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1. Základní údaje 
 

Název:      Domov pro seniory Krnov 

Sídlo:       Rooseveltova 2141/51 

794 01 Krnov 

IČ:       00846325 

DIČ:       CZ00846325 

Právní forma:      příspěvková organizace 

Kontakt:     tel.: 554 684 619 

      www.dskrnov.cz 

Statutární zástupce:    Mgr. František Fojtík 

   

Zřizovatel:      Město Krnov,   

Hlavní náměstní 1 

794 01 Krnov 

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

Náš Domov pro seniory má ve svém názvu podtitul „důstojné stáří“. Rok 2016 byl ve znamení 

souboje o autenticitu této „značky“. Ona důstojnost se stala hlavním tématem uvnitř Domova, 

a to nejen důstojnost ve vztahu k našim uživatelům, o které jde v prvé řadě, ale také důstojnost 

vůči zaměstnancům Domova, rodinným příslušníkům či opatrovníkům. 

Ačkoliv tedy Domov z vnějšího pohledu mnoha změnami neprocházel (nebyla realizována 

žádná větší investiční akce, neměnila se zásadně organizační struktura apod.), uvnitř řešil 

nejrůznější pnutí vyplývající ze zvyšujících se nároků na kvalitu poskytované péče vůči 

klientům na straně jedné a z omezených personálních a finančních možností na straně druhé. 

Uplynulý rok byl v Domově významně poznamenán personální krizí, která měla příčiny ve 

vysoké fluktuaci zaměstnanců, špatném platové ohodnocení náročné práce pracovníků            v 

přímé péči v porovnání s jinými obory v české společnosti, neshodách v pracovním kolektivu 

či v medializaci interního dění v Domově. 

Je zjevné, že takový popis hodnoceného roku nevyznívá pozitivně, a sám jsem si kladl otázku, 

zda do výroční zprávy vůbec patří. Dospěl jsem k závěru, že ano, patří. Taková totiž byla realita 

a zamlčovat ji nebo ji přebarvovat na růžovo by bylo nefér vůči všem těm, ať již zaměstnancům, 

uživatelům nebo rodinným příslušníkům, kteří napomohli tomu, že si Domov těžkým rokem 

prošel a odrazil se ode dna.  

Ověřili jsme si, že i v době, kdy se ne vše daří, kdy se potýkáme s nejrůznějšími problémy, jsme 

schopni krize překonávat, překážky úspěšně zdolávat a opětovně poskytovat kvalitní sociální 

péči. Velký dík patří našim uživatelům za trpělivost, kterou s námi mají a pokoru, s níž od nás 

přijímají pomoc, na které jsou závislí. Stejně tak děkuji zaměstnancům, kteří oné výše 

zmiňované kvality dosahují mnohdy jen díky práci nad rámec svých pracovních povinností a 

na úkor svého soukromého života.   

 

S poděkováním 

 

         Mgr. František Fojtík 

         zástupce zřizovatele 
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3. Charakteristika organizace 
 

Domov pro seniory Krnov je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Krnov. Organizace 

má pod sebou tři registrované sociální služby: 

 Domov pro seniory - registrován pod č. 7863507 

 Domov se zvláštním režimem – registrován pod č. 4325007 

 Pečovatelská služba – registrována pod č. 2614647 

Sídlo Domova pro seniory Krnov je na Rooseveltově ulici, kde jsou umístěny dvě pobytové 

sociální služby. Kontaktní kancelář terénní služby je na ulici Moravská, Krnov. 

Každá z uvedených služeb má své specifické požadavky, které se promítají do standardů kvality 

sociálních služeb. 

Příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov má kromě hlavní činnosti schválené 

zřizovací listinou i vedlejší hospodářskou činnost, kterou je: 

- Hostinská činnost 

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
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4. Poskytované služby 
 

Domov pro seniory 
 

1. Poslání  

Poskytovat pobytovou sociální službu pro osoby seniorského věku, které jsou závislé na 

pomoci druhé osoby, vyžadující celodenní péči a podporu, kterou nelze zajistit v jejich 

přirozeném prostředí. Služba usiluje o vytvoření přirozeného prostředí a propojování se 

společenstvím obce. Klade důraz na řešení nepříznivé sociální situace osob. Spolupracuje 

s dalšími dostupnými službami. 

2. Cíle poskytované služby 

 Zachovávat co nejdéle soběstačnost klienta  

 Docílit maximální spokojenosti klienta ve všech oblastech péče  

 Vytvářet podmínky, které umožní klientovi spolupodílet se na poskytované službě a 

rozhodovat o záležitostech, které se týkají jeho života 

 Dosáhnout žádoucí profesionality u všech zaměstnanců DS  

3. Zásady poskytované služby 

 Lidský přístup a vztah ke klientům 

 Individuální přístup ke každému klientovi na základě přizpůsobení poskytované služby 

jeho potřebám a zájmům 

 Posilování partnerského vztahu s klientem a jeho rodinou 

 Zaměření na celkový obraz jedince – upokojování jeho lidských potřeb podporou, péčí 

a respektováním jeho volby 

 Nestrannost při poskytování sociální služby klientům – ke všem klientům rovný přístup 

4. Cílová skupina 

Okruh osob, kterým je služba určena 

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. Kapacita 

pobytové služby DS je 101 míst. 

Okruh osob, kterým není služba určena 

 Osobám s nestabilizovaným chronickým duševním onemocněním 

 Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve 

zdravotnickém zařízení 

 Osobám trpícím přenosnými infekčními chorobami 
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5. Organizační struktura 
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Domov se zvláštním režimem 

 

1. Poslání  

Vytvořit a zajistit podmínky pro důstojný a bezpečný život těm občanům seniorského věku, 

kteří pro trvalé změny zdravotního stavu nejsou sami schopni, nebo s pomocí rodiny, nebo 

jiných forem sociální služby, žít ve vlastním sociálním prostředí (tj. v domácnosti). 

Vzhledem ke svým specifickým potřebám potřebují stálý dohled, pomoc a asistenci druhé 

osoby při výkonu běžných denních činností a potřebují ošetřovatelskou péči. Rozhodnutí 

pro nástup do domova je jediným vhodným řešením nepříznivé sociální situace. 

2. Cíle poskytované služby 

 Zajistit klientovi důstojný závěr života kvalitní a bezpečnou péčí  

 Zachovávat co nejdéle soběstačnost klienta  

 Dosáhnout žádoucí profesionality u všech zaměstnanců DZR 
 

3. Zásady poskytované služby 

 Lidský přístup a vztah ke klientům 

 Individuální přístup ke každému klientovi na základě přizpůsobení poskytované služby 

jeho potřebám a zájmům 

 Posilování partnerského vztahu s klientem a jeho rodinou 

 Zaměření na celkový obraz jedince – upokojování jeho lidských potřeb podporou, péčí 

a respektování jeho volby 

 Nestrannost při poskytování sociální služby klientům – ke všem klientům rovný přístup 

4. Cílová skupina 

Věková struktura cílové skupiny 

- mladší senioři (65 – 80let)    -   starší senioři (nad 80let) 

Okruh osob, kterým je služba určena 

 Osobám s Alzheimerovou chorobou, Osobám s ostatními typy demence 

 Osobám se stabilizovaným duševním onemocněním 

 Osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění, a jejich situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby 

Okruh osob, kterým není služba určena 

 Osobám s nestabilizovaným chronickým duševním onemocněním 

 Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém 

zařízení 

 Osobám trpícím přenosnými infekčními chorobami 

Kapacita pobytové služby DZR je 35 míst. 
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5. Organizační struktura 
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Pečovatelská služba 
 

1. 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.  

 

2. Cíle poskytované služby 

 

 zachovat dosavadní způsob života uživatele v domácím prostředí a oddálit tak nutnost 

jeho umístění v pobytové sociální službě udržením schopností v rámci sebeobsluhy, 

sociálních kontaktů apod. 

 podporovat zprostředkování návazných a veřejných služeb, které jsou v daném místě 

dostupné 

 zajistit dostupnost srozumitelných informací o poskytované službě, aktivně 

spolupracovat na vytváření komunitního plánu Města Krnov, zvyšovat odbornost 

pracovníků 

 

3. Zásady pečovatelské služby 

 

 zachování lidské důstojnosti s důrazem na dodržování lidských práv a jedinečnost 

uživatele 

 individuální přístup k uživatelům s ohledem na jeho specifické potřeby a přání 

 rychlé přizpůsobení služby požadavkům uživatele při změně jeho situace 

 rovnost a partnerské postavení uživatele i poskytovatele, spolupráce s rodinou uživatele 

služby 

 

4. Cílová skupina 
 

1. skupina  

 osoby v nepříznivé sociální situaci z důvodu snížené soběstačnosti s ohledem na věk, 

chronické onemocnění nebo z důvodu dlouhodobého či krátkodobého zhoršeného 

zdravotního stavu. 

 

2. skupina 

 rodiny s dětmi, ve kterých se narodilo současně 3 a více dětí, a to do 4 let věku těchto 

dětí. 
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5. Organizační struktura 
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5. Klienti pobytových služeb 
 

Schválená kapacita zařízení: 

 Služba domov se zvláštním režimem (dále jen DZR)    35 lůžek 

 Služba domov pro seniory (dále jen DS)     101 lůžek 

 

Obsazenost zařízení v roce 2016 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

Počet klientů 99,26 98,17 98,58 99,07 98,10 97,57 94,03 97,55 98,10 100,10 101,00 99,23 

DS - Domov 

pro seniory - 

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 (%) 98,28 97,20 97,60 98,09 97,13 96,60 93,10 96,58 97,13 99,11 100,00 98,24 

Počet klientů 34,90 34,69 34,58 33,83 34,19 34,50 35,00 33,13 34,30 34,55 35,00 34,68 

DZR - Domov 

se zvláštním 

režimem - 

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 (%) 99,72 99,11 98,80 96,67 97,70 98,57 100,00 94,65 98,00 98,71 100,00 99,08 

Zdroj: Cygnus – program dokumentace klienta 

 

Vývoj příspěvku na péči v roce 2016 

  

K 31. 3. 2016 

 

K 30. 6. 2016 

 

K 30. 9. 2016 

 

31. 12. 2016 

 

DS+DZR DS+DZR DS+DZR DS+DZ 

Nemá 9 7 10 10 

I. – lehká závislost 9 8 12 9 

II. – středně těžká závislost 29 29 33 31 

III. – těžká závislost 37 38 33 36 

IV. – úplná závislost 47 47 46 45 

Celkem 131 129 134 131 
Zdroj: Cygnus – program dokumentace klienta 
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Počet klientů a průměrný věk k 31. 12. 2016 

  

Počty ve věku 

 

 

65 - 74 let 

 

75 - 80 let 

 

81 - 90 let 

 

Nad 90 let 

 

DZR 8 7 16 4 

DS 13 7 50 32 

Celkem  21 14 66 36 
Zdroj: Cygnus – program dokumentace klienta 

Průměrný věk klientů na konci roku byl u služby DZR 82,11   let u služby DS 86,17   let. 

V průběhu roku bylo celkem přijato na službu DS 33 klientů a na službu DZR 11 klientů.  

6. Klienti terénní služby 
 

Zaměstnanci služby provedli v roce 2016 pečovatelské úkony celkem u 310 klientů.          K 

31. 12. 2016 bylo evidováno 213 smluv klientů. Nejčastěji prováděla pečovatelská služba 

úkony související s donáškou jídla, nákupem, běžnou údržbou a úklidem domácnosti, a s 

úkony osobní hygieny. 

 

 

Příjmy podle úkonů mezi 1. 1. – 31. 12. 2016 

 

 

Úkon  

 

Příjem 

 

Dovoz nebo donáška jídla do domácnosti 634 590,00 Kč 

Běžný úklid a údržba domácnosti 209 255,84 Kč 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 108 105,04 Kč 

Dohled nad uživatelem v domácnosti 64 746,68 Kč 

Procházky a jiné aktivity 61 964,99 Kč 

Běžný úklid s vysavačem poskytovatele 47 191,17 Kč 

Praní a žehlení ložního prádla s vlastními pracími prostředky 38 817,12 Kč 

Dovoz oběda manželské dvojici 38 700,00 Kč 

Dohled nad užíváním léků 33 493,29 Kč 

Praní a žehlení ložního prádla 32 427,00 Kč 

Vytvořeno programem Pečovatelská služba 5.70 
 
 
 
 

 
 
 



14 
 

 

 

Vytvořeno programem Pečovatelská služba 5.70 
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7. Popis zařízení 
 

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

Krnov, na pozemku o rozloze 2.225 m2. 

Celý objekt je bezbariérový. Budova má 1. NP až 4. NP, ve kterém jsou ubytováni klienti 

pobytových služeb. Tato plocha má 1.635 m2. Klienti obývají celkem 58 jednolůžkových 

pokojů, 33 dvoulůžkových pokojů a 4 pokoje třílůžkové. V suterénu budovy se nachází 

stravovací provoz a prádelenský provoz. Klientům je k dispozici zahrada. 

Na každém patře budovy je k dispozici pracovna personálu přímé péče. V přízemí budovy a 

v II. NP jsou umístěny pracovny všeobecných sester.  

Klienti mají k dispozici společenské prostory – malé jídelny (1., 2., 3. NP), velkou jídelnu 

(1. NP), relaxační místnost (4. NP), reminiscenční místnost (2. NP), kulturní sál (2. NP), 

malou tělocvičnu (2. NP), televizní místnosti na každém patře, velkou klubovnu (2. NP), 

počítačovou místnost (2. NP), malou klubovnu (4. NP). V přízemí budovy je zřízena malá 

galerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klienti mají také k dispozici v budově Domova pro seniory Krnov soukromé služby – 

holičství, kadeřnictví a kosmetiku. Jde o služby veřejně přístupné. Pravidelně dochází za 

klienty pedikérka. 

Pečovatelská služba zabezpečuje terénní služby na území města Krnova a mimo město 

Krnov, maximálně však do 15 km od hranic města. Zajišťuje péči klientům také v DPS (tři 

budovy) přímo v domácnostech klientů na ulicích Moravská, Slezská, Hlubčická, U Jatek a 

Rooseveltova. Pracovníci mají k dispozici dva automobily na rozvoz stravy. Pečovatelská 

služba disponuje také jízdními koly, které slouží pro rychlejší přepravu terénních 

pracovníků. 
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7. 1. Opravy, úpravy, rekonstrukce a nákupy v roce 2016 
 

- Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci zahrady ve výši 169 400,- Kč 

 

- Výměna podlahových krytin v pokojích klientů a společných prostor ve výši   

120 376,- Kč 

 

- Pořízení nábytku a vybavení pracoven PSS a kanceláří ve výši 112 625,- Kč 

 

- Nákup šatních skříní pro zaměstnance ve výši 27 225,- Kč 

 

- Pořízení nábytku, lůžek a vybavení pokojů klientů ve výši 126 668,- Kč 

 

- Vybavení kuchyně ve výši 49 075,- Kč 
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8. Personální zajištění  
 

Personální zajištění k 31. 12. 2016 

Vzdělání 

Počet pracovníků 

 

Přepočtený k  

31. 12. 2016 

Pracovníci 

v sociálních 

službách 

Zdravotnický 

personál 

Sociální 

pracovník THP Ostatní 

Vysokoškolské 8 2 3 2 1 0 

Vyšší odborné 1,75 0 0 1,75 0 0 

Úplné střední 46,56 33,56 8 0 4 1 

Vyučen/á 53,5 29 0 0 2 22,5 

Základní 12,75 8,75 0 0 0 4 

CELKEM 122,56 73,31 11 3,75 7 27,5 

 

V roce 2016 bylo ukončeno celkem 55 pracovních poměrů: 

 odchod do starobního důchodu   1 

 ukončení PP na žádost zaměstnance - dohodou 20 

 ukončení PP ve zkušební době   17 

 ukončení PP po uplynutí sjednané doby   10 

 výpověď zaměstnavatel    1 

 výpověď zaměstnanec    6 

 

V roce 2016 Domov zaměstnával další pracovníky na dotovaná místa a dohody o provedení 

práce a o pracovní činnosti: 

Veřejná služba     

 2 osoby -pomocné práce v kuchyni, pomocné úklidové práce  

Dohody o provedení práce     

 6 - roznos obědů, zástup za dovolené (pečovatelská služba)  

 3 - zástupy za dovolené, nemoci (domov se zvláštním režimem)  

 1 - konzultace vedoucí kuchyně (domov pro seniory) 

 4 – úklid (domov pro seniory) 

 1 – kuchyň (domov pro seniory) 

 1 – PSS (domov pro seniory)  

 2 – standardy konzultace (domov pro seniory)  

 1 – sestra (domov pro seniory)  

 1 – práce elektro (domov pro seniory) 

 1 – canisterapie (domov pro seniory)  

 1 - svoz odpadu (domov pro seniory) 
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Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků v roce 2016: 

 Aktuální změny v sociální oblasti - současné i plánované – SP 

 Úvod do problematiky opatrovnictví a zásahů do způsobilosti k právním úkonům – SP 

 Rozvoj kvality péče o osoby s demencí pro sociální a vedoucí pracovníky – SP, PSS 

 Vhled do asertivní komunikace v sociálních službách – PSS 

 Sociální služby - aktuality a praxe – SP 

 Základní seznámení s možnostmi zvládání rizika v životě uživatele sociální služby – 

PSS, SP 

 Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace – PSS 

 Bazální stimulace jako prostředek sociální integrace II. nadstavbový kurz – PSS 

 Příprava poskytovatelů sociálních služeb na inspekci kvality – SP 

 Jak zvládat a řídit problémové zaměstnance – vedoucí pracovníci 

 Hodnocení a profesní rozvoj zaměstnanců – vedoucí pracovníci  

 Konfliktní situace v komunikaci – vedoucí pracovníci 

 Práce s klientem s problémovým chováním – SP, PSS 

 Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí – PSS 

 Pomoc a podpora s osobní hygienou klientů – PSS 

 Nevhodné zacházení a jednání se seniory a handicapovanými jedinci v sociálních 

zařízeních (syndrom EAN) – PSS, SP 

 Novinky v zákoně o sociálních službách - SP 

 Jak pomoci seniorům zvládnout pobyt v zařízení sociálních služeb – PSS 

 Úvod do problematiky sluchového postižení – PSS, SP 

 Alternativní komunikace - úvod do metody – SP, PSS 

 Seznámení se se základy psychohygieny a její podoby – PSS, SP 

 Supervize 

 Stáže Centrum sociálních služeb Bruntál 

 Stáže Harmonie Krnov 

 Stáže Elim Ostrava 

 Role opatrovníka v sociální službě – SP 

 Vzdělávací přednáška Parkinson standard pro PSS, VS, SP 

Domov pro seniory Krnov zorganizoval konferenci na téma: Důstojný život s demencí. 

Této konference se účastnila odborná veřejnost z celého Moravskoslezského kraje. Zástupci 

pracovních pozic: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách i všeobecné sestry 

měli možnost získat bližší informace o specifikách práce s lidmi s poruchou paměti. 

Konference byla organizována ve spolupráci s firmou SCA HYGIENE PRODUCTS s.r.o. – 

TENA. Konferenci zaštiťoval místostarosta Města Krnova. 
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8. 1 Úsek přímé péče a zdravotní péče 
 

Úsek přímé péče a zdravotní péče zahrnuje: 

- vedoucí přímé péče a zdravotní péče 

- vedoucí oddělení PSS 

- pracovníky v přímé péči 

- všeobecné sestry  

 

Domov zajišťuje 24 hodinovou ošetřovatelskou a sociální péči. Základní činnost tohoto 

úseku vychází z individuálních potřeb a přání klientů pobytových služeb. Klientům je 

pravidelně poskytován koncept Bazální stimulace. Domov pro seniory Krnov získal v roce 

2016 ocenění Parkinson standard, jako první zařízení v celé České republice. 

 

8. 2 Úsek ekonomický a provozně-technický 
 

Úsek ekonomický a provozně-technický zahrnuje: 

- vedoucí úseku ekonomického a provozně- technického  

- ekonomickou účetní 

- administrativní pracovnici 

- mzdovou účetní 

- vedoucí provozně-technického oddělení 

- úklid, údržbu, prádelnu 

 

Zabezpečuje vedení účetní agendy podle zákona o účetnictví, vedení mzdové a personální 

administrativy. 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. Provádí běžnou údržbu a opravy všech částí budovy, strojů 

a zařízení domova. Odpovídá za evidenci materiálů a hmotného majetku ve skladech. 

Provádí údržbu pozemků, výsadbu rostlin, keřů, stromů a jiné zeleně na pozemcích, které 

spadají pod správu domova.  

 

8. 3 Úsek sociálních pracovníků 
 

Úsek sociálních pracovníků zahrnuje: 

- sociální pracovníky 

- manažera kvality 

- pracovníky pro volnočasové aktivity 

- pracovníka pro léčebnou tělesnou výchovu 
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Zajišťuje vedení sociální agendy klientů služeb. Sociální pracovníci poskytují základní 

sociální poradenství, přijímají a evidují žádosti. Provádí celkový nástup nového klienta nebo 

ukončení pobytu klienta. Vedou finanční agendu klientů, vyplácejí důchody, řeší každodenní 

záležitosti týkající se klientů a jejich pobytu v zařízení. Spolupracují s rodinami a osobami 

blízkými klientům aj. Úsek zajišťuje také individuální a skupinové volnočasové aktivity 

klientů a jejich individuální či skupinové cvičení. Manažer provádí kontrolní činnost, 

vyřizuje administrativně stížnosti, podněty a vytváří metodiky i standardy pro jednotlivé 

služby. Úsek spolupracuje s dobrovolníky, stážisty i praktikanty. 

 

8. 4 Úsek stravovací 
 

Stravovací úsek zahrnuje: 

- vedoucí stravovacího úseku 

- kuchařky 

- skladník, zásobovač 

 

Zajišťuje přípravu a výdej stravy, vedení účetní a skladové agendy související s přípravou 

jídla. Eviduje vydaná jídla, zajišťuje provoz bufetu organizace. Připravuje obědy pro 

pobytové služby i terénní službu – rozvoz do domácností. Poskytuje stravu také veřejným 

strávníkům. Pro klienty připravuje ochutnávku mezinárodní kuchyně. 

Počet vyrobených jídel celodenních pro klienty pobytových a cizích v roce 2016 

Strava Klienti DS Cizí Celkem 

Počet jídel 45 943 9 743 55 686 

 

Počet vyrobených obědů 

Obědy Vlastní 

zaměstnanci 

Pečovatelská 

služba 

Cizí strávníci Celkem 

Počet obědů 17 424 37 947 14 283 69 654 
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9. Volnočasové aktivity klientů  
 

Volnočasové aktivity jsou velmi oblíbenou výplní běžného dne klientů pobytových služeb. 

Klienti se účastní aktivit, které probíhají ve velké klubovně, malé klubovně, reminiscenční 

místnosti nebo kulturním sále Domova. K volnočasovým aktivitám patří trénink paměti, 

práce se vzpomínkami, rukodělná činnost (vyrábění různých výrobků), nácvik jemné a hrubé 

motoriky, hraní společenských her, terapeutické vaření, vycházky i výlety do okolí aj. 

Tanec, hudba a zpěv patří k aktivizačním metodám pro výplň volného času. Hudba je sama 

o sobě komunikací, proto umožňuje oslovení a porozumění i tam, kde jsou narušeny běžné 

mezilidské kontakty. V naší organizaci probíhá: 

 individuální poslech hudby, relaxace, zpěv i tanec na pokoji klienta nebo v jím 

zvolených prostorách, 

 skupinový poslech hudby, zpěv i tanec v klubovnách popř. kulturní místnosti, 

 vystoupení různých muzikálně nadaných umělců pro klienty. 

Nedílnou součástí péče o klienty je canisterapie, která probíhá dvakrát týdně. Canisterapií se 

rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou 

náladu všude tam, kde je jí nedostatek. V Domově probíhá: 

 individuální canisterapie – fenka Tami navštěvuje naše klienty přímo na pokoji u lůžka 

nebo v lůžku, 

 skupinová canisterapie – fenka Tami dochází do jednotlivých kluboven a zde je v 

kontaktu s větší skupinou našich klientů. 

Domov pro seniory Krnov zajišťuje také duchovní aktivity klientů. Pravidelně se zde konají 

bohoslužby a setkání s představiteli římskokatolické církve. V případě jiného vyznání 

pomáhají pracovníci Domova zajistit zástupce dané církve. 
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V roce 2016 průběžně probíhaly také tyto akce: 

Akce v Domově  Trénink paměti s certifikovanou trenérkou paměti 

 Propojení generací spolupráce s MŠ Racek Krnov 

 Mini ZOO v Domově 

 Návštěva křepelky Lízy 

 Pečení sladkých moučníků 

 Petanq 

 Sportovní den 

 Karetní turnaj 

 Zahradní slavnost k 25. výročí Domova 

 Vystoupení Hej páni konšelé 

 Domovský bál 

 Vinobraní 

 Rej čarodějnic 

 Mikulášská zábava 

 Vystoupení žáků Střední pedagogické školy a zdravotnické školy 

Krnov 

 Účast na celorepublikové akci Rotoped tour a Pěško tour 

 Předvánoční muzikál – ZŠ Brantice 

 V. ZŠ – Vánoční koncert 

 Adventní koncert 

 Dobrovolnické předávání vánočních dárků klientům 

Akce mimo 

Domov 
 Den seniorů v Centru Pohoda Bruntál 

 Mezinárodní den žen v denním stacionáři Charita Krnov 

 Den seniorů v Národním památníku II. světové války v Hrabyni 

 Prodejní výstava Adventních věnců Flemmichova vila 

 Reminiscenční výstava – Na křídlech vzpomínek 

 Návštěva V. ZŠ Krnov – téma: vzkazy v láhvi 

 Olympijské hry – Vrbno pod Pradědem 

Exkurze, výlety  Krnovský pivovar „Nachmelená opice“ 

 Muzeum Slezský venkov 

 Nakupování v Bredě Weinstein Opava 

 Návštěva zahradních restaurací 

 Procházky do okolí 

 Návštěva poutního místa Cvilín 

 Návštěva Jacht klubu – Petrův rybník 

 Výlov Petrova rybníka 

 Vánoční trhy na náměstí v Krnově 

 

Standardně proběhl Den otevřených dveří s ochutnávkou tradiční domovské kuchyně. 

Domov pro seniory Krnov spolupracuje se Základní uměleckou školou v Krnově, která nejen 

provádí muzikální vystoupení pro klienty, ale také vytváří umělecká díla, která jsou 

pravidelně vystavována v galerii Domova. 
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Léčebná tělesná výchova je klientům poskytována každodenně. Pracovník provádí aktivitu 

skupinově nebo individuálně dle možností klientů služby. Skupinové cvičení je prováděno 

v kulturním sále každodenně. Individuální cvičení klientů je prováděno nácvikem chůze, 

stoje, sedu jednotlivých klientů na pokojích nebo společných prostorách domova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domov pro seniory Krnov vydává čtvrtletně časopis s názvem: Náš domov. 

 

10. Práce s kvalitou poskytovaných služeb 
 

Kvalita poskytovaných sociálních služeb byla v průběhu roku 2016 neustále zvyšována. 

V organizaci působí manažer kvality, který aktualizuje potřebné metodiky pro výkon 

sociální práce. Rada kvality je složena z ředitele organizace, manažera kvality, vedoucí 

přímé péče a zdravotní péče, vedoucí sociálních pracovníků. Schází se jedenkrát měsíčně. 

Na zvyšování kvality se podílela také inspektorka kvality, která externě s organizací 

spolupracuje. Modernizovalo se materiálně-technické zázemí Domova. Zaměstnanci byli 

průběžně vzděláváni k profesionalitě své práce.  

U klientů bylo prováděno dotazníkové šetření. Toho se účastnilo 66 klientů domova pro 

seniory, 17 klientů domova se zvláštním režimem a 47 klientů pečovatelské služby. Ve 

vyhodnocení dotazníkového šetření nebyly shledány žádné zásadní připomínky ke 

spokojenosti s poskytovanými službami. 

Dotazníkové šetření proběhlo také u rodinných příslušníků a osob blízkých našim klientům, 

kteří 67 podpisy potvrdili svou spokojenost s péčí o své blízké. 

Celé zařízení, jako první organizace v České republice, získalo ocenění Parkinson standard. 
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V roce 2016 bylo přijato celkem 18 stížností, z toho 15 stížností v domově pro seniory, 3 

stížnosti v pečovatelské službě. 

 

11. Dobrovolnictví 
 

Domov pro seniory Krnov spolupracuje s Dobrovolnickým centrem v Krnově, pod záštitou 

Slezské diakonie. Celkový počet uzavřených smluv s dobrovolníky v roce 2016 byl 24. 

Celkový počet vykonaných dobrovolnických hodin v roce 2016 byl 697:13 hod. 

Dobrovolnické centrum klientům Domova pro seniory Krnov připravilo vánoční dárky, které 

společně s dobrovolníky rozdávalo v předvánoční čas. 

Dobrovolníci jsou společníky klientů pobytových služeb. Pomáhají s aktivizačními 

programy, společenskými a kulturními akcemi nebo individuální náplní dne jednotlivých 

klientů. Dobrovolníkům v organizaci patří upřímný dík a uznání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

12. Ekonomické údaje – celkem za organizaci 
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12. 1 Výsledek hospodaření po jednotlivých střediscích k 31. 12. 2016 
  

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

Domov pro seniory 31 602 389,53 30 866 333,31 - 736 056,22 

Domov se zvláštním režimem 12 860 798,25 13 317 677,71             456 879,46 

Pečovatelská služba 7 000 646,97 7 142 345,06             141 698,09 

Hospodářská činnost 2 004 129,24 2 172 529,56             168 400,32 

Celkem 53 467 963,99 53 498 885,64               30 921,65 

 

12. 2 Dotace MPSV a zřizovatele k 31. 12. 2016 
 

Druh sociální služby a HČ MSK Zřizovatel Celkem 

Domov pro seniory   8 044 000,- 2 340 507,32 10 384 507,32 

Domov se zvláštním režimem   2 976 000,- 2 190 892,-   5 166 892,- 

Pečovatelská služba      830 000,- 2 267 886,08   3 097 886,08 

Celkem 11 850 000,- 6 799 285,40 18 649 285,40 

 

 

12. 3 Příjmy ze zdravotních pojišťoven k 31. 12. 2016 
 

Druh sociální služby VZP RBP ZPMV ČPZP 

Domov pro seniory    840 758,51   250 524,24   49 480,20   96 556,71 

Domov se zvláštním 

režimem 

   626 963,14    69 327,36   88 914,- 

Celkem 1 467 721,65   250 524,24 118 807,56 185 470,71 

 

12. 4 Investiční akce v roce 2016 
 

Zdroj Účel akce Výše v Kč 

Město Krnov Projektová dokumentace revitalizace 

zahrady 

169 400,- 

 

 

 
 

12. 5. Hospodaření s peněžními fondy (v tis. Kč) 
 

Název fondu Stav (v tis. Kč) 
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k 1. 1. 2016 k 31. 12. 2016 

Investiční fond 55 929 453,01 55 282 868,01 

FKSP 100 629,98 247 828,14 

Rezervní fond 390 920,43 444 351,14 

Fond odměn 68 734,98 16 669,98 

 

12. 6. Přijaté dary 
 

Domov pro seniory Krnov děkuje všem dárcům, kteří přispěli na chod organizace v roce 

2016. Dary jsou využívány na zpříjemnění a zkvalitnění života klientů. V roce 2016 byly 

organizaci poskytnuty sponzorské dary v celkové výši 155 588,78 Kč. 

Dárce Popis daru Částka v Kč 

Perfect Distribution a.s. Finanční dar pro potřeby klientů 40 759,78 

SCA Hygiene Produkt, 

s.r.o. 

Finanční dar pro potřeby klientů 58 829,- 

Seidlová Lucie Finanční dar pro potřeby klientů 1 000,- 

Kodeta Martin, Ing. Finanční dar pro potřeby klientů 1 500,- 

Sodexo Pass ČR Finanční dar na uspořádání 

putovní výstavy Vzpomínky 

života- Na křídlech vzpomínek 

9 000,- 

Ecklová Libuše Finanční dar pro potřeby klientů 1 000,- 

Lacart s.r.o. Finanční dar pro potřeby klientů 24 000,- 

Veolia Energie ČR, a.s. Finanční dar na realizaci 

kulturních akcí pro klienty 

5 000,- 

Fitcom s.r.o.  Finanční dar pro potřeby klientů 5 000,- 

Kotlárová Anna Finanční dar pro potřeby klientů 500,- 

Gastro Kiss – Radomír 

Kiss 

Finanční dar pro potřeby klientů 2 000,- 

Šutovská Hana, Bc. Finanční dar pro potřeby klientů 1 000,- 

Šeneklová Dagmar, Ing. Finanční dar pro potřeby klientů 6 000,- 
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13. Kontrolní činnost 
 

V souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a 

jeho prováděcí vyhlášky je zajišťován vnitřní kontrolní systém v Domově pro seniory Krnov. 

Organizace má vypracovány vnitřní předpisy v součinnosti s touto právní úpravou. 

Vnitřní metodiky k provádění kontrolní činnosti definují pracovníky, kteří jsou oprávněni 

kontroly provádět, jasně stanovují vedoucím zaměstnancům rozsah jejich pravomocí a 

odpovědností při provádění kontrolní činnosti a při nakládání s veřejnými finančními 

prostředky a ukládá jim, aby o všech operacích a kontrolách byla vedena příslušná 

dokumentace. 

Vedoucí úseků nebo jimi pověření zaměstnanci zajišťují průběžnou řídící kontrolu v rámci 

hospodaření s prostředky. Nehospodárné, neefektivní či neúčelné využívání prostředků je 

sděleno řediteli a ten přijímá opatření k odstranění nedostatků. 

Organizace má nastavenu čtvrtletní kontrolu rozpočtu, interní audit je nahrazen 

veřejnoprávní kontrolou, vykonávanou kontrolním oddělením zřizovatele (Město Krnov). 

V průběhu roku 2016 provedly v naší organizaci kontrolu tyto instituce: 

     Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj – daňová kontrola podle ustanovení § 88 zákona          

     č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

     Městský úřad Krnov – kancelář tajemníka – finanční kontrola nakládání s veřejnými     

     prostředky poskytnutými z rozpočtu obce u příjemce dotace. 

 

14. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 

Sb., O svobodném přístupu k informacím 
 

Organizace v daném období neobdržela žádnou žádost o poskytnutí informací dle 

uvedeného zákona. 

 

Zprávu zpracoval: Mgr. František Fojtík, ředitel organizace 

 


