pořádali Besedu pro veřejnost v rámci dnů otevřených dveří, kdy za
námi mohli lidé z Budišova nad Budišovkou přijít a klást nám otázky. Této besedy se zúčastnili
pracovníci Městského úřadu a Městská policie.
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V loňském roce jsme se zúčastnili komunitního plánování MAS Opavsko, kdy v této
spolupráci bychom chtěli pokračovat.
V roce 2018 jsme spolupracovali s Městskými lesy a Technickými službami Budišov nad
Budišovkou.

Společenské, kulturní a sportovní akce v roce 2018

6.3

Během roku 2018 bylo uskutečněno mnoho akcí pořádaných pro uživatele domova,
jednak přímo v zařízení, jednak ve spolupráci s Městským kulturním střediskem mimo areál
domova a v neposlední řadě je podporována účast našich uživatelů na akcích v sousedních
domovech seniorů.
Výčet akcí pořádaných pro uživatele v areálu Domova Letokruhy
Leden:
- Návštěva tří králů
- Klub Ka-Me-Ra
- Pěvecký sbor Komenský, Vítkov
Únor:
- Korálkový ples – Domov Sv. Zdislavy Opava
- Masopust

Březen:
-

Oslava MDŽ
Bál babiček a dědečků - ( Kulturní dům Budišov)
Turnaj v „člověče nezlob se“ v Domově Vítkov

Duben:
- Společné zpívání s pěveckým sdružením Lobník

Květen:
-

Pálení čarodějnic
Smažení vajec

Červen:
- Hurá léto – gril a koktejl párty na zahradě

Září:
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-

Setkání s rodinnými příslušníky
Společné zpívání s pěveckým sdružením Lobník

Říjen:
- Vinobraní
- Den seniorů
- Vystoupení operetních zpěváků v pořadu zvaném Šlágropereta
Prosinec:
- Mikulášská hospoda
- Vánoční zpívání se sborem při ZŠ a Gymnáziu Vítkov
- Společné zpívání s pěveckým sdružením Lobník
- Vánoční odpoledne s dětmi z Dětského domova
- Vánoční besídka s tombolou - posezení uživatelů se zaměstnanci

Akce pořádané pro uživatele mimo areál domova ve spolupráci s organizacemi
města Budišova a jinými domovy pro seniory
Bál babiček a dědečků - ( Kulturní dům Budišov)
Turnaj v „člověče nezlob se“ v Domově Vítkov
Vinobraní – Domov Bílá Opava
Korálkový ples - Domov Svaté Zdislavy, Opava
Pořádané akce
Bál dědečků a babiček
Masopust v Domově Letokruhy
Velikonoční trhy v Olomouci
Sportovní odpoledne pořádané TJ Spartak
Svět techniky v Ostravě
Skanzen Rožnov pod Radhoštěm
Budišovské Letnice
Opékání s opatrovníky
Družba s CHB Budišov a CHB Vítkov
Sportovní odpoledne se STP
Vánoční jarmark v CHB Budišov
Vánoční trhy Praha a Olomouc
O životě v domově, o sportovních úspěších, o akcích pořádaných nejen pro
uživatele, ale i pro rodiny, přátelé a známé, jsou obyvatelé města informováni
v místním tisku (Budišovský zpravodaj), na vývěskách města, současně také na
internetových stránkách organizace, nástěnkách, časopisu a na informativním
DVD. Použité fotografie jsou zveřejněny na základě souhlasu uživatelů.
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6.4

Rozvíjení schopností uživatelů a vzdělávací programy pro
uživatele

V organizaci se snažíme vlastními i dobrovolnými pracovníky zajišťovat vzdělávaní,
udržování a rozvíjení schopností našich uživatelů.
Jednou týdně probíhají plánovaná terapeutická cvičení na trénování paměti.
Terapeutky jsou v tomto směru vzdělávány, vlastní certifikáty, které je opravňují samostatně
vést kurzy trénování paměti.
Další vzdělávací programy jsou zaměřeny na gastronomii. V těchto programech
jsou uživatelům prezentovány v rámci poznávání různé druhy potravin a nápojů, které nejsou
typické pro českou kuchyni a se kterými se uživatelé nemají možnost seznámit.
Témata přednášek jsou spojena s ochutnávkou. Pro představu uvádím některá témata:
exotické ovoce, sýry ze všech koutů světa, vína nejen domácí. V rámci těchto aktivit jsou do
jídelníčku zařazovány také dny cizích kuchyní.
Výčet tematických besed v Domově Letokruhy
Historie Budišova
Bylinky léčí
Březen měsíc knihy
Velikonoce + Den vajíčkových specialit
Chvilka poezie
Dia výrobky a stévie
Červen měsíc myslivosti – beseda Lovu zdar + zvěřinové speciality

7
7.1

Stavebně - technický stav objektu
Domov se zvláštním režimem

Od 1. 7. 2017 začala schválená revitalizace a přístavba domova, jejichž cílem bylo
vytvoření jedno a dvoulůžkových pokojů s celkovou kapacitou 60 lůžek. V nové přistavěné části
a v jednom zrekonstruovaném poschodí stávající budovy je bydlení řešeno komunit ním
způsobem - 5 komunit s vlastním obývacím pokojem, kuchyňským koutem a dostatečným
počtem hygienického zázemí (WC a koupelen). Plochy všech místností odpovídají současným
požadavkům a legislativním normám. V rámci projektu byla provedena rekonstrukce
prádelenského provozu a kotelny. Vytápění je pomocí tepleného čerpadla země – voda
s hlubinnými vrty s dotopem plynového kotle. Objekt je zařazen do kategorie úsporných –
nízkoenergetických staveb. V rámci celkové revitalizace bylo provedeno: sanace a odvod
vlhkosti, nové instalace elektro, plyn, vytápění, vzduchotechnika, požární systém a komplet ní
revitalizace stavební. Dále byla provedena oprava a rozšíření zpevněných ploch kolem objektu,
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retenční a vsakovací šachtice pro likvidaci dešťových vod, oprava ležaté kanalizace dešťové i
splaškové. Kolaudace 10/2018.

7.1.1 Stav obslužného provozu

7.1.1.1 Kuchyňský provoz

V roce 2008 byla provedena celková rekonstrukce stravovacího provozu financovaná
zřizovatelem Moravskoslezským krajem. Tím byly vyřešeny všechny nedostatky vyplývající
z legislativy pro stravovací provozy, které nám byly vytýkány kontrolami z Krajské hygienické
stanice. Provoz byl vybaven novým zařízením. Z těchto důvodů se při celkové revitalizaci a
přístavbě domova (2018) neprováděly žádné změny a úpravy kuchyně. Nic méně se muselo
veškeré vybavení demontovat a během rekonstrukce bylo v náhradních prostorách. Dvojí
stěhování a deset let užívání znamenalo značné problémy v znovu uvedení do provozu.
Z investičního fondu a příspěvku zřizovatele bylo některé vybavení nově pořízeno v 12/2018.
Na rok 2019 máme požadavek na nové vybavení stravovacího provozu.
Stav – dobrý.
7.1.1.2 Prádelna

V rámci revitalizace 2018 vznikl kompletně nový prádelenský provoz vybaven
moderními stroji, které splňují současné požadavky dle platné legislativy. Základ provozu tvoří
stěnová, velkokapacitní, rovně prokládací pračka s náplní 16 kg a menší průmyslová,
automatická pračka s náplní 10kg. Nechybí bubnový sušič s elektrickým ohřevem a válcový
mandl s plynulým nastavením rychlosti žehlení.
Stav – výborný, kolaudace 10/2018.

7.1.1.3 Vytápění

Celý nový objekt je vytápěn teplovodním systémem ústředního vytápění. Základním
zdrojem je tepelné čerpadlo, a to ve variantě čerpadel systému země – voda s hlubinnými vrty
(15x 120 m). Příprava teplé užitkové vody je v novém zásobníkovém ohřívači s ohřevem
tepelným čerpadlem o objemu 600 l, jako dotop pro pokrytí špiček je připojen plynový kotel o
výkonu 45 kW. V rámci revitalizace byl v celém objektu proveden nový rozvod ústředního
topení, byly použity deskové radiátory v kombinaci s podlahovým vytápěním v nové části
budovy.
Stav – výborný, kolaudace 10/2018.
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7.1.2 Stav stavby

Stávající budova je tvaru „L“, se severně a západně směřujícím křídlem. Rozměry
stávající budovy jsou 33,9 x 31,5 m. Stávající budova je dvoupodlažní, podsklepená,
s obývaným podkrovím. Zastřešení je valbovou a sedlovou střechou s vikýři. Ze severní strany
byl jednopodlažní podsklepený trakt s rozlučkovou místností a s dílnou údržby, který byl
z důvodu rekonstrukce zbourán a nahrazen proskleným spojovacím traktem se schodištěm.
V rámci revitalizace se celá původní budova odkopala až na základovou spáru, a provedla
se svislá hydroizolace z asfaltových pásů, dále tepelné izolace polystyrenem tl. 60 mm a nová
aplikace nopové folie. Dále bylo provedeno podřezání a hydroizolační clona stávajícího
suterénního zdiva z tuhých fólií vkládaných do řezané spáry.
V původní budově jsou nové instalace elektro, SLP, ZTI, vytápění, VZT, EPS a komplet ní
revitalizaci stavební. Dále sanace a odvod vlhkosti v 1PP objektu, drenáže.
V rámci revitalizace se kompletně provedly nové omítky ve všech místnostech stávající
budovy. Rovněž veškeré obklady mimo neopravovanou kuchyň jsou nové.
Stávající okna jsou plastová, bílé barvy z roku 2004, jsou zasklena dvojskly. Jsou
v dobrém stavu a jsou ponechány. Vnější dveře jsou nahrazeny novými dveřmi hliníkový mi
s přerušeným tepelným mostem. Vnitřní dveře jsou vyměněny za nové, s požadovanou požární
odolností. Rovněž zárubně jsou vyměněny za nové, obložkové.
Prosklený trakt spojuje stávající budovu a novou přístavbu, je dvoupodlažní, zastřešený
plochou střechou, podsklepený o rozměrech 5,45 x 8,5 m, je dominantou objektu s hlavním
vstupem. Na ploché střeše stojí celoročně vytápěná, prosklená zimní zahrada a letní terasa
s vyhlídkou, která zasahuje na střechu nové přístavby.
Nově vystavěná přístavba je rovněž tvaru L o rozměrech 26,5 x 23,3 m. Dvoupodlažní,
moderního stylu, zastřešení plochou střechou. Přístavba není podsklepená.
Všechna okna přístavby budou plastová, šestikomorová, šedé barvy, se zasklením
trojsklem. Vstupní dveře a prosklené stěny budou v provedení hliníkovém s trojskly s
přerušeným tepelným mostem, bude na nich osazeno nouzové kování. Vnitřní dveře jsou
foliované do foliovaných obložkových zárubní. Šířka křídel dveří je 900 mm a 1100 mm.
Celá fasáda stávajícího objektu i nové přístavby je opatřena kontaktním
zateplovacím systémem ETICS s izolantem z minerální vlny tl. 160 mm a s fasádní silikonovou
omítkou.
V rámci revitalizace byla provedena oprava a rozšíření zpevněných ploch kolem objektu,
retenční a vsakovací šachtice pro likvidaci dešťových vod ze střech a zpevněných ploch, oprava
ležaté kanalizace dešťové i splaškové v areálu objektu, dále zvětšení dimenze stávající
vodovodní přípojky.
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7.1.3 Technický stav

Stav budov – výborný, kolaudace 10/2018.
7.1.4 Bariérovost objektu

Nádvoří je pokryto asfaltovým povrchem a okolí budovy zámkovou dlažbou.
Bezbariérový přístup do budovy je možný výtahem nebo automatickými dveřmi, ke kterým
vede dlážděná rampa, která řeší svahovitost terénu. Revitalizace budovy se nedotkla výtahu.
Výtah byl kolaudován v roce 2012, vede do všech podlaží, není proveden jako evakuační. Stav
výtahu je velmi dobrý.
Prostory v celé budově jsou bezbariérové.

7.2

Chráněné bydlení

Celý

objekt

chráněného

bydlení

Budišov

nad

Budišovkou

je

v provozuschopném stavu, avšak vybavení je již značně opotřebované a spousta zařízení je již
třeba vyměnit. O to, aby uživatelé měli potřebný standart v bydlení, se snažíme v průběhu
celého roku. V loňském roce byly odstraněny problémy s výtahem, byla provedena sanace.
Dále se postupně začíná obměňovat opotřebované a dosluhující vybavení:
- prováděly se drobné opravy v domě, koupelnách
- po havárii vody ve 3. bytě se pokládaly nové podlahy a ve výrobě jsou nové obložky na futra
- také se vymalovaly poničené stěny
- měnily se židle na pokojích uživatelů i v jejich bytech
- největší přírůstek do naší služby je nový 7mi místný automobil VW

8

Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2018

1) Nadále udržet minimálně 0,3 pracovního úvazku pro osoby s mentálním
postižením z řad uživatelů jiných sociálních služeb nebo pro osoby
s duševním onemocněním. SPLNĚNO
Organizace zaměstnávala uživatele Podpory samostatného bydlení v Budišově nad
Budišovkou. Zaměstnanec prováděl úklidové a pomocné práce. Zadané pracovní úkoly plnil
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svědomitě, pečlivě, je poctivý a pracovitý. S jeho prací, jsme hlavně v zimní období, velmi
spokojeni. Velice si Vážím dobré spolupráce s jeho klíčovým pracovníkem a vedením Podpory
samostatného bydlení. Tento pracovní úvazek byl bohužel až v 12/2018 opět obnoven
z důvodu přestěhování služby zpět z Vítkova.
S převodem služeb od 1. 1. 2018 dále zaměstnáváme tři uživatele Chráněného bydlení
na úklid vnitřních společných prostorů a venkovních prostranství budovy Chráněného bydlení.
I zde zaměstnanci plní své úkoly dle harmonogramu a pracovní náplně.

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. SPLNĚNO
Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferujeme především
přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tyto osoby zaměstnáváme na úseku
prádelny, ekonomickém a zdravotnickém úseku. V roce 2018 se jednalo o tři zaměstnance.
Letošní rok nebyl standartní z pohledu počtu zaměstnanců. Z důvodu navýšení kapacity a
počtu zaměstnanců (přijímání nových) v průběhu roku, bylo výpočtem zjištěno, že bude nutné
uplatnit druhou formu plnění, a to nákup výrobků od dodavatelů, kteří zaměstnávají více než
50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech a jsou
osobami se zdravotním postižením. Uplatnili jsme nákupy výrobků, které byly odebrány ve
sledovaném období a zároveň uhrazeny a zaevidovány v evidenci vedené podle § 84 zákona o
zaměstnanosti.
Příloha č. 1: Oznámení o plnění povinného podílu

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. SPLNĚNO

Zaměstnanci, kteří jsou v organizaci pověřeni k provádění nákupů, jsou povinni
pracovat v souladu s Pravidly pro provoz Nákupního systému Moravskoslezského kraje.
Podrobně jsme prověřili nákupy dle jednotlivých komodit (drogérie, kancelářské potřeby,
potraviny, tonery a OOPP). Deset měsíců v roce 2018 jsme poskytovali službu DZR
v náhradních prostorech ve Vítkově a obědy pro uživatele nakupovali od Domova Vítkov, pro
zaměstnance od Agelu Nový Jičín. Také služby praní prádla byly v těchto měsících
dodavatelským způsobem. Objem nakoupených potravin a čisticích prostředků je tudíž nižší.
Při analýze jsme brali v úvahu také průběžné výsledky controllingu KÚ, zde je nutné přihlížet
k počtu uživatelů a zaměstnanců. Závěrem je nutné konstatovat, že veškeré nakupované
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výrobky dle jednotlivých komodit (zařazené na portálu) nakupujeme přednostně
prostřednictvím Nákupního portálu. Možnost nákupu za výhodné ceny je pro
efektivitu našeho hospodaření velkým přínosem. Snižování nákladů je jedna
z našich priorit.

4) Na všech materiálech, médiích, vstupech a výstupech organizace aktivně
propagovat korporaci MSK v souladu s manuálem vizuálních stylu
Moravskoslezského kraje. SPLNĚNO
Organizace v externí i interní komunikaci používá grafické prvky vizuálního stylu
Moravskoslezského kraje. Dále je využívá při prezentacích, obálce našeho časopisu, označení
budovy, automobilu a na reklamních předmětech.

5) Dle doporučeného postupu zřizovatele implementovat do praxe organizace
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. Dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů). SPLNĚNO

Organizace postupovala dle doporučeného postupu zřizovatele a v implementaci se
řídila dle nastaveného Harmonogramu implementace GDPR. Prvním krokem bylo vypracování
vnitřního auditu. Výsledky byly důležité při vytvoření seznamu vnitřních předpisů, smluv,
spisového řádu a dalších dokumentů, které bylo potřeba v souvislosti s GDPR změnit. Ve všech
těchto krocích organizace čerpala z metodické podpory ať už v podobě seminářů na KÚ nebo
uveřejněných materiálů na portálu kraje. Organizace využívá centrálního pověřence, o kterém
informuje na svých internetových stránkách. Veškeré činnosti při zpracování a ochraně
osobních údajů se řídí Směrnicí o ochraně osobních údajů, která upravuje opatření k zajištění
povinností vyplývajících z legislativního rámce pro ochranu osobních údajů.

6) Aktivně se zapojit do realizace individuálního projektu kraje „Podpora
transformace v Moravskoslezském kraji III“, zejména do klíčové aktivity č.
4 – Systémové podpory organizací. SPLNĚNO
V roce 2016 jsme byli zařazeni do projektu Podpora procesu transformace
v Moravskoslezském kraji III.
Letos jsme se opět pravidelně scházeli s přidělenou konzultantkou z kraje paní Mgr.
Khýrovou Michaelou. Schůzky probíhaly u nás ve službě a pracovali jsme na standardech kvality
a také zkvalitňovali individuální plánování služby. Nastavili jsme si nově plány podpory uživatelů
a vylepšovali jsme zaznamenávání průběhu služby.
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Na konci roku 2018 jsme již začali pracovat na vytvoření Rozvojového plánu na příštích
5 let, který je výstupem této podpory. Jde o maximální zvýšení kvality poskytované služby
klientům služby ve stávajících prostorových podmínkách služby.
V březnu jsme absolvovali třídenní audit kvality a o týden později dvoudenní inspekci
z MPSV, které nám ukázaly, co ve službě funguje a co je ještě třeba zlepšit.
V rámci vzdělávání pracovníků jsme využili možnosti školení z kraje – cílené vzdělávání
pracovníků, zúčastnili jsme se také diskusního fóra i setkání MAS Opavsko.
Vzdělávacího programu se zaměřením na kvalitu života lidí s postižením, které nabízela
organizace JINAK, o. p. s. jsme se v tomto roce nezúčastnili.
V rámci zkvalitňování služby jsme se zúčastnili skupinových setkání – „diskusní fóra“, která
jsou pořádána KÚ MSK. Jednalo se o společné setkání pracovníků jednotlivých druhů sociálních
služeb, tzn. domovů pro osoby se zdravotním postižením, chráněných bydlení a domovů se
zvláštním režimem, které vytvořily prostor pro sdílení zkušeností a řešení problematických
oblastí se zaměřením na poskytování daného druhu sociální služby. Obsahová témata setkání
vycházela z potřeb a požadavků účastníků.

7) Aktivně se zapojit do projektu „Podpora služeb sociální prevence 1“.
SPLNĚNO
Služba se aktivně zapojila do projektu „Podpora služeb sociální prevence 1“ a v
rámci tohoto projektu se snaží naplňovat cíle uživatelů a postupuje dle Metodiky pro projekt
"Podpora služeb sociální prevence 1".
Cílem služby je podpořit uživatele v tom, aby si získali a udrželi samostatné bydlení
ve svém bytě podle svých přání, potřeb a možností. Uživatel získá v průběhu služby takové
dovednosti a schopnosti, které mu umožní bezpečně bydlet, trávit volný čas podle sebe
a využívat všechny potřebné, dostupné služby v regionu. Uživatel navazuje a udržuje vztahy
s přáteli, rodinou, okolím svého bydliště.
Sociální služba Podpora samostatného bydlení Budišov n. B. má dveře kanceláře, která
sídlí na Městském úřadě v Budišově nad Budišovkou, označené plakátem publicity projektu
„Podpora služby sociální prevence 1“, na všech tiskopisech, letácích apod. je logo projektu. Při
propagování služby na webových stránkách je vždy logo projektu.
Uživatelé se během 4 let naučili žít ve svých bytech, kde jsou spokojení a jejich cíle m
je si toto bydlení udržet. K tomu, aby mohli žít spokojený a plnohodnotný život, potřebují
službu a lidi, kteří je v tom budou podporovat a pomáhat. Během těchto let si zvykli na
pracovníky Podpory samostatného bydlení a plně jim důvěřují. V dnešní době 8 uživatelů žije
v 5 bytech rozmístěných po celém Budišově nad Budišovkou.
Uživatelé žijí v bytech, které si pronajali za podpory svého opatrovníka. Pracovníci k nim
do bytu docházejí po předchozí domluvě. Jedná se o byty v panelákových zástavbách, kde žije
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6 uživatelů a to 2+1, 2+1 a 3+1. Každý uživatel má samostatný pokoj, dále pak společnou
kuchyň a sociální zařízení, u bytu 3+1 společný obývací pokoj. Další dva uživatelé žijí v bytech
1+kk.
Uživatelé v jednotlivých nájemních bytech samostatně nebo s podporou asistenta
nakupují potraviny na celodenní stravu, oblečení a jiné věci osobní potřeby. Obědy připravují
a vaří společně v každém bytě. Samostatně se starají o svůj pokoj, své věci, domácnost a okolí
domu. To vše s podporou pracovníků podle potřeb uživatelů. Se svými finančními prostředky
hospodaří za podpory pracovníka v souladu se Smlouvou o poskytování sociální služby a
s Vnitřními pravidly sociální služby.
Volný čas tráví dle svého uvážení. Chodí do práce, navštěvují sociálně terapeutické dílny
nebo si domluví výlet s pracovníkem. Svůj pohyb v obci a blízkém okolí si určují sami. Mohou
využívat veřejné služby města Budišov nad Budišovkou (např. kino, různé zájmové spolky,
knihovna, kadeřník, obchody) nebo z přilehlého okolí (Vítkov, Opava). I pro vyplnění svého
volného času většina uživatelů potřebuje podporu pracovníků.

8) Realizovat doporučení z evaluace poskytování služeb podpory
samostatného bydlení, která jsou formulována v Evaluační zprávě ze dne
12. 7. 2017. SPLNĚNO
Na základě doporučení z Evaluační zprávy ze den 12. 7. 2017 služba Podpora
samostatného bydlení Budišov n. B. aktualizovala Individuální plánování a vytvořila
přehlednější vedení „Průběhu služby“ a „Individuálních plánů“.
Od 1. 1. 2019 bude naše služba vstupovat v rámci projektu „PSSP 1“, do návazného
projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“, reg. číslo projektu
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007510 (dále jen „PSSP 2“).
Dále pak, po konzultaci se zřizovatelem navýšila úvazek sociálního pracovníka z 0,2
úvazku na 1 úvazek, aby ve službě probíhala cílená sociální práce. Toto doporučení bude
realizováno od 1. 1. 2019.
Nedílnou součástí tohoto projektu je realizace evaluačních šetření, jejichž předměte m
bude monitoring poskytování sociálních služeb při řešení nepříznivých sociálních situací
uživatelů za účelem jejich sociálního začleňování, které proběhne 22. 5. 2019.

9) Spolupracovat se zřizovatelem při zajištění investiční akce Revitalizace
Domova Letokruhy. SPLNĚNO

Dokončení stavby, kolaudace
Od 1. 7. 2017 začala schválená revitalizace a přístavba domova, jejichž cílem bylo
vytvoření jedno a dvoulůžkových pokojů s celkovou kapacitou 60 lůžek. V nové přistavěné části
a v jednom zrekonstruovaném poschodí stávající budovy je bydlení řešeno komunit ním
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způsobem - 5 komunit s vlastním obývacím pokojem, kuchyňským koutem a dostatečným
počtem hygienického zázemí (WC a koupelen). Vzniklo 10 jednolůžkových a 25 dvoulůžkových
pokojů. Plochy všech místností odpovídají současným požadavkům a legislativním normám. V
rámci projektu byla provedena rekonstrukce prádelenského provozu a kotelny. Vytápění je
pomocí tepleného čerpadla země – voda s hlubinnými vrty s dotopem plynového kotle. Objekt
je zařazen do kategorie úsporných – nízkoenergetických staveb. V rámci celkové revitalizace
bylo provedeno: sanace a odvod vlhkosti, nové instalace elektro, plyn, vytápění,
vzduchotechnika, požární systém a kompletní revitalizace stavební. Dále byla provedena
oprava a rozšíření zpevněných ploch kolem objektu, retenční a vsakovací šachtice pro likvidaci
dešťových vod, oprava ležaté kanalizace dešťové i splaškové. Kolaudace 10/2018.
Stěhování
Po úspěšné kolaudaci mohly začít přípravy a úklid nových prostorů a pokojů, tak, aby
se mohla služba přestěhovat z náhradních prostorů ve Vítkově. 29. 10. 2018 se zahájil celý
proces stěhování. Nestěhovali se jen kanceláře, sklady, šatny a osobní věci uživatelů, ale také
uskladněný nábytek ze skladovacích prostorů na Podhradí. Proces byl velice náročný, ale vše
se zvládlo bez problémů, aby nebyli stěhováním zatíženi uživatele a chod organizace.
Slavnostní otevření
17. 12. 2018 byl nový domov za účasti zástupců zřizovatele a hejtmana
Moravskoslezského kraje slavnostně otevřen.
Revitalizací a přístavbou domova se zvýšila kapacita na 60 uživatelů služby DZR.
Samotné přijímání je složitý a administrativně náročný proces. Díky zodpovědně a kvalitně
připravenému plánu, byla kapacita 17. 11. 2018 splněna.
Příloha č. 2 – Foto dokumentace z nových prostorů domova

10) Za každou poskytovanou službu:
 Zpracovat přehled o počtu evidovaných žadatelů o poskytnutí 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@krmoravskoslezsky.cz. SPLNĚNO
Jednotlivé přehledy za každou poskytovanou službu byly zaslány vždy v požadovaném
termínu na danou adresu.
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11) Plnit úkoly, které si organizace v rámci závěrečné zprávy o činnosti
stanovila jako stěžejní cíle k realizaci v roce 2018, a které jsou vždy v
souladu se schválenými strategickými dokumenty zřizovatele. SPLNĚNO




Stavební úpravy, zlepšení sociálního zázemí uživatelů – revitalizace,
zvyšování kvality bydlení, zajištění náhradních prostorů, stěhování
/SPLNĚNO
Zlepšení bezpečnosti a bezpečí uživatelů /SPLNĚNO

Revitalizací a přístavbou vznikly jedno a dvoulůžkové pokoje s celkovou kapacitou 60
lůžek. V nové části – přístavbě a v části 2.NP je bydlení řešeno komunitním způsobem, je zde
navrženo celkem 5 komunit s vlastním obývacím pokojem, kuchyňským koutem a dostatečným
počtem hygienického zázemí-WC a koupelen. Vždy jedna z nových koupelen v komunit ě
umožňuje i použití mycího lůžka. V každém z pokojů jsou navrženy i odkládací prostory kryté
posuvnou – shrnovací žaluzií.
Nově navrhována přístavba je ze severní strany, a bude rovněž tvaru L o rozměrech
26,5 x 23,3 m. Je dvoupodlažní, moderního stylu, zastřešení plochou střechou. Přístavba není
podsklepená.
Od stávající budovy je nová přístavba oddělená traktem s novým schodištěm o
rozměrech 5,45 x 8,5 m, tento trakt bude rovněž dvoupodlažní, zastřešený plochou střechu,
bude však podsklepený. Tento trakt má bohaté prosklení ze vstupní strany, je prosklená celá
jeho západní a větší část východní strany. V suterénu zde jsou místnosti kuchyňského provozu,
které byly v bouraném traktu. V 1. a 2.NP zde je schodiště. Tento trakt je dominantou objektu,
je zde umístěn nový hlavní vstup.
V 1.NP v přístavbě je dále rozlučková místnost a dílna údržby. Ze severní strany je
vzhledem ke svažitosti terénu možný bezbariérový přístup do objektu z úrovně 0. V 1. i 2.NP
ve staré části jsou jedno a dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím a společenská
místnost. Obslužné místnosti- sesterna, centrální koupelna, příprava jídel včetně jídelního
výtahu, WC pro personál a úklid jsou v novém stavu ponechány ve stávajících místech. V 1.
PP jsou rovněž ponechány stávající dispozice, celý kuchyňský provoz je po stavební úpravy.
Nově je provedena pouze část kuchyňského provozu pod budoucím novým schodišťovým
traktem (místo stávající vybourané části). V podkroví je rovněž v maximální míře zachována
stávající dispozice, jsou zde ponechány kanceláře, šatna zaměstnanců. Dále je v podkroví
vytvořen průchod od výtahu až ke kancelářím, tento je bezbariérový tak, aby kanceláře byly
dostupné i klientům a jejich rodinným příslušníkům.
Veškeré prostory jsou navrženy bezbariérově, je zde stávající lůžkový výtah. Do všech
pokojů i místností pro klienty jsou navrženy dveře šířky 1100 mm, místy 900 mm.
Plochy všech místností odpovídají platné legislativě a současným nárokům na sociální
služby.
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Jedním z příznaků Alzheimerovy choroby a ostatních typů demence je ztráta orientace
v prostoru. Lidem s tímto onemocněním činí značné problémy zorientovat se v prostředí, ve
kterém žijí. Proto jsme pomocí barevného odlišení jednotlivých oddělení učinili kroky, které
našim uživatelům s orientací pomohou. Domov máme rozdělen na čtyři části (žlutá, zelená,
oranžová, modrá). Naši péči se snažíme poskytovat v souladu s přírodou. Každý z nás vždy
bydlel na určité ulici v určitém městě. Tato fakta nás přivedly k myšlence pojmenovat
jednotlivá oddělení jmény ulic (Březová, Lipová, Pod dubem, U stříbrného smrku).











9

Efektivita v zavedeném systému kvality
Zdokonalení práce klíčových pracovníků – SPLNĚNO, stále nekončící proces
Aktivní zapojení řadových zaměstnanců do rozvoje sociální služby - SPLNĚNO
Nadále pokračovat v nastartovaném procesu otevření se široké veřejnosti v místě a
okolí. Pořádat akce pro uživatele a jejich rodiny a přátelé - SPLNĚNO
Podporovat uživatele v účasti na společenském životě, zajištění dostupnosti služeb
potřebných k zachování obvyklého způsobu života v přirozeném prostředí a prostředí
přirozené komunity - SPLNĚNO
Udržení a neustálé zvyšování kvality služby – Stále se plní, nikdy nekončící
proces
finanční prostředky vynakládat účelně a hospodárně - Stále se plní, nikdy
nekončící proces
hledat možnosti v navýšení příjmů organizace a minimalizovat náklady v souvislosti
s výškou dotace - Stále se plní, nikdy nekončící proces
Podpora účasti uživatelů na společenském životě, zajištění dostupnosti
služeb potřebných k zachování obvyklého způsobu života v přirozeném
prostředí a prostředí přirozené komunity. SPLNĚNO

Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2018 a vize do
dalších let - stručně

1.
2.
3.
4.
5.

Úprava okolí budovy (zahrady) po revitalizaci a nově přikoupeného pozemku a budovy
Zvyšování kvality prostředí
Zlepšení bezpečnosti a bezpečí uživatelů
Efektivita v zavedeném systému kvality
Podpora účasti uživatelů na společenském životě, zajištění dostupnosti služeb
potřebných k zachování obvyklého způsobu života v přirozeném prostředí a prostředí
přirozené komunity.
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10 Ekonomické údaje
V organizaci byl vytvořen plán zajištění zdrojů pro financování poskytovaných služeb, byly
vytvořeny podmínky pro to, aby hospodaření odpovídalo platným obecně závazným normá m
a bylo transparentní. Finanční prostředky byly, dle našeho názoru, účelně a efektivně
vynaloženy na obnovu zařízení a vybavení domova, také do služeb, které jsou potřeba ke
spokojenému a kvalitnímu životu našich uživatelů.
V organizaci je zpracován Řád pro vnitřní kontrolní systém, který vytváří podmínky pro
hospodárný, efektivní a účelný výkon zařízení a minimalizaci rizik spojených s provozem tohoto
zařízení. Zahrnuje postupy pro včasné podávání informací příslušným pracovníkům na
jednotlivých úrovních řízení o výskytu případných závažných nedostatků a o opatřeních k jejich
nápravě.
Hlavním úkolem v ekonomické oblasti je pro nás neustále hledání možností zvýšení výnosů
a minimalizace nákladů. I přes neustálé zvyšování cen vstupů můžeme hospodaření hodnotit
kladně. Výšku nákladů se nám stále daří držet na stejné v některých případech i nižší úrovni.
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2018 (tis. Kč)
Náklady
Hlav ní činnost
Doplňk ová činnost

Celkem

Výnosy

Výsledek hospodaření

26684

26684

0

0

0

0

26684

26684

0

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
Výsledek hospodaření
za rok 2018

Z toho
převod do rezervního fondu

převod do fondu odměn

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb k 31. 12. 2018 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb
Domov y se zv láštním režimem
Chráněné by dlení
Podpora samostatného by dlení
Celkem
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Náklady

Výnosy

Výsledek
hospodaření

20602

20558

-44

4430
1652
26684

4420
1706
26684

-10
54
0

Závazné ukazatele na r. 2018 (Kč)
Závazný ukazatel na rok 2018
Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek
dotačního Programu na podporu poskytování sociálních
služeb pro r. 2018
Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy
Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní
činnosti
Příspěvek na provoz ÚZ 253 – v rámci projektu Podpora
služeb sociální prevence 1
Příspěvek na provoz ÚZ 13013 – v rámci projektu Podpora
služeb sociální prevence 1
Příspěvek na provoz ÚZ 253 – účelově určený na náklady
projektu Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v
MSK

Výše (Kč)

8098000

300000
2100000

69125

1313375

9000

Příspěvek na provoz ÚZ 13013 – účelově určený na
náklady projektu Iniciativa na podporu zaměstnanosti
mládeže v MSK

171000

Účelový investiční příspěvek do fondu investic ÚZ 0 – na
akci Nákup konvektomatu

200000

Účelový investiční příspěvek do fondu investic ÚZ 0 – na
akci Pořízení elektronické požární signalizace

350000

Účelový investiční příspěvek do fondu investic ÚZ 0 – na
akci Pořízení osobního automobilu s pohonem CNG

300000

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

17,37%

Výsledek hospodaření
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vyrovnané případně mírně
přebytkové hospodaření za rok
2018

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu
poskytování sociálních služeb pro r. 2018 - UZ 13305
Druh sociálních služeb
Výše (tis. Kč)
(dle registrace)
Domov y se zv láštním režimem

5898

Chráněné by dlení

2200

Celkem

8098

Hospodaření s peněžními fondy
Stav (v tis. Kč)
Název fondu

k 1. 1. 2018

k 31. 12. 2018

Fond inv estic

2975

3535

FKSP

279

400

Rezerv ní fond

245

303

Fond odměn

252

252

Významné dary, sponzorství (tis. Kč)
Finanční
Druh/účel
Činnost organizace

Věcný

Finanční

Věcný

Celkem
Rezervní fond
73

Fond investic

73

0

0

0

Celkem

Investiční akce v roce 2018 (tis. Kč)
Zdroje
jiné
Název akce

celkem

vlastní

zřizovatel

dary

druh
zdroje

částka
Pořízení elek tronick é
požární signalizace
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393

43

350

0

0

0

Nák up k onvektomatu

216

16

200

0

0

0

Pořízení automobilu
s pohonem CNG
Celkem

653

303

300

0

50

Dotace
MŽP

1262

362

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2018 (tis. Kč)
Zdroje
jiné
Druh/účel

celkem

vlastní

zřizovatel

dary
částka

druh
zdroje

Oprav a pok ojů –
ak ry látov é doplňky

112

112

0

0

0

0

Oprav a lina, dv eří –
pojistná událost

115

0

0

0

115

Náhrada
od
pojišťov ny

227

112

0

0

115

Celkem

Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč)
Výše náhrady od
pojišťovny

Celková výše škody

Pojistná událost
Vy topení CHB
Celkem

126

126

126

126

Zahraniční služební cesty
Účel cesty

Místo

Počet
zaměstnanců

od - do

Čerpání účelových dotací v r. 2018 (tis. Kč)
Poskytovatel účelové dotace

Dotace Úřad práce
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Účetní
znak
13234

Poskytnutá
dotace
57

Použito

57

Vratka
dotace

Zdůvodnění
vratky
0

Dotace Úřad práce
Celkem

13013

135

135

0

192

192

0

Průměrné % nemocnosti za rok 2018
Průměrné procento nemocnosti za rok 2018 činí 3,76%.
Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti
Organizace nemá pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.

Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty)



27. 4. 2018 - inspekce poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením § 97
odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Místo provedení inspekce je
sociální služba chráněné bydlení, Československé armády 413, 74787 Budišov nad
Budišovkou, identifikátor služby 7912551.
Výsledek kontroly: BEZ ZÁVAD, opatření nebyla uložena



18. 7. 2018 – kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém
pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb..
Kontrolu provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Opava.
Výsledek kontroly: Kontrolou bylo zjištěno na základě předložené dohody o pracovní
činnosti a mzdového listu pracovníka za rok 2017, že zaměstnavatel zahrnul do
vyměřovacího základu za zaměstnance a zaměstnavatele zúčtovaný a vyplacený příjem
z dohody o pracovní činnosti. Jednalo se o zaměstnání, které mělo charakter
zaměstnání malého rozsahu a nebylo dosaženo rozhodného příjmu aspoň Kč 2500,-,
čímž došlo k přeplatku na pojistném za zaměstnance i zaměstnavatele. Ve všech
ostatních částech kontrola NEBYLY zjištěny nedostatky.



15. 11. 2018 - kontrola podle zákona č. 255/2012 Sb., dále pak nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 882/2004 a podle §88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví. Kontrolu provedla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského
kraje se sídlem v Ostravě.
Výsledek kontroly: BEZ ZÁVAD
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Kontroly vlastní
V organizaci je zpracován plán kontrolní činnosti, pracovníci jednotlivých úseků provádí
ve stanovených termínech kontroly určené plánem.
Zjištěné nedostatky jsou popsány, ředitel nebo vedoucí kontrolovaného úseku určí termín
odstranění nedostatku a osobu odpovědnou za nápravu. Vedoucí úseku nebo ředitel kontroluje
včasné odstranění zjištěných nedostatků.
Harmonogram kontrolních činností na rok 2018
pr acovník

kontr olovaný úsek - činnost

četnost
kontr oly

poznámka

F ormální a v ěcná správ nost dokladů o prov ozu
služebního v ozidla – kniha jízd 2017
Ú četní v e spolupráci
s v edoucí
ošetřov atelského úseku – Kontrola označení majetku organizace
za prov ozáře během
rekonstrukce
S tav objektu a strojního vybavení

V E DO U C Í
S TRA V O V A C ÍHO
P RO V O ZU

1 x pololetně

zápis o kontrole

1x pololetně

zápis o kontrole

1 x ročně

zápis o kontrole

P růběžná kontrola stav u služebního v ozidla prov ozuschopnost

průběžně

Bez zápisu

Kontrola skladu potrav in – doba spotřeby

1 x měsíčně

zápis v kuchy ňské knize
zápis do sešitu kontrol

P rav idelný kontakt s klienty - kontrola

1 x měsíčně

spokojenosti se strav ou
Kontrola prov áděných prací v kuchy ni a dodržov ání
harmonogramu práce

průběžně

zápis do sešitu kontrol

Kontrola strav ov ací jednotky a % čerpání na
jednotliv á denní jídla

1 x měsíčně

N a konci měsíce
v dokladech o strav ov ání

Kontrola sy stému HACCP

P růběžně

zápis v C CP

P rov ádět školení podřízených pracov níků
v kontrolním sy stému HACCP

1 x ročně

zápis

Kontrola aktiv izačních programů

průběžně

Zápis do sešitu kontrol
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Kontrola dodržov ání harmonogramu práce
ZÚ – na v šech směnách
Kontrola užív ání desinfekce – v šechny úseky
V E DO U C Í
O Š ETŘO V A TE LS KÉ HO Kontrola HA CCP-teploty podávaných jídel
Ú S E KU
Kontrola dodržov ání přestáv ek na jídlo a
oddech- zdrav . úsek
Kontrola posky tované péče
Kontrola ošetřov atelské dokumentace
Kontrola doby spotřeby léků

1 x čtv rtletně

zápis o kontrole

Kontrola označení správ ného uložení ošacení klientů

1 x pololetně

Bez zápisu

Kontrola doby spotřeby potrav in

1 x čtv rtletně

zápis o kontrole

průběžně

žádanka o prov edení
nákupu

E KO NOM ORGAN IZA C E Kontrola účelného v y užití finančních prostředků
organizace

Kontrola skladu potrav in, drogérie a ochranný ch
pomůcek (fy zický stav s účetním, dodržov ání
obecný ch zásad)

namátkov á
(4 x ročně)

zápis o kontrole

Kontrola formální a v ěcné správ nosti pokladních
dokladů – depozitní pokladna

červ enec 1-6 /17

zápis o kontrole

prosinec 7-12/17

zápis o kontrole

červ enec 1-6/17

zápis o kontrole

prosinec 7-12/17

zápis o kontrole

Kontrola složný ch listů- fy zická kontrola

1 x ročně

zápis o kontrole

Kontrola dohod o hmotné odpov ědnosti

1 x ročně

zápis o kontrole

Kontrola pokladní hotov osti prov ozní a depozitní
pokladny

1 x čtv rtletně

zápis v pokladní knize

1 x pololetně

zápis o kontrole

Kontrola v časnosti zajištění a prov edení rev izí

1 x pololetně

zápis o kontrole

Kontrola v edení sociální agendy

1 x pololetně

zápis o kontrole

Kontrola formální a v ěcné správ nosti došlých faktur

ŘE DITEL O RGA N IZA C E Kontrola hospodaření s depozity
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Kontrola účetní dokumentace ( obj., smlouv y, fa)

průběžně

bez zápisu

Kontrola použív ání O OPP zaměstnanců

namátkov ě

zápis o kontrole

Kontrola účelného v y užití finančních prostředků
organizace

průběžně

žádanka o prov edení
nákupu

S O CIÁLNÍ P RA C O V N ÍK Kontrola zpracov ání, realizace, naplnění cílů osobních 1 x pololetně
plánů uživ atelů služby

zápis o kontrole

Kontrola zda jsou dodržov ány práv a uživ atelů
P růběžně

Kontrola formální a v ěcné správ nosti pokladních

při nedostatcích
informov at ředitele

zápis o kontrole
Č erv enec 1-6/17

dokladů prov ozní pokladna

zápis o kontrole
P rosinec 7-12/17

Kontrola termínu spotřeby potrav in v e skladu
P růběžně
P RACOVNÍK SOC. PÉČE – Kontrola schránek na I. II. oddělení
TE RA P E U T

2 x měsíčně

Hlásit ředitelce pouze
nedostatky
P řipomínky předat
sociální pracov nici
Včasná výměna

V E DO U C Í C HB

Kontrola v izitek u dv eří

průběžně

Kontrola směrnic, standardů kv ality

P růběžně

zápis o kontrole

Kontrola čerpání dov olený ch

Č tv rtletně

zápis o kontrole

Kontrola užív ání alkoholický ch nápojů

P růběžně

zápis o kontrole

Kontrola dodržov ání přestáv ek na jídlo a

P růběžně

zápis o kontrole

oddech
V časné zajišťov ání rev izí, kontrola technického stav u Č tv rtletně

zápis o kontrole

budov y
Kontrola prov ozuschopnosti v ozidla

V E DO U C Í P S B

Č tv rtletně

zápis o kontrole

O značení majetku v budov ě v četně kontroly stav u čtv rtletně

zápis o kontrole

Kontrola směrnic, standardů kv ality

P růběžně

zápis o kontrole

Kontrola čerpání dov olený ch

Č tv rtletně

zápis o kontrole
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Kontrola užív ání alkoholický ch nápojů

P růběžně

zápis o kontrole

Kontrola dodržov ání přestáv ek na jídlo a

P růběžně

zápis o kontrole

oddech

Nad rámec plánovaných kontrol budou prováděny další kontroly podle operativních požadavků.
Tento plán kontrol nezbavuje povinnosti vedoucích pracovníků provádět kontrolní činnosti
v rámci své běžné pracovní činnosti.

Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (ZPS změněnou pracovní schopností) ve výši
povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl
činí 4%.
Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferujeme
především přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tyto osoby zaměstnáváme na
úseku prádelny, zdravotním a ekonomickém úseku. V roce 2018 se jednalo o jednoho
zaměstnance na poloviční pracovní úvazek, dva na celý úvazek (nástup v průběhu roku 9/2018,
11/2018) (viz příloha Oznámení o plnění povinného podílu OZP).
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců v roce 2018 byl v naší organizaci 48,20
osob, z toho povinný podíl činil 1,92 osob.
Domov Letokruhy v roce 2018 splnil výše uvedenou zákonnou povinnost plnění
povinného podílu osob se zdravotním postižením:
a) zaměstnáním u zaměstnavatele
1,16 osob
b) odběrem výrobků a služeb:
0,79 osob
Celkem
1,95 osob.

Povinnost k odvodu do státního rozpočtu nám za rok 2018 nevznikla.

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

V roce 2018 nebyla podána žádost, ani účtovány žádné poplatky za poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb.
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Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace
se zprávou o činnosti

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace a rozbor hospodaření za rok
2018 bude odeslána odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
do 1. 3. 2019.
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace a rozbor hospodaření za rok
2018 bude projednána na nejbližší poradě zaměstnanců organizace do 30. 4. 2019, dále pak
bude zveřejněna na webových stránkách organizace www.domov-letokruhy.cz a jeden výtisk
bude k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ředitelky organizace.

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci
jméno:

Mgr. Kamila Molková, Bc. Jana Jonášová

datum:

28. 2. 2019

telefon:

556 305 292, 737 948 708

e-mail:

reditel@domov-letokruhy.cz
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Příloha č. 1: Oznámení o plnění pov inného podílu osob se ZPS za rok 2018
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