
1 

 

 
 

 

Výroční zpráva za rok 

2014 

 

 
 

 



2 

 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 
  

Název:   Domov pro seniory Krnov                                      

                       

      Sídlo:    Rooseveltova  

   2141/51,  

Krnov   

PSČ  794 01  

 

       IČ:    00846325          

       DIČ:             CZ00846325   

 

       Právní forma:   příspěvková  

    organizace 

 

       Zřizovatel:      Město Krnov,  

Hlavní náměstí 1 

794 01   Krnov  

 

      Bankovní spojení:      č. ú.  239 38 771 / 0100   u   KB  Krnov  

      Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb dle: 

 § 49 zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách – domovy pro seniory, registrovaná pod č. 7863507 

 § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách – pečovatelská služba, registrovaná pod č. 2614647 

 § 50 zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách – domovy se zvláštním režimem, registrované pod  

                č. 4325007                                                                                                                    

 

Statutárním orgánem organizace je ředitelka, kterou jmenuje a odvolává Rada Města Krnova. Ředitelka je 

ze své činnosti odpovědná Radě Města Krnova. Ředitelku v době její nepřítomnosti zastupuje jím 

pověřený zástupce. Zastupuje ji v rozsahu práv a povinností daných písemným zmocněním.                                                                                                                                                   

Ředitelka jedná jménem organizace samostatně a podepisuje písemnosti za organizaci tak, že 

k nadepsanému, natištěnému nebo jinak označenému názvu organizace, připojí svůj vlastnoruční podpis.         

 

Domov pro seniory Krnov se chce stát v našem regionu preferovaným poskytovatelem pobytové sociální 

služby pro seniory tím, že bude podporovat: 

 soběstačnost klientů                        

 špičkové zaměstnance  

 kvalitní a bezpečnou péči             

 maximální spokojenost klientů  

 komunikaci s veřejností prostřednictvím médií a internetu  

 prevenci rizik                        

 zajištění odborné supervize  

 individualizovaná péče o klienty  

 trvalé zlepšování technického stavu zařízení  

 optimalizace prostředí  

 optimální využití lidských a finančních zdrojů     

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN6_1qXs-McCFYJYFAodBtwCqA&url=http://www.znackakvality.info/certifikovana-zarizeni/domov-pro-seniory-krnov/&psig=AFQjCNHMr3NPdc16tPkofIdL-epXIFNdWQ&ust=1442399743581522
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN6_1qXs-McCFYJYFAodBtwCqA&url=http://www.znackakvality.info/certifikovana-zarizeni/domov-pro-seniory-krnov/&psig=AFQjCNHMr3NPdc16tPkofIdL-epXIFNdWQ&ust=1442399743581522
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN6_1qXs-McCFYJYFAodBtwCqA&url=http://www.znackakvality.info/certifikovana-zarizeni/domov-pro-seniory-krnov/&psig=AFQjCNHMr3NPdc16tPkofIdL-epXIFNdWQ&ust=1442399743581522
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DOMOV PRO SENIORY 
 

  

 

Poslání:    

Nabízíme bezpečné prostředí otevřené tužbám a 

potřebám klientů, bez pocitu osamění a bezmoci.  

 

 

Cílová skupina: 

 senioři starší 65 let, s prokazatelně sníženou soběstačností až úplnou závislostí zejména z důvodu 

věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a kterou nelze zajistit 

prostřednictvím rodiny nebo jiných druhů sociálních služeb,                     

 služba je určena seniorům z Krnova a přilehlých obcí v rámci obce s pověřeným obecním úřadem, 

ve výjimečných případech a se souhlasem zřizovatele je možné přijat i uživatele s trvalým 

bydlištěm mimo vymezenou oblast, příp. mladšího, 

 přijaty nemohou být osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve 

zdravotnickém zařízení, osoby s akutní infekční nemocí, osoby jejichž soběstačnost je snížena 

z důvodu závislosti na návykových látkách a osoby s Alzheimerovou demencí.    

               

 

DOMOVY  SE  ZVLÁŠTNÍM  REŽIMEM 
 

 

 

Poslání: 

Vytvořit a zajistit uživatelům služby podmínky pro 

důstojný a bezpečný život a provázení závěrem 

života.  

 

Cílová skupina:   

 Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytovou službu seniorům, kteří trpí různými typy 

demencí, stabilizovaným duševním onemocněním, mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto 

onemocnění, vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 Služba je poskytována ženám, mužům i manželským dvojicím starším 65 let věku. Objekt je 

bezbariérový, to znamená, že mohou být umístěni také lidé částečně či zcela imobilní. 
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 Služba nemůže být poskytnuta osobám s nestabilizovaným a chronickým duševním onemocněním, 

závislým na návykových látkách, mentálně a tělesně postiženým a trpícím přenosnými infekčními 

chorobami. 

 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
 

 

 
     

 

 

 

Poslání:    

Posláním pečovatelské služby v Krnově je 

poskytovat podporu osobám se sníženou 

soběstačností z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení i rodinám 

s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc při péči o 

vlastní osobu a svou domácnost. 

Poskytujeme sociální službu, která umožňuje 

osobám v maximální možné míře zachovat 

dosavadní způsob života v domácím prostředí. 

 

  

Cílová skupina: 

 Osoby s chronickým onemocněním 

 Osoby se zdravotním postižením 

 Rodiny s dítětem/dětmi 

 senioři 

  

Své služby poskytuje v pracovní dny od 7.00 do 21.00 hodin. O víkendech a svátcích je zajišťován pouze 

dovoz obědů, a to od 10.00 do 14.00 hodin.  

 

 

KLIENTI POBYTOVÝCH SLUŽEB 
 

Schválená kapacita zařízení: 

 Služba se zvláštním režimem (dále jen DZR)   35 lůžek 

 Služba domov pro seniory      (dále jen DS) 101 lůžek 

 

Obložnost zařízení v roce 2014 

 
 

Zdroj: Cygnus – program dokumentace klienta 

 

Měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Počet klientů 35,00 34,54 34,71 35,10 36,00 35,20 36,00 36,00 34,87 33,74 33,00 32,35 

DZR - kapacita 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

Obložnost (%) 100,00 98,67 99,17 100,29 102,86 100,57 102,86 102,86 99,62 96,41 94,29 92,44 

Počet klientů 99,71 100,79 99,61 99,40 99,77 100,33 100,19 100,94 99,90 100,13 100,90 100,77 

DS - kapacita 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 

Obložnost (%) 98,72 99,79 98,63 98,42 98,79 99,34 99,20 99,94 98,91 99,14 99,90 99,78 
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Služba domov se zvláštním režimem vykazoval v posledním čtvrtletí roku 2014 snížený počet klientů. 

Důvodem tohoto stavu nebyl nedostatek žádostí, ale nutnost snížit počet klientů pro plánovanou rekonstrukci 

pokojů na této službě. Organizace v roce 2015 bude realizovat přebudování třílůžkových pokojů na pokoje 

dvoulůžkové. 

 

Vývoj příspěvku na péči u klientů 

 

 
Zdroj: Cygnus – program dokumentace klienta 

        

 

Počet klientů a průměrný věk k 31. 12. 2014 

 

 
Zdroj: Cygnus – program dokumentace klienta 

 

 

 

 
Zdroj: Cygnus – program dokumentace klienta 

 

 

KLIENTI  TERÉNNÍ  SLUŽBY 
 

Pracovníci pečovatelské služby prováděli v roce 2014 pečovatelské úkony celkem u 359 klientů. Nejčastěji 

se jednalo úkony dovoz a donáška jídla, běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při úkonech osobní 

hygieny, dohled nad klientem v domácnosti, dohled nad užíváním léků a praní a žehlení prádla. 

 

 k 1.1.2014 k 31.12.2014 k 1.1.2014 k 31.12.2014

DZR DZR DS DS

nemá 2 1 5 4

I - lehká závislost 0 0 14 13

II. - středně těžká závislost 3 4 28 22

III. - těžká závislost 12 11 26 28

IV. - úplná závislost 18 17 25 34

muži ženy počty ve věku počty ve věku počty ve věku počty ve věku počty ve věku 

do 65 let do 75 let do 85 let do 95 let nad 95 let

DZR 3 30 2 7 11 12 1

DS 16 85 1 9 32 54 5

Celkem 19 115 3 16 43 66 6

do 65 let; 3; 2%

do 75 let; 16; 
12%

do 85 let; 43; 
32%

do 95 let
; 66; 49%

nad 95 let; 6; 
5%

Věk klientů k 31. 12. 2014
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2. POPIS ZAŘÍZENÍ 
 

             

Pobytové služby poskytuje Domov pro seniory Krnov v budově Rooseveltova 2141/51, Krnov.  

Objekt Domova pro seniory v Krnově je umístěn na pozemku o rozloze 2.225 m2. Skládá se ze tří na sebe  

navazujících budov – bloky A, B, C. Objekt je bezbariérový. 

Ubytovací část pro klienty DS Krnov obou pobytových služeb se nachází v bloku B a C  (1.NP – 4.NP). 

Klienti obývají celkem 1635 m2 plochy (pokoje + příslušenství). V bloku A je umístěno technické zázemí a 

technické provozy. V suterénu budovy se nachází stravovací provoz a prádelenský provoz zařízení. Klientům 

je k dispozici zahrada, která je přístupná celý den. V budově je recepce, která je otevřena od 9,00 hodin do 

19,00 hodin. Budova se uzamyká v 19,00 hodin. 

 

Organizace provozuje mimo svoji hlavní činnost doplňkovou činnost na základě živnostenských oprávnění: 

 Hostinská činnost 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  

 

Klienti mají v zařízení k dispozici celkem 57 jednolůžkových pokojů, 29 dvoulůžkových pokojů a 7 pokojů 

třílůžkových.  

Součástí každého poschodí je pracovna personálů. Výjimkou je pouze IV. NP, které nemá zřízenou 

samostatnou pracovnu. Toto poschodí je provozně součástí oddělení III. NP.  

 

Úklid a praní veškerého prádla personálu i klientů je prováděno v souladu s Provozním řádem, schváleným 

KHS Moravskoslezského kraje, který upravuje podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění 

a upravuje hygienické požadavky na provoz v pobytových zařízeních sociálních služeb.  

Přímo v budově domova jsou uživatelům k dispozici také soukromé služby –  holičství, kadeřnictví a 

kosmetika. Jde o služby veřejně přístupné. V pravidelných intervalech dochází za klienty domova pedikérka. 

Každý čtvrtek mají klienti v budově DS k dispozici pobočku městské knihovny.  Klienti mají k dispozici bufet 

a automat na kávu a čaj.  

 

Pečovatelská služba zabezpečuje terénní služby v domácnostech klientům pobývajících na území města 

Krnova a v domácnostech klientů bydlící mimo město Krnov, a to do vzdálenosti 15 km. Dále pak 

v domácnostech klientů v Domech s pečovatelskou službou v Krnově, na ulicích Moravská, Slezská, 

Hlubčická, U Jatek a Rooseveltova. 

 

 

 

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DOMOVA K 31. 12. 2014 
 

 

SLUŽBA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM:  

 1 vedoucí služby        úvazek 1 

 1 sociální pracovník       úvazek 1 

 1 aktivizační pracovník      úvazek 0,5 

 12 pracovníků v sociálních službách    úvazek 1 

 3 zdravotničtí pracovníci     úvazek 1 

 5 ošetřovatelů       úvazek 1 
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SLUŽBA DOMOV PRO SENIORY: 

 

 
 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA:  

 1 vedoucí pečovatelské služby / sociální pracovník   úvazek 1 

 1 koordinátor individuálních plánů / evidence stravného/ 

 zástupce vedoucí pečovatelské služby    úvazek 1 

 10 pečovatelek      úvazek 1 

 2 řidiči/pečovatelka       úvazek 0,75 

 

 

ÚSEKY PŘÍMÉ PÉČE A ZDRAVOTNÍ PÉČE SLUŽBY DS A DZR 
 

Domov má zabezpečenou 24 hodinovou sociální službu a ošetřovatelskou péči. Úsek zabezpečuje kvalitní 

poskytování zdravotní, ošetřovatelské a sociální péče prostřednictvím všeobecných sester v sociálních 

službách, ošetřovatelů a pracovníků v sociálních službách. Odpovídá za dodržování hygienických a proti-

epidemiologických norem a dodržování zásad racionální výživy.  

 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI SLUŽBY DS A DZR 
 

Sociální péče je zajištěna 3 sociálními pracovnicemi. V rámci své práce poskytují základní sociální 

poradenství, přijímají a evidují žádosti, přijímají nové klienty, jednají se zájemci, veřejností, vedou finanční 

Ředitel domova 

pro seniory 

 

2 sociální 

pracovnice 

1 mzdová účetní, 

personalistka 

1 ekonomická 

účetní 

7 pomocných 

kuchařek 

1. 1 

ved

0,5 vedoucí 

provozně-

technického 

úseku 

1 vedoucí úseku  

přímé péče 

5 všeobecných 

sester 

0,5 vedoucí 

ekonomického 

oddělení 

1 skladník 

potravin - 

zásobovač 

1,375 údržbáři 

1 vedoucí I. 

odd. 

přímé péče 

1 vedoucí II. odd. 

přímé péče 

2 pracovnice 

v soc. službách – 

volnočas. aktivity 

 

5 kuchařů 

6,75 pracovnic 

úklidu 

1 telefonistka, 

spisová 

pracovnice, 

evidence 

stravného 

12 pracovníků 

v soc. službách 

– přímá 

obsl.péče 

4 pracovnice 

prádelny 

15 pracovníků 

v soc. službách – 

přímá obsl. péče 

Domov se zvláštním 

režimem 
Pečovatelská 

služba 

Domov pro seniory 
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agendu klientů, vyplácejí důchody, řeší každodenní záležitosti týkající se klientů a jejich pobytu v zařízení, 

spolupracují s rodinnými příslušníky, vyřizují pozůstalosti apod. 

 

  

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
 

Velmi důležitou součástí péče o seniory je tzv. 

aktivizační činnost. Senioři se za tímto účelem 

scházejí především ve dvou místnostech, 

klubovnách, kde vyrábějí různé dekorativní 

předměty, pletou, háčkují, současně pobývají v 

příjemném kolektivu, povídají si a hrají 

společenské hry. S jejich výrobky se setkávají např. 

děti, které si je v podobě dárků odnášejí za svá 

kulturní vystoupení v domově.  

 

 

Jsou jimi vyzdobeny i společné prostory domova. Personál přímé péče nezapomíná ani na klienty, kteří s 

ohledem na svůj zdravotní stav už do kluboven nedocházet nemohou. Těm se věnuje na jejich pokojích 

společně s jednou aktivizační pracovnicí s nabídkou poslechu hudby, předčítání, jednoduchých her či jen 

empatické přítomnosti. Senioři mohou využívat služeb Městské knihovny v Krnově, prostřednictvím jejího 

detašovaného pracoviště, umístěného přímo v domově. Knihovna je moderní klientské informační centrum se  

 

třemi plně vybavenými počítači včetně připojení na  

internet. Na duchovní oblast je pamatováno také. 

Pravidelně se v domově konají nedělní bohoslužby 

a setkání s představiteli římskokatolické a 

evangelické církve. 

 
 

 

PROVOZNĚ TECHNICKÉ ODDĚLENÍ 
 

Zajišťuje provoz údržby, prádelny a úklidu. Zabezpečuje běžnou údržbu a opravy všech částí budovy, strojů 

a zařízení domova. Odpovídá za evidenci materiálů a hmotného majetku ve skladech. Pečuje o pozemky, 

výsadbu a údržbu rostlin, keřů, stromů a zeleně na pozemcích, které spadají pod správu domova.  

 

 

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 
 

Vedení účetní agendu podle zákona o účetnictví, v souladu s českými účetními standardy, vedení mzdové a 

personální agendy. Vede evidenci majetku. Zajišťuje účelné a hospodárné využívání finančních prostředků, 

jejich evidenci a plnění závazných ukazatelů daných zřizovatelem. Plní úkoly spojené s přípravou rozpočtu, 

plněním a průběžným vyhodnocováním hospodaření a přijímáním potřebných opatření. 
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STRAVOVACÍ PROVOZ  
 

Zajišťuje přípravu a výdej stravy, vedení účetní a skladové agendy související s přípravou jídla. Dohlíží na 

správnou technologii výroby jídel a dbá na dodržování hygienických zásad při výdeji stravy. Dodržuje systém 

kritických bodů HACCP. Odpovídá za řádnou evidenci podaných jídel a distribuci jídel vydávaných 

prostřednictvím tabletového systému. Spolupracuje s externí nutriční terapeutkou, s kterou konzultuje 

jednotlivé jídelníčky.  

Jídlo je klientům podáváno ve velké jídelně a na malých jídelnách na odděleních. Pracovníci domova vnímají 

individuální potřeby jednotlivých klientů, nechce-li klient docházet v tyto časy, je možné individuální 

nastavení podávání stravy dle přání klienta a provozně-hygienických podmínek zařízení. Některým klientům 

je podávána strava přímo na pokojích. 

 

 
            

Počet vyrobených jídel pro klienty v roce 2014: 

 

strava racionální diabetická celkem 

Počet jídel 21820 

 

25441 47261 

 

 

Počet vyrobených obědů: 

 

Obědy vlastní 

zaměstnanci 

pečovatelská 

služba 

cizí strávníci Celkem 

Počet obědů 18988 41063 11707 71758 

 

 

 

ÚSEK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
 

Sociální pracovnice v rámci své práce poskytuje základní sociální poradenství, přijímá a eviduje žádosti, 

přijímá nové klienty, jedná se zájemci, poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich 

nepříznivé sociální situace. 

Pečovatelky provádí základní činnosti sociální péče 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
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 PRACOVNÍCI CELÉ ORGANIZACE K 31. 12. 2014 - PŘEPOČTENÝ 
  

                
              Zdroj: Cygnus – program zaměstnanci 

 

V roce 2014 bylo ukončeno celkem 15 pracovních poměrů:  

 

 Odchod do starobního důchodu    2 

 Ukončení pracovního poměru na žádost zaměstnance 6 

 Ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů 1 

 Výpověď zaměstnance     0 

 Ukončení pracovního poměru ve zkušební době  0 

 Ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby 6 

 

 
Zdroj: Cygnus – program dokumentace klienta 

 

V roce 2014 jsme zaměstnávali další pracovníky na dotovaná místa na dohody a dohody o pracovní činnosti: 

 

Veřejná služba: 

  7. 5. 2014 – 31. 12. 2014 - pomocné práce v kuchyni, pomocné úklidové práce 

28. 4. 2014 – 31. 12. 2014 - pomocné práce v kuchyni, pomocné úklidové práce 

28. 4. 2014 – 31. 12. 2014 - pomocné práce v kuchyni, pomocné úklidové práce 

 

 

počet pracovníků

PS PS PS PS PS

vysokoškolské 6 2 2,5 1,5

vyšší odborné 1 1

úplné střední 39,63 19 14 4 2,63

vyučen/a 52,5 31 1 2 18,5

základní 9 5 4

celkem 108,13 55 17 3,5 7,5 25,13

zdravotničtí 

pracovníci

sociální 

pracovník THP ostatní

vzdělání

přepočtený stav ke 

dni 31.12.2014

počet pracovníků

přímá péče

pracovníci v 

sociálních 

službách

počty zaměstnanců

Počet zaměstnanců dle vzdělání

základní

vyučen/a

ÚS

VO

VŠ
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Dohody o provedení práce u jednotlivých služeb: 

PS   5 dohod  -  07/2014 – 09/2014 – roznos obědů (zástup za dovolené) 

DS   1 dohoda  -  audit vnitřních předpisů 

           2 dohody  -  tvorba webových stránek 

            2 dohody  - administrativní práce, sociální práce (zástup za dovolená,   

       nemoc) 

            2 dohody   -  PSS – dovolené, zástup za nemoc  

           1 dohoda  -  předání agendy ředitele 

            2 dohody   -  administrativní práce (recepce) 

           5 dohod   -  mentorování stážisty 

DZR    3 dohody   - PSS (zástup za dovolené, nemoc) 

 

Dohody o pracovní činnosti: 

DS    4 dohody  - Vzdělávání zaměstnanců – projekt  

PS    3 dohody  -  roznos, rozvoz obědů o víkendech 

 

Obecně prospěšné práce: 

300 hodin – úklidové a údržbářské práce 

 

 

 

4. PROJEKTY REALIZOVANÍ V ROCE 2014 
 

 

 
 

1/ Proškolený pracovník – spokojený zákazník – 2014 

V naší organizaci probíhalo v roce 2014 vzdělávání zaměstnanců financované z prostředků Evropského 

sociálního fondu v ČR, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  

Název projektu: Proškolený pracovník – spokojený zákazník, aneb zvyšování odborných znalostí 

v poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory Krnov. Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00159 

Projekt je zaměřen na zvyšování odborné kvalifikace pracovníků v sociálních oblastech v Domově pro seniory 

Krnov. Cílem je pozvednout celkovou úroveň poskytovaných služeb, motivace vlastních zaměstnanců do další 

činnosti, zpomalit nástup syndromu vyhoření a umožnit klientům důstojné stáří.  

V rámci projektu, který probíhá v období prosinec 2013 – duben 2015 (17 měsíců), prostřednictvím 3 

klíčových aktivit jsou zaměstnanci seznámeni s osobnostními dovednostmi, odborném vzdělávání při práci se 

seniory a vzdělávání v legislativních oblastech.  

 

Ve výběrových řízeních byli vybráni na základě hodnotících kritérií tito dodavatelé vzdělávání: 

- EDUCO CENTRUM s.r.o. 

- Mgr. Martina Stehlíková - SCHOLA MEDICA 

- Mgr. Alena Chládková 
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Od začátku projektu do 31. 12. 2014 proběhly tyto vzdělávací aktivity: 

 Výživa u seniorů v zařízeních sociálních služeb (9.4.2014) 

 Reminiscence seniorů v sociálních zařízeních (7.5.2014) 

 Aktivizační činnost seniorů v zařízeních sociálních služeb (22.4.2014)  

 Reminiscence seniorů v sociálních zařízeních (6.5.2014)  

 Komunikace s nemotivovaným klientem (17.5.2014)  

 Plánování v sociálních službách pro terénní službu (31.5.2014)  

 Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace (24.26.6.2014) 

 Jak neztratit nadšení  syndrom vyhoření (10.9.2014) 

 Úvod do problematiky péče o klienty s demencí (16.10.2014)  

 Specifika péče o klienty s inkontinencí v zař. sociálních služeb(4.6.2014)  

 Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace (24.26.6.2014)  

 Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace (30.9.2.10.2014)  

 Jak neztratit nadšení  syndrom vyhoření (10.9.2014) 

 Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinci v sociálních službách  

(syndromem EAN) (13.9.2014) 

 Úvod do problematiky péče o klienty s demencí (17.10.2014) 

 

V projektu bude podpořeno 59 osob. Již nyní došlo k podpoře 64 našich zaměstnanců. Účastí na vzdělávacích 

kurzech bude úspěšně podpořeno 289 úspěšných absolventů kurzu, tedy tolik bude vzdělávacími společnostmi 

vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacích aktivit.   

 

 

Školení probíhalo v kulturním sále domova, který 

je vybaven promítacím zařízením, plátnem a audio 

technikou.

 

2/ Spolu to zvládneme – úspěšný trojúhelník k podpoře zaměstnanosti – 1. 8. 2014 – 31. 1. 2015.  

V organizaci bylo zřízeno nové pracovní místo na pozici Pracovník v sociálních službách – 

přímá obslužná péče, jehož náplní bylo poskytování přímé obslužné péče o klienty a podpora 

jejich samostatnosti. 

 

 
 

3/ Projekt FDV (fond dalšího vzdělávání) MPSV „Stáže ve firmách“ – 4 stáže ve  čtyřech 

 různých profesích, realizace od 1. 12. 2013  do  30. 6. 2014.   

 

Projekt pokračoval z roku 2013 a pokračoval do 

poloviny roku 2014. Projekt ministerstva práce a 

sociálních věcí umožnil studentům posledních 

ročníků-učilišť, středních i vysokých škol získat 

praktické zkušenosti z oboru, který studují.  
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Z tohoto projektu jsme využili 4 pracovníky na 

těchto pozicích: 

 Pracovník v sociálních službách 

vykonávající základní výchovnou činnost 

 Pracovník v sociálních službách 

vykonávající přímou obslužnou péči 

 Sociální pracovník v zařízení sociálních 

služeb 

 Kuchař 

 

Dohromady odpracovali celkem 1 592 hodin 

v průběhu realizovaného projektu. 

 
 

 

 

 

 

5. ZNAČKA KVALITY  

 
 

 

„Značka kvality“ - Projekt APSS (Asociace poskytovatelů sociálních služeb) datum certifikace byl 14. 

3. 2014.      

Cílem Značky kvality v sociálních službách je poskytnout novým uživatelům sociální služby či zájemcům o 

ni, ale také jejich rodinným příslušníkům, informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení 

sociálních služeb očekávat. Jde o systém externí certifikace, který je založen na tzv. udělování hvězd. Zařízení 

může obdržet až pět hvězdiček.  Značka kvality v sociálních službách hodnotí všechny důležité aspekty 

poskytování sociální služby, a to pouze z jednoho úhlu pohledu – z pohledu samotného uživatele této sociální 

služby. Hodnotí se ubytování, strava, volný čas a kultura, partnerství a péče v zařízení. Naše zařízení obdrželo 

z 900 bodů celkem 836,25 bodů a získalo celkem 

čtyři hvězdičky.  

Předání certifikátu značky kvality se účastnil 

bývalý ředitel Mgr. Oldřich Jarkuliš a vedoucí 

služby DZR paní Milena Baranová.   

 

   

   

SPOKOJENOST KLIENTŮ V ZAŘÍZENÍ 
 

V loňském roce jsme provedli dotazníkové šetření u klientů a rodinných pečujících týkající se spokojenosti 

s jednotlivými službami.  

Dotazníků spokojenosti bylo předáno 105 klientům, vráceno bylo 81 ks. S vyplněním pomáhali pracovníci 

v přímé péči (klíčový pracovníci) příp. rodinní pečující. Dotazníky byly anonymní a jejich vyplnění bylo čistě 

dobrovolné.  
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Ve vyhodnocení nebyly zaznamenány žádné zásadní připomínky ke spokojenosti s poskytovanými službami. 

Několik respondentů mělo drobné připomínky ke stravě, objevily se žádosti na větší množství aktivit o 

víkendech apod. K připomínkám byla přijata nápravná opatření.  

Další dotazníkové šetření se týkalo rodinných příslušníků. Dotazníků spokojenosti bylo předáno 50 ks, 

vráceno bylo 17 ks. Dotazníky byly anonymní a jejich vyplnění bylo opět čistě dobrovolné. Jelikož návratnost 

dotazníků byla velice malá, rada kvality domova se rozhodla vytvořit čtvrtletní setkávání s rodinnými 

příslušníky a projednávání jejich spokojenosti/nespokojenosti v managementem zařízení, mimo jednoročního 

předání dotazníků. 

 

V roce 2014 byly přijaty celkem 7 stížnosti, které byly řešeny na radě kvality a vedení organizace.   

 

 

DOBROVOLNICTVÍ 
 

Spolupráce i v tomto roce pokračovala v organizaci Slezská Diakonie a Elim Opava, o.p.s. Celkem 

v zařízení působilo 20 dobrovolníků a odpracovalo 625 hodin dobrovolnické činnosti. Dobrovolníci  

se účastnili činnosti v klubech zařízení, pomáhali při zabezpečování kulturních akcí a docházeli za  

klienty o víkendech a svátcích. 

 

 

6. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY KLIENTŮ 

 
Cvičení s klienty 

 Pravidelné cvičení klientů prováděla pracovnice každý týden v kulturním sále zařízení      

 Individuální cvičení s klienty probíhalo každý den, procvičování chůze probíhá v rámci celého 

domova (chodby, schody, zahrada apod.) 

Bazální stimulace  

 Používají se techniky, které jsou zaměřené na pohyb, vnímání, doteky komunikace a polohování 

 

Grilování 

 V průběhu roku je pořádáno grilování s harmonikou 

Klub 

 Procvičování paměti, jemné motoriky, vzpomínání na doby minulé (reminiscence), ruční práce, stolní 

hry, rébusy, křížovky. Velmi vítaný je poslech hudby a humoru, popíjení kávy, četba o dění doma i ve 

světě, pečení klientů v jednotlivých patrech v kuchyňkách. 

 

Klienti mohli docházet na muzikoterapii, absolvovali v průběhu roku několik výletů po okolí. Navštěvují 

oblíbené cukrárny, kavárničky a zajdou si rádi i na pivo. V případě zájmu se pak starali  o zeleň na skalce a 

záhoncích, které jsou v okolí budovy.  
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Velmi oblíbená a častá byla mezigenerační spolupráce s žáky základních škol, vystoupení pěveckých a 

dramatických uskupení, a vystoupení žáků základní umělecké školy v Krnově. 

 

 

V domově probíhali přednášky na téma zdravé 

výživy, bezpečnost seniorů,  odborné přednášky 

pracovníků lékárny na témata zdraví. 

 

Klienti mohou v zařízení využívat pro relaxaci 

vířivou vanu. 

 

Výrazná je spolupráce s Městskou knihovnou, kde 

si mohou klienti zapůjčit žádané knihy. Pracovnice 

knihovny dochází do našeho zařízení jedenkrát 

týdně.  

Klienti mohou využívat i počítače, které jsou jim 

k dispozici v prostorách knihovny. V dlouhých 

zimních měsících probíhá pravidelně promítání 

filmů.    
 

Klienti upoutaní na lůžku jsou navštěvováni na pokojích, čteme jim knihy, časopisy, povídáme si s nimi, 

prohlížíme fotografie. 

V průběhu roku probíhalo v zařízení několik 

společenských akcí jako Domovský bál, Rej 

čarodějnic, Májová veselice, Den seniorů, 

Grilování na zahradě, Halloween, Vinobraní, 

Mikulášská zábava. Klienti navštívili Den seniorů 

v Osoblaze a v Bruntále. 

 

         

 

 

 

 

 

 

7. EKONOMICKÉ ÚDAJE – CELKEM ZA ORGANIZACI 

 

7.1 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO JEDNOTLIVÝCH  

 STŘEDISCÍCH K  31. 12. 2015 
 

Druh sociální služby a HČ Náklady v Kč Výnosy v Kč Výsledek hospodaření v 

Kč 

Domovy pro seniory 29 756 581,64 29 685 006,87 - 71 574,77 

Domov se zvláštním režimem 12 735 793,76 12 694 332,00 - 41 461,76 

Pečovatelská služby   4 441 888, 2   4 366 052,40 - 75 835,92 

Hospodářská činnost   2 722 032,85   3 204 963,87        -  482 931,02 

Celkem 50 219 182,53 50 513 241,10           294 058,57 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitzaylidrPAhWGaxQKHUmCDtIQjRwIBw&url=http://e-knihyonline.blog.cz/&psig=AFQjCNFIXkpMtsEHfWnftYAkhUc9SycvcQ&ust=1476526805343245
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Na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla Domovu pro seniory 

Krnov přiznána dotace ve výši 10 120 000,- Kč. Zřizovatel poskytl organizaci dotaci ve výši 5 489 000,- Kč. 

Příjmy ze zdravotních pojišťoven byly ve výši 2 121 118,- Kč. 

Dále jsme obdrželi dotaci EU – operační program na vzdělávání v celkové částce 562 885,96 Kč a na platy 

zaměstnanců z projektu OP LZZ 85 729,- Kč.  

Organizace zakoupila v průběhu roku několik polohovacích lůžek, počítačové techniky do pracoven, 

pokračovala v opravách vodovodních rozvodů, výměně zastaralých světel, podlahových krytin apod. Na 

opravy použila celkem částku ze svého rozpočtu ve výši 1 231 47,75 Kč. Zakoupila zařízení do stravovacího 

provozu. Na pořízení vybavení  budovy vynaložila celkem částku ve výši 885 370,01 Kč. 

  

        

7.2 PŘIJATÉ DARY 
 

Nesmírně si vážíme sponzorům a dárců, kterým patří opravdu velké díky za příspěvky, které naší organizaci 

každoročně darují, a díky kterým můžeme seniorům zpříjemnit a zkvalitnit život v jejich současném domově. 

V roce 2014 byly naší organizaci poskytnuty sponzorské dary v celkové výši   138 388,-  Kč. 

Dárce:         popis                      částka Kč 

 

MARTEK MEDICAL, Třinec     finanční dar zdravotní účely klientů     48 855,00 Kč   

Ing. Zuzana Zahradníková, Krnov        finanční dar potřeby klientů domova             20 000,00 Kč 

Krnovská škrobárna Krnov                 finanční dar potřeby klientů domova            20 000,00 Kč 

MUDr. Pavel Komínek-Velká Polom   finanční dar na zlepšení kvality života          10 000,00 Kč 

Ing. Jan Heczko, Krnov      finanční dar - potřeby klientů domova            8 000,00 Kč 

PaedDr. Anna Jakobová                        finanční dar - proškolení pracovníka        4 500,00 Kč 

vanBaerle, Pardubice                             věcný dar - prací prostředek                5 500,00 Kč 

Cartouche,Horní Suchá                         finanční dar - potřeby klientů domova       2 000,00 Kč 

Pavel Pavlík Krnov       finanční dar - potřeby klientů domova            1 000,00 Kč  

DALKIA Ostrava                             finanční dar na sportovní potřeby                      10 000,00 KČ 

Václav Šimčík, Krnov      finanční dar aktivizační pomůcky                   8 533,00 Kč 

 

 

8. KONTROLNÍ ČINNOST 
 

Vnitřní kontrolní systém v domově je zajišťován v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb.  

o finanční kontrole ve veřejné správě a jeho prováděcí vyhlášky. V souladu s platnou právní 

úpravou byly v organizaci vypracovány vnitřní předpisy, platné a závazné pro všechny vedoucí 

zaměstnance a pověřené pracovníky, které jsou dodržovány a pravidelně aktualizovány. 

 

V průběhu roku 2014 provedly v naší organizaci kontrolu tyto instituce: 

1/ KHS MS  kraje  – plnění povinností stanovených v zákoně 258/2000 Sb.,  

 – stravovací provoz  

 T: 28. 1. 2014 

 Výsledek: bez zjištění 

2/ KHS MS  kraje  – plnění povinností stanovených v zákoně 258/2000 Sb.,  

 – odpady 
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 T: 25. 3. 2014 

 Výsledek: bez závad 

3/ KHS MS  kraje  – plnění povinností stanovených v zákoně 258/2000 Sb., 

  – výdejna jídel DPS 

 T: 21. 5. 2014 

 Výsledek: bez zjištění 

4/ KHS MS  kraje  – plnění povinností stanovených v zákoně 258/2000 Sb., 

- DS 

 T: 6. 8. 2014 

 Výsledek: bez zjištění 

5/ KHS MS  kraje   – plnění povinností stanovených v zákoně 258/2000 Sb., 

  – očkování klientů 

 Výsledek: bez zjištění 

6/ MěÚ Krnov – finanční kontrola nakládání s veřejnými prostředky, poskytnutými z rozpočtu obce 

7/        DANEPO s.r.o. Opava – audit čerpání dotace ze státního rozpočtu za rok  2013                                                                                  

  

 

 

9. KRÁTKODOBÉ CÍLE SLUŽBY DS A DZR  

 
Služba domov pro seniory 

 Vznik čtvrtletních pravidelných setkání rodinných příslušníků s managementem organizace (p. 

ředitelka, p. manažerka kvality, p. vedoucí úseku přímé péče a zdravotní péče, vedoucí sociálního 

úseku).  

 Úprava televizních místností s použitím fototerapeutických prvků.  

 Vznik malé klubovny ve 3. patře budovy, pro společné aktivity seniorů.  

 Splnění zákonné podmínky uspořádat týmovou supervizí pro pracovníky 1x ročně.  

 Navázání spolupráce s jinými organizacemi stejného typu, výměna zkušeností, odborné stáže pro 

pracovníky.  

 Vznik čtvrtletního časopisu domova.  

 Zvýšení aktivizační činnosti u imobilních klientů na pokojích.  

 Zvyšování kvalifikace pracovníků v přímé péči, zajištění odborných vzdělání v dané oblasti péči o 

seniory.  

Služba domov se zvláštním režimem 
 Úprava vnitřního prostředí služby DZR: snížení třílůžkových pokojů na dvoulůžkové pokoje pomocí 

úpravy pokojů tak, aby se nesnížila kapacita poskytované služby.  

 Vznik čtvrtletních pravidelných setkání rodinných příslušníků s managementem organizace (p. 

ředitelka, p. manažerka kvality, p. vedoucí úseku přímé péče a zdravotní péče, p. vedoucí sociálního 

úseku).  

 Splnění zákonné podmínky uspořádat týmovou supervizí pro pracovníky 1x ročně.  

 Navázání spolupráce s jinými organizacemi stejného typu, výměna zkušeností, odborné stáže pro 

pracovníky.  

 Vznik čtvrtletního časopisu domova.  

 Zvýšení aktivizační činnosti u imobilních klientů na pokojích.  

 Zvyšování kvalifikace pracovníků v přímé péči, zajištění odborných vzdělání v dané oblasti péče o 

osoby s demencí.  

Zprávu zpracovala: Bc. Hana Šutovská 
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