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Úvodní  slovo     
 
 
       Rok 2010 byl především rokem trojích 
voleb.  V kontextu domova pro seniory jde o 
události málo významné, avšak jen zdánlivě. 
Postoj státu i obcí k poskytovatelům sociálních 
služeb je pro nás v mnoha ohledech prioritní. 
První dopady fungování vlády tzv. „rozpočtové 
odpovědnosti“ jsou sice citelné, nikoli však 
likvidační. Původní velké obavy se v souvislosti 
s dotačním řízením pro r. 2011 nenaplnily. 
Avizované snížení dotace ze státního rozpočtu 
dopadlo pro náš domov a obě jeho služby 
vcelku  přijatelně.  Chystané legislativní změny 
MPSV si však v tuto chvíli hodnotit netroufám.                                                           
      Nové vedení města Krnova, kde došlo v podstatě jen k personálním změnám 
staronové koalice, nás naplňují nadějí, že dosavadní dobré až nadstandardní vztahy 
zůstanou zachovány. Skutečnost, že budova domova pro seniory patří mezi sedm 
městských budov, které budou kompletně zatepleny, budiž důkazem toho, že kvalitní 
péče o vlastní seniory není pro představitele města druhořadou záležitostí. Investici 
v hodnotě téměř dvou desítek milionů korun  vnímáme s vděčností a v konečném 
důsledku i jako zavazující. Novému a předpokládám, že i krásnému exteriéru objektu 
domova pro seniory musí odpovídat i přívětivý interiér.  Myšleno v tom nejširším slova 
smyslu, tj. včetně profesionálně vystupujícího personálu, mezilidských vztahů a celkové 
atmosféry.    
     Rok 2010 byl druhým rokem, kdy je Domov pro seniory Krnov i poskytovatelem 
terénní a ambulantní  „pečovatelské služby“. Tato služba doposud neprošla tzv. „ostrou“ 
inspekcí. Uvítali jsme proto možnost získat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
v rámci programu „Podpora procesu zavádění standardů kvality sociálních služeb“. 
Skutečnost, že se nám podařilo uspět s projektem pod názvem „S odborníkem za             
plněním standardů kvality pečovatelské služby“ a získat příslušnou dotaci, považujeme 
za jeden z nejúspěšnějších počinů roku. Ani samotný průběh realizace projektu nás 
nezklamal. Formou šesti setkání  „průvodce“ (lektorka a inspektorka kvality Mgr. Hana 
Mazalová) s celým pracovním týmem pečovatelské služby a osmi setkání „průvodce“ 
s vedoucí PS se podařilo nastartovat proces standardizace služby a pevně doufám, že i 
proces kontinuálního zvyšování její kvality. 
      Z velkého množství dalších událostí r. 2010 vyčnívají nad jiné dvě kontroly našeho 
zřizovatele. První  - finanční kontrolu nakládání s veřejnými prostředky poskytnutými 
z rozpočtu obce – realizovalo kontrolní oddělení MěÚ Krnov ve dnech 9. až 19. března. 
Kontrolovaným obdobím byly roky 2008 v návaznosti na r. 2007 a r. 2009. Závěrečný 

protokol  poukázal pouze na několik drobných nedostatků  
a doporučení. Následně formulovaná nápravná opatření 
byla v nejkratším možném termínu provedena. Druhá 
kontrola, realizovaná sociálním odborem, byla vyvolána 
písemnou stížností naší klientky na nespokojenost 
uživatelů s námi poskytovanou sociální službou..  Přesto, 
že nešlo z hlediska svého rozsahu o kontrolu  hlubšího 
charakteru, jsme pyšní na její konečný verdikt. Podaná 
stížnost byla kontrolním orgánem posouzena  jako 
neoprávněná.           
                                             Mgr. Oldřich Jarkuli - ředitel                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Základní údaje 

 
Název:    Domov pro seniory Krnov 
                                                           
Sídlo:    Rooseveltova 2141, 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  
 
Předmět činnosti:      základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb dle  
                                    § 49 zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách – domovy pro seniory 
                                    § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách – pečovatelská služba 
 
Registrace služby:     pod č.j.  MSK 201234/2008, ze dne 18.12. 2008   
 
Identifikátory:            7863507 (domovy pro seniory), 2614647 (pečovatelská služba)  
 
Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Města 
Krnova. Ředitel je ze své činnosti odpovědný Radě Města Krnova. Ředitele v době jeho 
nepřítomnosti zastupuje jím pověřený zástupce, a to v rozsahu práv a povinností daných 
písemným zmocněním. 
                                                                                                                                             
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje písemnosti za organizaci tak, 
že k nadepsanému, natištěnému nebo jinak označenému názvu organizace připojí svůj 
vlastnoruční podpis.         
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Pobytová služba - § 49 „domovy pro seniory“ 
 
Veřejný závazek   
 
 
Poslání:    
Nabízíme bezpečné prostředí otevřené tužbám a 
potřebám klientů, bez pocitu osamění a bezmoci.  
 
 
Cíle:   
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  
 
Dlouhodobé cíle:  

- individualizovaná péče o klienty  

- trvalé zlepšování technického stavu zařízení  

- optimalizace prostředí  

- optimální využití lidských a finančních zdrojů     
 
Principy poskytování služby:  

- individuální přístup ke každému klientovi na základě jedinečnosti jeho 
potřeb a zájmů  

- ochrana práv a svobod uživatelů 

- respektování lidské důstojnosti  

- podpora soběstačnosti  

- podpora partnerského vztahu s klientem a jeho rodinou  

- celostní přístup (bio-psycho-sociálně-spirituální) při podpoře a péči  

- profesionální a empatický přístup personálu ke klientovi  
                          
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 Alzheimrovou demencí.    
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Organizační struktura  
 
Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán, v době jeho 
nepřítomnosti na pracovišti jím pověřený zástupce. Organizaci řídí tak, aby bylo 
zajištěno naplňování poslání organizace a předmětu činnosti.  
 
V domově jsou uplatněny tyto stupně řízení:  

a) ředitel – statutární orgán (3. stupeň řízení)  
b) vedoucí úseku přímé péče o klienty        

(2. stupeň řízení)  
c) vedoucí provozně technického úseku      

(1. stupeň řízení)  
d) vedoucí oddělení úseku přímé péče o 

klienty (1. stupeň řízení) 
e) zaměstnanci s oprávněním řídit práci 

jiných zaměstnanců 
 
Vedoucí zaměstnanci řídí činnost svého úseku (oddělení), jsou odpovědni za plnění 
úkolů na svěřeném úseku (oddělení) a stanovují rozsah úkolů a povinností svých 
podřízených zaměstnanců. Odpovídají za kvalitu práce podřízených zaměstnanců, 
dodržování a využívání pracovní doby, rozpis služeb tak, aby byl zajištěn plynulý provoz. 
Hodnotí práci zaměstnanců a navrhují řediteli opatření ke zlepšení jejich činnosti. 
Zabezpečují plnění úkolů vymezených v popisech pracovních míst jimi řízených 
zaměstnanců. 
Domov se člení dle charakteru činností na 4 úseky: přímé péče o klienty, provozně 
technický, ekonomický a stravovací.   
 
Úsek přímé péče o klienty  - zabezpečuje kvalitní 
poskytování zdravotní, ošetřovatelské a sociální péče 
prostřednictvím všeobecných sester v sociálních službách, 
fyzioterapeutky a pracovníků v  sociálních službách. 
Odpovídá za dodržování hygienických a proti 
epidemiologických norem a dodržování zásad racionální 
výživy. Vedoucí úseku prostřednictvím vedoucích 
jednotlivých oddělení řídí klíčové pracovníky, kteří 
zabezpečují individuální plánování služby jednotlivým 
uživatelům. Podílí se na tvorbě, zavádění a dodržování 
standardů kvality. Prostřednictvím sociálních pracovnic 
zabezpečuje naplňování zákona o sociálních službách a 
jeho prováděcí vyhlášky. Odpovídá za dodržování pravidel 
pro vyřizování žádostí o poskytnutí pobytových sociálních 
služeb dle závazných pokynů zřizovatele – města Krnova. 
Prostřednictvím pracovnic pro volnočasové aktivity zabezpečuje aktivizaci uživatelů a 
jejich zapojování do společenského života.  
 
Provozně technický úsek – 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. Prostřednictvím vlastní prádelny 
pere jak veškeré ústavní prádlo, tak i veškeré osobní prádlo klientů.  Zajišťuje vlastními 
pracovnicemi úklid veškerých prostor domova, včetně pokojů uživatelů. Pečuje o 
pozemky, výsadbu a údržbu rostlin, keřů, stromů  a zeleně na pozemcích, které spadají 
pod správu domova.  
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Ekonomický úsek – odpovídá za vedení účetní agendy podle zákona o účetnictví, 
v souladu s českými účetními standardy, vedení mzdové a personální agendy a za 
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. 
 
Stravovací úsek – 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. Pracuje v souladu se systémem 
kritických bodů HACCP. Odpovídá za řádnou evidenci podaných jídel a distribuci jídel 
vydávaných prostřednictvím tabletového systému. 
 
 

Personální obsazení  
 
Péči o seniory zajišťuje tým složený ze zdravotnických pracovníků (všeobecné sestry bez 
odborného dohledu, fyzioterapeutka), pracovníků v sociálních službách 
(pracovníci přímé obslužné péče, aktivizační pracovníci) a sociální pracovníci. Zázemí 
pro ně vytváří pracovníci úseků provozně technického (údržba, prádelna, úklid), 
ekonomického a stravovacího. Ve srovnání s minulým rokem klesl počet všeobecných 
sester na 5 a naopak vrostl počet pracovníků v sociálních službách na 30. 
Stručný přehled o zaměstnancích na jednotlivých pracovních pozicích podává níže 
uvedená tabulka spolu se schématem organizační struktury. 
 

Název úseku pracovní pozice 

počet 
pracovníků 

na dané 
pozici 

počet 
pracovníků 

úseku 
celkem 

 ředitel 1 1 

ekonomický ekonomka-účetní 
mzdová účetní a personalistka 

1 
0,7 

2 

provozně 
technický 

vedoucí provozně technického úseku 
dělnice prádelny 
dělnice úklidu 
telefonistka, evidence stravného 
údržbáři 

0,3 
4 
6 
1 

1,375 

13 

stravovací vedoucí stravovacího provozu 
kuchaři 
pomocní kuchaři 
skladník potravin, zásobovač 

1 
6 
7 
1 

15 

přímá péče vedoucí úseku přímé péče 
vedoucí oddělení úseku přímé péče 
pracovníci v sociálních službách 
sociální pracovnice 
fyzioterapeutka 
všeobecná sestra 
volnočasové aktivity 

1 
3 
30 
2 
1 
5 
2 

44 

celkem pracovníků DS k 31.12.2010 75 

Z toho v hlavní činnosti 70,375 a v hospodářské (doplňkové) činnosti 4,00 zaměstnanců 
přepočtených na celé úvazky. 
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Organizační schéma   
 
Vztahy přímé podřízenosti jsou přehledně znázorněny 
v organizačním schématu.  
Sociální pracovnice jsou součástí úseku přímé péče, ale přímo 
podřízeny jsou řediteli domova. 
Ekonomický úsek se skládá pouze ze dvou samostatných 
zaměstnankyň, ekonomické účetní a mzdové účetní, která je 
zároveň personalistkou a vedoucí provozně technického úseku. 
Role klíčových pracovníků v oblasti individuálního plánování 
služby plní všichni pracovníci v sociálních službách.   
 

            

Události roku 2010   
 
V úvodním slovu ředitele (str. 4) už byly stěžejní události 
roku vyzdviženy. V této části je doplňujeme o ty méně 
významné, nesporně však také důležité.  
 
Nápravná opatření přijatá po inspekci z r. 2009 – 
v průběhu celého roku 2010 se tým realizátorů snažil 
odstraňovat zjištěné nedostatky a prostřednictvím 
pravidelných porad úseku přímé péče je i zavádět do 
praxe. 
 

1 ekonomka – účetní      

0,7 mzdová účetní, 

personalistka 

2 sociální pracovnice  1 vedoucí 

stravovacího 

provozu 

1 vedoucí úseku 

přímé péče 

0,3 vedoucí 

provozně-

technického úseku 

1 vedoucí I.odd. 

přímé péče 

9 pracovníků 

v soc.službách – 

přímá obslužná 

péče 

1 vedoucí II.odd. 

přímé péče 

10 pracovníků 

v soc.službách – 

přímá obslužná 

péče 

1 vedoucí III.odd. 

přímé péče 

11 pracovníků 

v soc.službách – 

přímá obslužná 

péče 

5 všeobecných 

sester 

1 fyzioterapeut 

2 pracovnice 

v soc.službách – 

volnočasové 

aktivity 

6 kuchařů 

 

7 pomocných 

kuchařek 

 

1 skladník 

potravin 

zásobovač 

 

4 pracovnice 

prádelny 

6 pracovnic 

úklidu 

1 telefonistka, 

spisová 

pracovnice, 

evidence 

stravného 

2 údržbáři 

Ředitel domova pro seniory 
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V personální oblasti došlo hned na začátku roku ke dvěma významným personálním 
změnám. Po dvou odchodech do starobního důchodu byli přijati dva noví zaměstnanci: 
mzdová účetní – personalistka a údržbář. V průběhu roku se ukázalo, že na obou postech 
došlo ke kvalitativnímu zlepšení. Na úseku přímé péče byla přijata nová pracovnice 
v sociálních službách na úkor jedné všeobecné sestry (mateřská dovolená). 
 
Vykazování zdravotnických úkonů na zdravotní pojišťovny probíhalo v průběhu celého 
roku bezproblémově a přínos do příjmové části rozpočtu ve výši téměř 1,2 mil. Kč lze 
kvalifikovat jako uspokojivý.      
 
Tradiční krnovský „Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb“ byl zpestřen fotografickou 
soutěží na téma „Společný život se zdravotně postiženými občany a seniory“. Účast 
několika našich zaměstnanců a klientů byla v podobě několika ocenění velmi úspěšná.  
 
Na jaře proběhla v rámci projektu „Leonardo“ v našem domově poslední čtrnáctidenní 
stáž prešovských studentů střední zdravotnické školy. Tříletá spolupráce s touto školou 
byla po všech stránkách oboustranně prospěšná. Snad se nám i v budoucnu podaří 
podobnou spolupráci navázat. 
 
Naše spolupráce s brněnskou softwarovou firmou IreSoft už trvá několik let. V rámci 
programu Cygnus jsme v r. 2010 přikoupili další moduly: stravování a zaměstnanci. 
Výhody obou už v současné době zúročujeme. Modul „zaměstnanci“ souvisel i s instalací 
nového docházkového systému s docházkovou čtečkou na otisky prstů. 
 
Ve spolupráci s firmou Hanák jsme natočili dvě verze videoprezentace naší služby 
„domov pro seniory“.  Plnou, asi 12-ti minutovou verzi máme k dispozici na třech DVD 
nosičích a zkrácená, asi 5-ti minutová je umístěna na doméně www.dskrnov.cz.  
 
Naše externí pracovnice – nutriční terapeutka sehrává významnou roli při zpestřování 
jídelníčků našich uživatelů. V průběhu roku byly navíc uspořádány dny mezinárodní 
kuchyně čtyřech států (každé čtvrtletí jeden): Ruska, Řecka, Finska a Itálie. 
 
Adaptace nového uživatele na velkou životní změnu je problém, kterým se zabýváme 
dlouhodobě. Zapojit do tohoto problému rodiny nových klientů se pokoušíme 
prostřednictvím nově vzniklé informační brožurky s názvem „Jak na nelehkou životní 
změnu související s nástupem do našeho domova“.  
 

Každý ze tří dvoudenních akreditovaných seminářů 
(vesměs šlo o plnění standardu kvality č. 5 – individuální 
plánování), které jsme uspořádali na domácí půdě (využili 
jsme příjemného prostředí našeho kulturního sálu), byl pro 
nás událostí. Starosti s organizací byly odměněny 
kvalitními lektory, finanční úsporou a velkým počtem 
proškolených pracovníků přímé péče. Volnou kapacitu 
využila i naše pečovatelská služba a spřátelené domovy, 
Domov jistoty Devětsil Krnov – Ježník a Domov pro seniory 
Osoblaha. 
 
Statistické výkazy všeho druhu jsou zejména na každém 
začátku roku velkou administrativní zátěží. V roce 2010 ke 
všem tradičním přibylo navíc statistické vykazování o 
poskytovaných sociálních službách pro MPSV. 

Prostřednictvím IT programu „OK systém poskytovatel“ se ministerstvo v první fázi 

http://www.dskrnov.cz/
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snažilo zjistit téměř nemožné, navíc ve zkráceném termínu. Ústup MPSV od některých 
absurdností a zvýšené pracovní nasazení nám umožnilo se úspěšně poprat i s touto 
povinností. 
 
Standard č. 15 nutí poskytovatele kontinuálně zvyšovat kvalitu poskytované sociální 
služby. V rámci jeho plnění jsme mimo jiné využili výhodné nabídky pražské firmy 
KALIBRO a prostřednictvím jejich dotazníků jsme zjišťovali spokojenost našich klientů. 
Považujeme to za kvalitativní posun, protože otázky zde kladené jsou ve srovnání s těmi 
z naší „vlastní dílny“ daleko sofistikovanější, navíc týmem odborníků voleny tak, aby se 
na nic podstatného z života uživatele pobytové sociální služby nezapomnělo. Objektivitu 
jsme zajistili tak, že většině našich klientů s vyplňováním pomáhali studenti SpgŠ a SZŠ 
Krnov. Po odeslání vyplněných dotazníků (účast neodmítlo více než 70 % uživatelů) jsme 
od KALIBRA získali nejen procentuální vyjádření spokojenosti našich klientů 
v jednotlivých oblastech jejich života, ale i srovnání s ostatními srovnatelnými 
poskytovateli z celé ČR, kteří se do projektu zapojili také. Těší nás oblasti, kde jsme nad 
průměrem a naopak víme kam máme do budoucna napřít svou pozornost.       
 
Využívání pracovníků „veřejné služby“ ve třech našich provozech (kuchyňský, 
prádelenský a úklidový) zůstal kapacitně na úrovni z konce r. 2009. Každý měsíc se 
v těchto provozech vystřídá celkem 18 zájemců. „Veřejnou službu“ vítáme jako 
významného pomocníka a jsme rádi, že organizačně i kvalitou vykonané práce má 
vzrůstající tendenci.     
 

Charakteristika provozu  
Dle § 49 zákona o sociálních službách poskytujeme pobytové služby osobám, které mají 
sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné osoby. Sociální služba je zaměřena na poskytnutí ubytování, stravy, pomoci 
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, poskytování pomoci při osobní 
hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zahrnuje sociálně 
terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tyto činnosti  zajišťujeme nepřetržitě sedm 
dní v týdnu na základě dvoustranné smlouvy uzavírané převážně na dobu neurčitou. 
V případě zájmu a volné kapacity poskytujeme výše uvedené služby i v režimu 
přechodných pobytů. Cílem poskytované služby a činnosti zaměstnanců je zabezpečit 
seniorům život v domově v požadované kvalitě.   
Ubytování je poskytováno v  bezbariérové budově 
(horizontálně členěné na části A, B, C)  o čtyřech podlažích.  
Poskytovatel má k dispozici 54 jednolůžkových pokojů, 27 
dvoulůžkových pokojů a 8 pokojů je doposud čtyřlůžkových. 
Vedení domova přijalo rozhodnutí o postupném snížení 
kapacity na 136 lůžek tak, že na všech čtyřlůžkových 
pokojích sníží počet lůžek na tři. Chybějící 4 lůžka  naopak 
získá efektivnějším využitím jiných prostor.  
 
Úklid a praní ložního a osobního prádla 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. Dodržování hygienického 
standardu je sledováno vedoucí úseku přímé péče 
s pravidelným dohledem KHS a smluvního lékaře.  
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Nepřetržitá ošetřovatelsko – zdravotní  péče je zajišťována prostřednictvím praktických a 
odborných lékařů a zdravotnickými pracovníky. Na začátku r. 2007 byly postupně 
uzavřeny tzv. zvláštní smlouvy se čtyřmi zdravotními pojišťovnami o poskytování a 
úhradě ošetřovatelské péče pojištěncům umístěným v našem pobytovém zařízení 
sociálních služeb. Úhradám za rehabilitační péči se stále zdravotní pojišťovny brání, a to 
je důvod proč zatím příslušné smlouvy uzavřeny nebyly.  
 
Přímo v budově domova jsou uživatelům k dispozici také soukromé služby – kantýna,  
holičství, kadeřnictví a kosmetika. Jde o služby veřejně přístupné. V pravidelných 
intervalech dojíždí za klienty domova nezbytná pedikérka. Každý čtvrtek mají klienti 
v budově DS k dispozici pobočku městské knihovny.       
 

Sociální práce 
Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách byly v domově pro seniory zpracovány 
směrnice ke  Standardům kvality sociálních služeb, včetně jejich příloh a metodických 
pokynů. Na jejich zavádění do praxe a dodržování se podílí všichni zaměstnanci zařízení. 
Součástí těchto standardů jsou i pravidla pro podávání  a vyřizování stížností – Stížnosti 
na kvalitu. Klienti i personál zařízení jsou informováni o tom, že klienti mají možnost si 
stěžovat, jakou formou si mohou stěžovat, kdo stížnost bude vyřizovat a jakým způsobem 
bude vyřizování stížnosti probíhat. 
 
Úhrada za pobyt 
Stanovení výše úhrady za poskytování sociálních služeb je v kompetenci ředitele zařízení, 
který ji stanoví v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 k zákonu o sociálních 
službách. Na začátku roku 2010 došlo ke zvýšení úhrady, a to k datu 1.1.2010.  
 
Úhrada za pobyt v Domově pro seniory Krnov, Rooseveltova 2141 od 1.1.2010 

jednolůžkový pokoj 

1 s balkónem - strava normální 7980 Kč 

2 s balkónem - strava diabetická  8130 Kč 

3 bez balkónu - strava normální 7680 Kč 

4 bez balkónu - strava diabetická 7830 Kč 

5 bez sociálního zařízení a bez balkónu - strava normální 7080 Kč 

6 bez sociálního zařízení a bez balkónu - strava diabetická 7230 Kč 

jednolůžkový pokoj - BUŇKA - jedno sociální zařízení pro dva jednolůžkové pokoje 

7 buňka s balkónem – strava normální 7680 Kč 

8 buňka s balkónem – strava diabetická 7830 Kč 

9 buňka bez balkónu - strava normální 7380 Kč 

10 buňka bez balkónu - strava diabetická 7530 Kč 

11 jednolůžkový průchozí bez balkónu - strava normální 6930 Kč 

12 jednolůžkový průchozí bez balkónu - strava diabetická 7080 Kč 

dvoulůžkový pokoj 

13 s balkónem - strava normální 7380 Kč 

14 s balkónem - strava diabetická  7530 Kč 

15 bez balkónu - strava normální 7080 Kč 

16 bez balkónu - strava diabetická 7230 Kč 

17 bez sociálního zařízení a bez balkónu - strava normální 6630 Kč 

18 bez sociálního zařízení a bez balkónu - strava diabetická 6780 Kč 

čtyřlůžkový pokoj 

19 strava normální  6630 Kč 

20 strava diabetická 6780 Kč 
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Podle § 73 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách musí uživateli po zaplacení 
úhrady za pobyt v zařízení zůstat alespoň 15% jeho příjmů. Klientům, kterým příjmy 
nepostačují na plnou úhradu nákladů za pobyt v zařízení, je úhrada snížena tak, aby byla 
podmínka splněna. 
 
Domov pro seniory Krnov poskytuje služby sociální péče – domovy pro seniory – 
převážně  formou celoročního pobytu. V roce 2010 využila  1 osoba přechodný pobyt. 
Nových uživatelů bylo přijato 34, z toho 33 na dobu neurčitou. Strukturu nových 
uživatelů, včetně  věkové struktury znázorňují  následující grafy: 
 

Struktura nových uživatelů podle rodu

muži

24%

ženy

76%

muži ženy

Věková struktura nových uživatelů

14

3

12

5

ženy 65-84 let muži 65-84 let ženy 85 let a více muži 85 let a více
 

 Domov pro seniory Krnov v roce 2010 opustilo celkem 35 uživatelů, z toho se jeden 
uživatel  vrátil domů po ukončení pobytu na přechodnou dobu, 5 uživatelů se vrátilo na 
soukromou adresu a 29 uživatelů zemřelo. 
 

Struktura uživatelů, kteří domov opustili, 

podle rodu a důvodu ukončení

209

4
2

úmrtí ženy úmrtí muži

odchod na soukr.adresu ženy odchod na soukr.adresu muži

 
 

Věková struktura uživatelů, kteří domov 

opustili

9

7
15

4

ženy 65-84 let muži 65-84 let ženy 85 let a více muži 85 let a více

Využití poskytované služby v roce 2010 vyjadřuje následující graf 

138

139 139

138

137

138

139 139 139 139

138

137

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

měsíc

Využití služby v roce 2010
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Celkový počet uživatelů Domova pro seniory Krnov  k 31.12.2010 byl 139, převážnou většinu 
tvořily ženy (81%). V následujících grafech je znázorněná struktura uživatelů podle rodu a také 
jejich věková struktura k datu 31.12.2010. 
 

      

Struktura uživatelů podle rodu

ženy

81%

muži

19%

ženy muži
    

Věková struktura uživatelů

3

61

15

51

9

muži do 65 let ženy 66-85 let muži 66-85 let

ženy nad 85 let muži nad 85 let
 

 
Velmi významnou příjmovou kapitolu v našem hospodaření tvoří příjmy z příspěvků na péči 
(PnP) od uživatelů služby. Stanovit, kolik bude předpokládaný příjem z PnP pro daný rok je 
velmi problematické, protože struktura uživatelů s příspěvkem na péči je značně proměnlivá. 
Pro srovnání uvádíme níže uvedené grafy, které znázorňují změnu situace v průběhu roku 
2010. 
 

    

Počet klientů dle příspěvku na péči k 1.1.2010

27

38

39

24

12

PnP nemá 1.stupeň - lehká závislost

2.stupeň - středně těžká závislost 3.stupeň - těžká závislost

4.stupeň - úplná závislost
  

Počet klientů dle příspěvku na péči k 

31.12.2010

28

4528

27

11

PnP nemá 1.stupeň - lehká závislost

2.stupeň - středně těžká závislost 3.stupeň - těžká závislost

4.stupeň - úplná závislost
 

 
 
 
Vzdělávání sociálních pracovníků: 
 
Sociální pracovník má povinnost dalšího vzdělávání k výkonu sjednané práce, kterým si obnovuje, 
upevňuje a doplňuje kvalifikaci  podle § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. Další vzdělávání se uskutečňuje na základě akreditace vzdělávacích zařízení a 
vzdělávacích programů udělené MPSV. Dokladem o absolvování těchto vzdělávacích programů je 
osvědčení vydané pořádajícím vzdělávacím zařízením. 
Přehled absolvovaných seminářů: 
 -  „Jak dobře jednat se zájemcem o službu“ 
-   „Úskalí pomáhajících profesí – Prožívání a zvládání signifikantní ztráty“ 
-   „Řešení konfliktů“ 
-   „Platební neschopnost - Oddlužení“ 
 -  „Osobnost a role klíčového pracovníka v sociálních službách“ 
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Přímá péče o klienty 
(zdravotní a přímá  obslužná péče) 
 
V našem domově je klientům poskytována zdravotní a přímá obslužná péče nepřetržitě   
24 hod. denně odborným personálem. Na zdravotním úseku byla péče poskytována 9 
všeobecnými sestrami s registrací a 1 fyzioterapeutkou s registrací. Přímo obslužnou péči 
zajišťovalo 30 pracovníků v sociálních službách s osvědčením k výkonu tohoto povolání. 
 Aktivizační činnosti zajišťovaly 2 pracovnice v sociálních službách pro volnočasové aktivity.  
 
Zdravotní úsek: 
V našem zařízení je klientům zaručeno právo na svobodnou 
volbu lékaře a zdravotní pojišťovny. Lékařskou péči po registraci 
zajišťuje klientům smluvní lékař, ordinující  1x týdně v domově a 
dále dle potřeby na telefonické zavolání. Má-li klient svého 
praktického lékaře a  není-li schopen  zajistit si návštěvu u svého 
lékaře  sám nebo s pomocí  rodiny, zdravotní personál domova 
sjedná návštěvu nebo předpis léků telefonicky. Do domova 
docházejí v pravidelných intervalech odborní lékaři z oboru 
ortopedie, urologie a psychiatrie. Návštěvy lékařů u klientů a 
vyšetření klientů evidují a  zajišťují vedoucí úseku oddělení 
přímé péče, donášku léků z lékáren zajišťujeme vlastními 
pracovníky. Smluvní spolupráce s Ústavní lékárnou SZZ Krnov 
pokračuje k oboustranné spokojenosti. 
Výkony zdravotní a ošetřovatelské péče pro odbornost 913- 
všeobecná sestra v sociálních službách, jsou ordinovány praktickými a odbornými lékaři a 
některé z nich jsou hrazeny  zdravotními pojišťovnami. Výkony fyzioterapeutky jsou zaměřeny 
na udržení maximální mobility klientů a zmírnění bolesti provázející seniorský věk. V 
rehabilitační péči je zahrnuta fyzikální terapie, léčebná a kondiční tělesná výchova.  
V přehledu rehabilitačních výkonů je evidentní nárůst ošetřovatelské péče v odbornosti 902 
(fyzioterapeutka), kterou  zdravotní pojišťovny odmítají hradit.  
 
 
 
Přehled  rehabilitačních výkonů v roce 2010 uvádí následující tabulka a srovnáním s loňským 
rokem byl nárust poskytovaných výkonů ve všech bodech. 
 
Rehabilitační péče 2009     
 

kineziologický rozbor         50 

fyzikální terapie (ultrazvuk, laser, magnetoterapie …)     1 100 

individuální léčebná tělesná výchova – lokomoce a mobilita   1470 

individuální léčebná tělesná výchova       1470 

skupinová léčebná tělesná výchova       230 

cvičení s nářadím (rotoped …)       420 

Vodoléčba + parafín + inhalace           400 

mobilizace kloubů, páteře, žeber (měkké techniky)     660 

reflexní masáže, klasická masáž + míčkování       110 

Celkem           5910 

z toho  léčebná tělesná výchova       4190 

  fyzikální terapie       1720 
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Přímá obslužná péče 
Vzdělávání pracovníků  přímé péče byla v roce 2010 věnována velká pozornost. Vedení domova 
si uvědomuje, že pouze pracovník, který má teoretické znalosti a zároveň je umí použít 
v praxi, je schopen zvyšovat kvalitu poskytované služby. Zájem zaměstnanců se soustředil 
převážně na akreditované kurzy vedené interaktivní formou. Některé z kurzů jsme pořádaly  v 
našem kulturním sále. Výhodou konání seminářů přímo na pracovišti  je jejich dostupnost  ze 
strany zaměstnanců i možnost nabídnutí volné kapacity míst kolegyním spřátelených domovů 
a pečovatelské službě. 
Nabídka kurzů byla v minulém roce pestrá. Každý pracovník si mohl z nabídky vybrat kurz, o 
který měl zájem. V loňském roce jsme se věnovali především problematice individuálního 
plánování, ale také vzdělávání pracovníků v  technikách komunikace, stravování v seniorském 
věku, minimu právních předpisů apod.   
 
Přehled vzdělávání pracovníků úseku přímé péče v roce 2010 
   „Guidelines 2005“ 
   „Paliativní péče“ 
   „Stravování v pobytových zařízeních sociální péče“ 
   „Setkávání s umíráním a smrtí v pomáhajících profesích“ 
   „ XIII. Gerontologické dny Ostrava“ 
   „ Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb“ 
   „ Práva osob v sociálních službách“  
   „ Jak implementovat standardy kvality“ 
   „ Zjišťování potřeb u nekomunikujícího klienta“ 
   „ Pracovník v sociálních službách“  
   „ Kurz pergamana“ 
   „ Kurz ubrouskování“ 
   „ Praktické problémy pracovněprávních vztahů v oblasti sociálních služeb “ 
   „ Fyzioterapie – aspekty vývojové kineziologie“ 
   „ Nutriční péče ve zdravotnickém zařízení“ 
   „ Konference sociálních pracovníků zařízení a obcí“ 
   „ Osobnost a role klíčového pracovníka v sociálních službách“ 
   „ Individuální plánování pro klíčové pracovníky“ 
   „ Konference pro fyzioterapeuty  a ergoterapeuty“ 
 
V domově probíhají 1x týdně pravidelné pracovní porady 
personálu, kde mají pracovníci možnost připomínkovat nově 
navrhované pracovní postupy a  aktualizovaná znění směrnic 
k jednotlivým standardům kvality.  
V listopadu proběhla ve dvou termínech pravidelná školení 
BOZP, PO. V rámci sebevzdělávání podporuje vedení DS  
studium odebíraných časopisů Sociální služby, Sociální péče, 
Rezidenční péče a Sestra. 
 
Ve spolupráci s odborným lékařem ortopedické ambulance 
MUDr. Jiřím Tesarčíkem se podařilo vybavit další klienty 
novými kompenzačními pomůckami, hrazenými zdravotními 
pojišťovnami (10 invalidních vozíčků a 5 chodítek), které 
pomáhají seniorům k aktivnímu  pohybu po domově i mimo 
něj. V roce 2010 pokračovalo vybavování  pokojů částečně 
imobilních klientů  elektrickými polohovacími lůžky i dalšími 
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polohovacími pomůckami. Zakoupené pomůcky  pomáhají  předcházet pádům klientů, 
kladný vliv mají i na  prevenci a léčbu dekubitů. 
 
 
 
 
Přehled pádů v roce 2010 rekapituluje následující tabulka a graf:  
   

Pády klientů v domově   

pády z lůžka 5 

vstávání z lůžka 8 

opření se o nestabilní oporu (chodítko, stolek) 3 

nestabilita při chůzi (závratě) 18 

zakopnutí,uklouznutí při chůzi 6 

jiné (vstávání z křesla, ujetí inv. vozíku, výtah,) 21 

průměrný počet klientů v roce 2010 138 

 
 

 

                            
Stravování 
 
Klientům našeho domova je poskytována celodenní 
strava 5x denně, diabetikům 6x denně. 
Stravování je zabezpečeno prostřednictvím vlastního 
kuchyňského provozu, dle zásad racionální výživy a 
v souladu se systémem HACCP, což je tzv. systém 
kritických bodů. Ten zajišťuje stálou kontrolu nad 
bezpečností pokrmů i potravin ve všech fázích 
výrobního procesu, tj. od příjmu surovin přes výrobu, 
skladování až po jejich výdej (distribuci).  
 
Provozní hygiena je na vysoké úrovni. Kontrolní 
činností Krajské hygienické stanice v Ostravě, 

Pády klientů v domově 

5 
8 

3 

18 6 

21 

Pády  z  lůžka vstávání z lůžka 

opření se o nestabilní oporu nestabilita při chůzi 

zakopnutí, uklouznutí při chůzi jiné 
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pracoviště Bruntál, nebyly v roce 2010 zjištěny žádné závady  a nedostatky. 
 
Nabízíme výběr ze dvou hlavních jídel. Možnost výběru platí i u každé diety (racionální, 
šetřící, diabetická), včetně výběru příloh. 
V průběhu celého roku jsme kromě vlastních uživatelů zajišťovali celodenní stravu pro klienty 
Domova Jistoty Devětsil Krnov – Ježník, obědy vlastním zaměstnancům, zaměstnancům DJD 
Krnov – Ježník a v rámci hospodářské (doplňkové) činnosti cizím strávníkům, klientům 
pečovatelské služby, krnovským hasičům. 
Uživatelům naší služby poskytujeme stravu dle pokynů lékaře a zjištěných potřeb konkrétního 
klienta. Např. v době zjevného nechutenství používáme speciální stravu ve formě  
kompletního a vyváženého tekutého přípravku Nutridrink s bohatým obsahem  minerálů a 
vitamínů. Klienti, kterým je podávána mixovaná strava, trpí úbytkem hmotnosti nebo mají jiné 
potíže při příjmu potravy, jsou sledováni nutriční terapeutkou, smluvní spolupracovnicí DS. 
Jejím úkolem je doporučit nám u těchto klientů skladbu a formu stravy tak, aby bylo riziko tzv. 
malnutrice omezeno na nejnižší možnou míru.     
 
Pro zkvalitnění provozních podmínek byl v roce 2010 stravovací provoz vybaven elektrickou 
pánví a odstředivkou ROBOT-COUPE na ovocné a zeleninové přírodní šťávy. Na oddělení do 
jídelen klientů byly zakoupeny nové jídelní stoly a židle. 
 
V rámci zjišťování spokojenosti klientů se stravováním byl proveden průzkum dotazníkovou 
formou/Kalibro/. Byla jím sledována spokojenost či nespokojenost se skladbou jednotlivých 
jídel, kvalitou a vyvážeností stravy i personálem stravovacího provozu. 
Ankety se zúčastnilo  102 klientů a až na malé výjimky dopadla velmi dobře. 
 
V domově je zřízená stravovací komise, ve které mají rozhodující slovo zástupci našich 
klientů. Není to snadné, ale pokud to je jen trochu možné, upřednostňujeme přání našich 
uživatelů. 
 
Přehled o počtu připravované stravy pro klienty našeho domova, Domova Jistoty Devětsil 
Krnov – Ježník, počtu obědů pro naše i ježnické zaměstnance, klienty Pečovatelské služby i 
cizí strávníky, jakož i přehled o nákladech a tržbách podávají následující tabulky: 

 
Počet vyrobených jídel pro naše uživatele 

strava Racionální diabetická celkem 

Počet jídel 28 896 18 515 47 411 

Počet vyrobených jídel pro uživatele DJD Ježník 

strava racionální celkem 

počet jídel 11 338 11 338 

Počet vyrobených obědů 
Obědy vlastní zaměstnanci zaměstnanci DJD 

Ježník 
pečovatelská služba cizí strávníci 

Počet obědů 14 222 5 074 43 547 17 987 

Náklady na potraviny a tržby 
náklady na 
potraviny 

tržby vlastní 
uživatelé 

Tržby 
uživatelé 
DJD Ježník 

tržby 
uživatelé 
PS 

tržby zaměstnanci 
+ zaměstnanci 
DJDJežník 

příspěvek 
FKSP 

tržby cizí 
strávníci 

5 850 947,43 
Kč 

5 729 122 Kč 1 369 084 Kč 2 351 592 
Kč 

583 170 Kč 99971,92 Kč 906 309 Kč 
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Vzdělávání na úseku stravování: 
 
Vzdělávání v roce 2010 se zúčastnilo celkem 6 zaměstnanců kuchyně a bylo převážně 
zaměřeno na hygienické požadavky ve stravovacích provozech. Vedoucí stravovacího provozu 
se účastní pravidelně kursů vzdělávací agentury Jídelny.cz a konferencí Asociace 
poskytovatelů  sociálních služeb ČR. Poznatky získané na seminářích a školeních jsou 
přímými účastníky předávány všem ostatním pracovnicím stravovacího úseku.    

 
Provozní činnost 

Pravidelnou údržbu a opravy majetku domova, budov, 
zahrady, kotelny, prádelny, kuchyně, pokojů, vozového 
a strojního parku aj. zajišťují pracovníci provozního 
úseku. Přesto, že je domov zařízení relativně nové, 
potřeba provádění oprav a údržbových prací je stále 
častější, náročnější a především nákladnější. 
Běžnou údržbu a drobné opravy provádíme vlastními 
silami, rekonstrukce, opravy strojního zařízení a opravy 
většího rozsahu provádíme dodavatelsky. 
V rámci vlastní běžné údržby byly prováděny úpravy 
keřových porostů a travnatých ploch, čištění a údržba 

zpevněných ploch a komunikací, opravy a nátěry zahradních laviček, běžné opravy budov a 
technických zařízení, doplnění vybavení sociálních zařízení pro uživatele, běžné opravy 
elektrického zařízení, evidence a kontrola elektrických spotřebičů uživatelů, opravy jejich 
nábytku a vybavení, kontrola požárních klapek, drobné opravy technického vybavení kuchyně 
a myčky aj. 
Dodavatelsky byly provedeny opravy technologií v kuchyni, opravy výtahů, oprava maleb a 
nátěrů dle harmonogramu, revize a kontroly vyhrazených technických zařízení, opravy 
dorozumívacího zařízení a signalizace, oprava žaluzií na pokojích uživatelů atd. 
 
Provoz prádelny 
 
Technologické vybavení prádelny umožnilo zpracovat níže uvedené množství prádla, včetně 
jeho třídění, praní, sušení, žehlení a provádění oprav. Náklady na zpracování uvedeného 
množství  prádla jsou vyčísleny bez spotřeby elektrické energie a vody, neboť nemáme 
zařízení na samostatné měření energií. 
 
Množství zpracovaného prádla 

Typ prádla Množství 

Domovské prádlo 52,47 t 

OOPP zaměstnanců  9,92 t 

Osobní prádlo uživatelů 16,53 t 

Zpracované prádlo celkem 78,92 t 

 
 
Spotřeba materiálu a náklady na zpracování prádla 

Materiál Náklady 

Prací prostředky  101 648,- Kč 

Ostatní materiál, čistící a hygienické 
prostředky, aviváž, krejčovské potřeby 

  68 340,- Kč 

Náklady na materiál celkem 169 988,- Kč 
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Náklady na energie a odpadové hospodářství: 
Likvidaci odpadů,  vzniklých  v souvislosti s provozem domova a poskytováním sociální 
služby, zajišťují odborné firmy. Svoz komunálního odpadu zajišťují Technické služby Krnov 
s.r.o., svoz nebezpečného odpadu nám zajišťuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o. Mohelnice. Během roku bylo vyprodukováno 14,80 t nebezpečného odpadu , z nichž 
převážnou část tvoří pleny a jiný infekční  materiál a 19,95 t komunálního  odpadu. Přehled o 
nákladech na likvidaci odpadu je uveden v tabulce. 

 
Celkové nákl. na likvidaci odpadů Náklady na nebezpečný odpad Náklady na komunální odpad 

349 274Kč 265 016 Kč 84 258 Kč 

 
 
Náklady a spotřeba energií a PHM v roce 2010 jsou uvedeny níže: 

Druh energie Spotřeba v mj Náklady v Kč 

elektřina 329,676 MWh  1 155 294 

Teplo 5 028     GJ   2 393 173 

Voda 9 993 m3    341 550 

benzín 179 l        4 472 

Nafta 442 l      11 049 

 

     

Zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce: 
V rámci plnění povinností uložených z.č. 262/2006 Sb. zákoník práce a z.č. 133/1985 Sb. o 
požární ochraně, včetně souvisejících předpisů, zabezpečuje zaměstnavatel pravidelná školení 
zaměstnanců PO a BOZP, která proběhla v listopadu ve dvou termínech. Školení a 
přezkoušení provedl odborně způsobilý školitel v oblasti PO a v oblasti BOZP p. Jan Loriš. 

V této souvislosti byly rovněž provedeny všechny revize - výtahů,  elektrického zařízení, 
zdravotnických přístrojů, zabezpečovacího zařízení NZ,  zařízení EPS, kuchyně a přenosného 
elektrického nářadí.  

 
 

Vybrané údaje o hospodaření 
Závazné ukazatele v tis. Kč stanovené zřizovatelem – Město Krnov na rok 2010 byly 
následující: 

 Mzdový limit   14 500 tis. Kč – hlavní činnost 
 Limit OOV        109 tis.Kč – hlavní činnost 
 Počet zaměstnanců  nebyl stanoven jako závazný ukazatel 
 Odvod odpisů   1 543 tis. Kč – hlavní i hospodářská činnost 
 
Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem byly dle předloženého rozboru hospodaření 
splněny. 

Nevyčerpané finanční prostředky na odvod odpisů byly  vráceny zřizovateli - Městu Krnov. 
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Hospodaření organizace k 31.12.2010 
Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku v  ROZVAZE a 
VÝSLEDOVCE v hlavní činností se ztrátou 409 tis. Kč, v hospodářské činnosti se ziskem 450 
tis. Kč, nebyly jí uloženy žádné sankce ani pokuty. 

Inventarizací majetku nebylo zjištěno žádné manko a žádné nevymahatelné pohledávky. 

Rozbor nákladů v tis. Kč 

      hlavní činnost    hospodářská činnost  
  
501 Spotřeba materiálu (vč.potravin)         7 259,74  1 588,34 
502 Spotřeba energie                         3 808,61     167,80 
511 Opravy a udržování     448,17  
512 Cestovné          10,05   
518 Ostatní služby     1 459,65      51,92 
521 Mzdové náklady              14 374,48     822,35 
524 Zákonné zdr. a soc. pojištění              4 911,17     282,47 
527 Zákonné sociální náklady      287,50       15,80 
531 Daň silniční            6,00 
549 Jiné ostatní náklady       509,114         2,51 
551 Odpisy       1 364,29       72,94 
 
Celkové  náklady činily Kč:   34 438,77  3 001,65 
 
 
Porovnání výše nákladů podle druhů v tis. Kč 

7259,74

3808,61

448,17

10,05

1405,6414368,48

4971,18

287,5

6

509,11

1364,29

501 Spotřeba materiálu (vč.

potravin)

502 Spotřeba energie

511 Opravy a udržování

512 Cestovné

518 Ostatní služby

521 Mzdové náklady

524 Zákonné  zdr. a soc.

pojištění

527 Zákonné sociální

náklady

531 Daň silniční

540 Jiné osotní náklady

 
 
 
Komentář k rozboru nákladů v tis. Kč: 
Spotřebu materiálu tvoří náklady na potraviny, všeobecný materiál, prací a čistící prostředky, 
zdravotnický materiál, materiál na údržbu, PHM, náklady na nákup drobného dlouhodobého 
hmotného majetku a náklady na ochranné pracovní pomůcky zaměstnanců. 
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Náklady na materiál činily v hlavní činnosti  7 259,74  v hospodářské činnosti 1 588,37 
 
       hlavní činnost hospodářská činnost 
Náklady na:  potraviny     4 846,98   1 533,67 
                    prádlo, oděv, obuv          178,33                           
                    zdravotnický materiál                 105,54   
         DDHM (drobný majetek)          147,39          
                    DDHIM                                            639,53                                                         
  PHM                               31,39  
všeobecný materiál:                 1 310,58                                    54,70 
           v tom:  čistící prostředky                  764,23 
                 ostatní materiál, ND                  546,35  
 
Náklady na nákup DDHM   za sledované období byly vyčísleny částkou   575 tis. Kč 
Jsou tvořeny úhradami za nákup prostředků určených k dovybavení jednotlivých úseků 
domova. 

Mezi nejvýznamnější patří např.: 

-   čerpadlo, svářečka                                    13 tis. Kč 

-   el.spotřebiče                                             137 tis. Kč 

-   čtečka -periferní zařízení                                                           27 tis. Kč 

-   zdravotní pomůcky                                                                    70 tis. Kč 

-   vozíky – sklad potravin                                                             22 tis. Kč 

-   nábytek – poloh.postele, stoly, židle                                       306 tis. Kč                                     

Celkem                                                                                        575 tis. Kč 
 
Náklady na energie    celkem :  3 945 tis. Kč 

     hlavní činnost   hospodářská činnost 
z toho:   
-  elektrická energie       1 072 tis. Kč                                     83 tis. Kč 
-  teplo                 2 383 tis. Kč    65 tis. Kč 
-  vodné, stočné                  322 tis. Kč              20 tis. Kč 

Údržba a opravy strojů, zařízení a staveb    celkem:   764 tis. Kč 

Podstatnou část nákladů na tuto položku tvoří každoročně periodická a běžná údržba a běžné 
opravy strojů a zařízení na jednotlivých úsecích. Podle charakteru opravovaného majetku lze 
běžné opravy rozdělit do následujících skupin: 
Opravy strojů a zařízení     celkem:  408 tis. Kč 

                                                            hlavní činnost  hospodářská činnost 

z toho:   opravy kuchyňského zařízení   115 tis.                
              prádelenské techniky     39 tis. 
             opravy a údržba výtahů     71 tis. 
  kancelářské techniky     21 tis. 
                        ostatní opravy a údržba   162 tis. 
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Náklady na opravy podle druhu majetku v tis. Kč – hlavní činnost 
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Údržba a opravy budovy            celkem:  356 tis. Kč 

-   periodické malování             120 tis. 
-   práce  instalatérské      28 tis. 
-   elektro práce    45 tis. 
-   signalizační zařízení   40 tis. 
-   stavební úpravy              121 tis. 
-   ostatní práce                                              2 tis. 
 
 
Ostatní služby           celkem: 1 306  tis. Kč        -  hlavní činnost                 1 254 tis. Kč 
                                                                                              -  hospodářská činnost           52 tis. Kč 
 
Poměr nákladů na ostatní služby – hlavní činnost: Kč 1 262 
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 24 

Mzdové náklady  celkem       20 690 tis. Kč 
                                    z toho   hlavní činnost                     19  573 tis. Kč 
                                                 hospodářská činnost                1 117 tis. Kč 
Jsou nejvyšší nákladovou položkou rozpočtu.  
Skládají se z nákladů celkem :  20 690 tis. Kč 

- mzdy zaměstnanců  15  165 tis. Kč 
- OOV                      32 tis. Kč 
- sociální pojištění     3 824 tis. Kč 
- zdravotní pojištění     1 366 tis. Kč 
- zákon.soc. náklady        303 tis. Kč 
 

 
Vývoj průměrné měsíční mzdy 
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Průměrná měsíční mzda v roce 2010 činila 16 338,- Kč proti roku 2009 vzrostla o 1 362,- Kč. 
 
 
Celkové průměrné měsíční neinvestiční náklady na lůžko v Kč 
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Podíl jednotlivých druhů úhrad na celkových nákladech na lůžko 
 

11923

1166
14296

6645

dotace a ostatní výnosy úhrady od zdravotních pojišťoven úhrady za pobyt příspěvek na péči

 

Rozbor výnosů: 

Celková výše výnosů činila:  34 030 tis. Kč – hlavní činnost 

V souladu s ustanovením zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., tvoří základní příjmy 
organizace: 

- úhrada za ubytování a stravu od uživatelů                                 11 888 tis. Kč 
- doplatek příbuzných na základě smlouvy                15 tis. Kč 
- přiznaný příspěvek na péči                   6 645 tis. Kč 
- fakultativní služby                                          20 tis. Kč 
- příjmy za provedené zdrav. výkony od ZP                      1 166 tis. Kč 
- státní dotace z MPSV na provoz                            9 000 tis. Kč 
- provozní dotace od zřizovatele       3 416 tis. Kč  

            - ostatní výnosy: 
                                    ostatní strávníci                  1 774 tis. Kč 
                       aktivace fondů                                       75 tis. Kč 
                       jiné                                31 tis. Kč 
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Plnění rozpočtu DS Krnov v tis. Kč 

 Náklady : hlavní činnost hospodářská činnost 

  rozpočet 2010 
skutečnost 

2010 
rozpočet 

2010 
skutečnost 

2010 

Osobní náklady 19 908 19 643 982 1 120 

Mzdové náklady 14 500 14 343 720 822 

Sociální a zdravotní pojištění 4 929 4 911 
245 

 279 

Pojištění zaměstnanců 60 60 3  3 

OOV 109 32     

Cestovné 20 10     

FKSP 290 287 14 16 

Materiálové náklady 6 520 7 260 2 030 1 588 

Potraviny 4 750 4 847 1 870 1 533 

Prádlo,oděv,obuv 200 178 5   

Zdravotnický materiál 200 106     

Všeobecný materiál 720 1 354 145 55 

DHIM 650 772 10   

Energie 3 320 3 809 350 168 

Elektrická energie 1 500 1 072 350 83 

Teplo 1 800  2 385   65 

Vodné, stočné  322  20 

Pohonné hmoty   20 32     

Služby 1 593  40 53 

Opravy a údržba 400  1 087 42  1 

Spoje 150           133     

Pojistné 20  13    

Ostatní služby 1 023 998 10 52 

Školení   61     

Ostatní náklady 1 785 1 948 50 73 

Ostatní daně a poplatky 420 418     

DNM - do 60 tis.Kč 15       

Odpisy investičního majetku 1 350 1 364 50 73 

Náklady cem 33 126 33 184 3 452 3 002 

Výnosy:         

Úhrady klientů 20 260 21 614   

Stravné, ubytování, služby 11466 11772   3200 

příspěvek na péči 6 200 6 645     

Stravné zaměstnanci 370 405     

Stravné, ubytování, služby 11 390 11 903   

Stravné DD Ježník 1 480 1 369    

Stravné cizí     3 702 3 349 

Úhrady od zdrav.pojišťoven 740       1 166     

Zbytky 5 6     

Pronájmy     100 102 

Ostatní výnosy (úroky apod.) 75 43     

úroky   2     

Dary   75     

Dotace  12 866 12 862     

Dotace státu 9 000 9 000     

Dotace zřizovatele 3 416 3 416     

- Dotace ÚP 100       

HV hosp. činnosti 380 449     

Výnosy celkem 32 126 34 476 3 802 3 451 

Hospodářský výsledek  41 350 449 
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Přijaté dary 
Velký dík patří všem dárcům a sponzorům, bez jejichž štědrosti a laskavosti se naše činnost 
rozhodně neobejde. Díky jejich finančnímu přispění jsme mohli realizovat některé 
společenské a kulturní akce pro uživatele, pořídit prezentační materiály domova.  To vše 
s cílem poskytovat uživatelům službu na vysoké úrovni a k jejich spokojenosti. 

V roce 2010 byly naší organizaci poskytnuty sponzorské dary v celkové výši   67 520,-  Kč. 

 

dárce                popis             částka Kč 
 
 
MARTEK MEDICAL, Třinec     finanční dar – zdrav.účely klientů domova      25 520,- 
Ing. Zuzana Zahradníková, Krnov     finanční dar – potřeby klientů domova             20 000,- 
Ing. Jan Heczko, Krnov                       finanční dar – potřeby klientů domova            12 000,- 
Václav Obluk, Praha                            finanční dar – potřeby klientů  domova             5 000,- 
ZDRAVTEX s.r.o. Olomouc     finanční dar – potřeby klientů domova             2 000,- 
AVE Mohelnice       finanční dar – potřeby klientů domova             1 000,- 
Pavel Pavlík Krnov       finanční dar – potřeby klientů domova              1 000,- 
Miroslav Hutař, Velké Heraltice     finanční dar  - potřeby klientů domova              1 000,- 
 
  

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. 
 
Směrnice k provádění vnitřních kontrol definuje pracovníky oprávněné k provádění kontrolní 
činnosti, jasně stanoví 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, aby byla přijata nezbytná opatření 
k ochraně veřejných prostředků a bylo zajištěno hospodárné, efektivní a účelné využívání veřejných 
prostředků. 
 
Vnitřní finanční kontrola je zabezpečována příkazcem operací, správcem rozpočtu  a vedoucími 
zaměstnanci tak, aby bylo zajištěno průběžné sledování operací při hospodaření s veřejnými 
prostředky, od jejich plánování, realizace až do konečného vypořádání a vyúčtování. Průběžné 
hodnocení výstupů operačních postupů slouží k posouzení stupně provozní a  účetní shody a je 
zdrojem informací pro rychlou a účinnou regulaci činností na 
jednotlivých úsecích a pro předcházení vzniku rizik a negativních 
jevů.  
 
Průběžnou řídící  kontrolu zabezpečují vedoucí úseků nebo jimi 
pověření zaměstnanci, kteří zajišťují přímé uskutečňování operací při 
hospodaření s prostředky. Zjistí-li odpovědní zaměstnanci, že 
s prostředky je nakládáno nehospodárně, neefektivně a neúčelně nebo 
v rozporu s právními předpisy, oznámí své zjištění písemně řediteli, 
který přijme opatření k nápravě zjištěných nedostatků.  
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Následná řídící kontrola je prováděna zejména prostřednictvím čtvrtletní kontroly rozpočtu, interní 
audit je v naší příspěvkové organici nahrazen veřejnoprávní kontrolou, vykonávanou kontrolním 
oddělením  zřizovatel (Město Krnov) a ročním účetním auditem, kterou provádí externí auditor. 
 
V průběhu roku 2010 provedly v DS kontrolu tyto instituce: 
DANEPO s.r.o. Opava, Finanční kontrola Kontrolního oddělení MěÚ Krnov k nakládání s veřejnými 
prostředky poskytnutými z rozpočtu obce, Krajská hygienická stanice Ostrava -   Šnoblová, 
Pavlíková Petra, 
Okresní správa sociálního zabezpečení Bruntál, Všeobecná zdravotní pojišťovna Opava. 
Během kontrol nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, které  by nepříznivě ovlivnily činnost naší 
organizace. 
 
 

Vzdělávání THP pracovníků : 
 
U THP pracovníků  probíhá školení hrazené zaměstnavatelem v tématech odpovídajících obsahu 
konkrétní oblasti znalostí a vědomostí, příslušné k výkonu sjednané práce. Intenzita školení 
k prohlubování kvalifikace u těchto zaměstnanců je závislá na platné legislativě.  
 
 
Přehled seminářů, které  THP pracovníci absolvovali:    
 
-  „Zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a změny pro rok 2010“ 
-  „Nemocenské a důchodové pojištění v praxi v roce 2010“ 
- „ Pracovně-právní problematika v praxi v roce 2010“ 
- „Nemocenské a důchodové pojištění v praxi od 1.1.2011“ 
- „Problematika uplatňování DPH k 1.4.2011“ 
- „Majetek  příspěvkových organizací v účetnictví 2010“ 
- „Uplatňování DPH v roce 2010 ve vazbě na účetnictví a daně“ 
- „Nové účetnictví příspěvkových organizací“ 
- „Aktuální informace v oblasti DPH – změny pro rok 2011“ 
- „Školení řidičů“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

 

Závěr  
 
Poskytovat sociální službu v neustále se měnících 
podmínkách , v každoroční finanční nejistotě, zda bude 
dostatek finančních prostředků na zajištění kvalitní služby 
je, a na tom se v posledních letech téměř nic nemění, úloha 
velmi  těžká. Dokonce se dá říci, že je rok od roku 
náročnější. Požadavky na nás kladené prostřednictvím 
standardů kvality MPSV jsou nastaveny velmi vysoko, často 
až nad rámec běžného lidského chápání. Administrativní 
náročnost se od loňska opět zvýšila, a to zejména o 
povinnost poskytovatele velmi podrobně statisticky 
vykazovat sociální službu na MPSV. V r. 2010 navíc ve 
zkráceném termínu (30.5. 2010) a bez možnosti využít při 
vykazování údaje jiných softwarových programů.  Snaha 
vyhovět je pro nás samozřejmá,  nicméně hlavním a nejdůležitějším měřítkem kvality námi 
poskytované služby je spokojenost  obyvatel našeho domova.  
 
Hodnotit plody našeho snažení v roce 2010 přísluší jiným. Přesto si dovolíme vyslovit 
přesvědčení, že uplynulý rok byl pro nás i tentokrát úspěšný a že prestiž našeho zařízení a jím 
poskytované sociální služby doznala v kladném slova smyslu dalšího kvalitativního posunu.   
 
V úplném závěru je nutno poděkovat všem zaměstnancům domova za jejich náročnou a  
obětavou práci, kterou navíc umocňuje fakt, že její finanční ohodnocení je i přes 
nezanedbatelné navýšení nadále podprůměrné. Věřme, že vnitřní pocit z dobře odvedené 
práce a kladné odezvy našich klientů jsou pro ně alespoň částečnou útěchou.  
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Příloha  k  Výroční zprávě 2010 
 

Ze života v domově 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2010 
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Volnočasové aktivity 
 
V našem zařízení pro 140 klientů se snažíme 
najít tu nejlepší formu využití jejich volného  
času. Při vybírání programů vycházíme 
především ze zájmů klientů. Využíváme 
v nejvyšší míře přání a schopností klientů, 
abychom jich co nejvíce oslovili a připravili 
pro ně zajímavé aktivity. Některé programy 
jsou pravidelné, jiné připravujeme 
příležitostně. Mezi pravidelné patří velmi 
oblíbené cvičení s fyzioterapeutkou. 
V pondělí a v pátek jde o tzv. velké cvičení, 
které se koná  v kulturním sále. V úterý, středu a čtvrtek se jedná o cvičení 
v respiriích na jednotlivých odděleních, které je také velmi oblíbené. Cvičení 
probíhá v sedě při velmi pěkné hudbě, a přestože mnozí pravidelní účastníci 
oslavili svoji devadesátku již před několika léty, stále je cvičení baví. K naší paní 
cvičitelce patří pes Bart, kterého si naši klienti mohou pohladit kdy se jim zachce 
a pár umňoukaných kamarádů, o které se také stará.  
Každý den máme otevřeny 2 klubovny, kde probíhá rovněž zajímavý program.  
Ve velké klubovně se schází větší množství klientů. Často praská ve švech, když 

např. společně oslavujeme narozeniny. O něco menší, ale 
také velmi oblíbenou klubovnu navštěvují klienti, kteří 
měří své síly u společenských her.  
Několikrát v týdnu se scházejí klienti v zrekonstruované 
knihovně, ve které máme 3 
počítače.  Zájem je dosti velký, 
protože i ti, jejichž děti žijí 
v zahraničí a nemají až tak velkou 
možnost navštívit své blízké, se s 
nimi dorozumívají prostřednictvím 
internetu a tzv. Skypu.   

O pravidelné čtvrteční promítání filmů v kulturním sále je 
také stále nebývalý zájem. 
Velmi oblíbená jsou příležitostná vystoupení 
profesionálních umělců, herců, pěvců a zpěváků. I ti  
neprofesionální patří k velice oblíbeným vystupujícím. Často k nám přicházejí 
děti ze základních a mateřských škol , tanečníci, kterých má naše město velmi 
mnoho v různých tanečních školách a zájmových organizacích. 
Na pravidelných schůzkách klientů s vedením zařízení, které se konají jednou za 
měsíc, mohou klienti kromě jiného projevit i svá přání o zařazení konkrétních 
kulturních programů. 
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V našem domově probíhají také pravidelné nedělní bohoslužby a mimo ně i 
biblické hodiny. 
Jen co sluníčko prohřeje lavičky v naší zahradě, velmi rádi grilujeme a mlsáme 
zmrzlinu. Oblíbená je i  relaxační místnost s akváriem, kde mají naši klienti 
možnost poslechu pěkné hudby. Tato relaxační místnost nabízí možnost 
pravidelného posezení, které klienti využívají každý den před večeří  a  
příležitostně i k trávení času s rodinami.  
Za dobrou praxi našeho zařízení považujeme práci klubovny. Je to společenská 
místnost, dílna, herna, posluchárna, prostě všechno co člověk potřebuje. 
Klubovna je otevřená dopoledne (úterý- čtvrtek od 8,15 – 10,40 hod.) i odpoledne 
(pondělí – pátek od 13,00- 15,30 hod.). Je skutečně využívána mnoha klienty a 
každé zavření budí nelibost. V klubovně se vždy hraje „Člověče nezlob se“,  
vykonávají se ruční práce různého druhu – háčkování, párání, motání, barvení 
vajíček i hedvábí, pletení, které je nejoblíbenější, práce s papírem i ubrousky, 
čtení zpráviček z domova i ze světa, procvičování paměti, poslouchají se 
písničky, nebo jen tak si zpíváme. Připravujeme i výzdoby domova, to znamená - 
zdobí se perníčky, skládají se papíry, chystají se mašle apod., ale stačí i jen ten 
dobrý nápad k ocenění, nebo posezení u dobré kávy a čaje. Slavíme narozeniny, 
plánujeme různé akce, prohlížíme si fotoalba jak soukromé, tak i ty co jsme 
nafotili při našich výletech a akcích. Máme i vaření, a to znamená, že pečeme 
koláče, štrůdly, děláme si topinky, hranolky, které si vylepšíme tatarskou 
omáčkou a pozor, občas si upečeme i kus bůčku. Jsou klienti, kteří chodí 
pravidelně takřka denně a jsou i takoví, kteří přijdou jednou za týden, nebo ještě 
méně. Některé imobilní klienty dovezeme, alespoň na krátkou dobu. Vyrobili 
jsme zde spoustu výrobků, které přinášejí radost nejen vystupujícím dětem u nás 
v domově, ale i Městské knihovně či nově narozeným dětem v krnovské 
nemocnici.  
Připravujeme i program pro naše imobilní a ležící klienty, kteří jsou na pokojích 
a nechtějí, nebo se nemohou účastnit   společných akcí. Přehráváme jim hudbu 
pomocí sluchátek, čteme časopisy, povídáme, děláme jednoduché výrobky, nebo 
se jen tak  chvíli držíme za ruce. I to pohlazení či obětí je nám vráceno úsměvem 
nebo pěkným slovem, které vždy zahřeje a potěší.    
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V roce 2010 byly pro uživatele naší sociální služby uspořádány 

následující akce:  

 

22.1. Prezentace kuchyňských nádob a doplňků 

Paní Mrázková, zástupkyně obchodní firmy, představila 

klientům našeho zařízení kuchyňské nádobí ze silikonu, jeho 

výhody a možnosti použití. Přednáška byla doplněna ukázkou 

výroby pokrmů v těchto nádobách a příjemnou ochutnávkou na 

závěr. 

 

 

22.1. Harmonikář 

Pan Krömer – zpěvák a harmonikář – přišel potěšit svým 

vystoupením klienty Domova pro seniory Krnov. Společně si zazpívali lidové písně, zavzpomínali 

na staré časy a došlo i na písničky na přání, které pan Krömer 

ochotně zahrál. 

 

19.2.Domovský bál 

Každoročně pořádaný Domovský bál proběhl v únoru tohoto roku ve 

velké jídelně domova. Po slavnostní večeři zahrál k tanci i poslechu 

pan Ivo Unčovský na elektronické klávesy. Dalším zpestřením večera 

bylo vystoupení dětí a účastníky zábavy potěšil i kouzelník Janza. 

Jeho vystoupení bylo odměněno zaslouženým potleskem. 

 

 

2.3. Hudební a zábavné duo 

Pepa a Anička 

Známé melodie a humorné vystoupení této oblíbené dvojice 

přišlo shlédnout do kulturního sálu mnoho klientů. Stejně jako 

při minulých vystoupeních se akce velmi zdařila. 

 

 

17.3. Přednáška na téma „Bolestivé 

stavy seniorů“ 

MUDr. Jiří Flabil přednášel v kulturním sále Domova pro seniory Krnov na téma bolestivé stavy 

klientů. Součástí přednášky bylo i poradenství o možnostech řešení těchto potíží. 

 

19.3. Krnovská cimbálovka 

Příjemné posezení při dobrém víně, ochutnávce zmrzlinových pohárů a hezké muzice nabídla 

Krnovská cimbálovka pod vedením primáše Jiřího Zezuly. 
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29.-30.3. Jarní domeček v DDM – účast a ukázka prací našich 

klientů 

Zájemci o účast na Jarním domečku v Domě dětí a mládeže Méďa předvedli výrobky z naší dílny. 

Děti z mateřských a základních škol měly pod jejich 

vedením možnost vyzkoušet si tyto ruční práce a vyrobit si 

vlastní výrobek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Vystoupení dětí z MŠ 

Svatováclavská a ZŠ Dvořákův okruh 

Svým tanečním a pěveckým vystoupením pod vedením p. 

učitelky Krýglové, Radové a Vondrákové nás potěšily děti z 

těchto škol 

 

 

21.4. Řecká kuchyně 

Po celý den naše kuchařky ve spolupráci s nutriční 

terapeutkou Mgr. Renatou Rybářovou chystaly tradiční 

pokrmy řecké kuchyně. Po řeckém jogurtu na snídani nás 

příjemně překvapila vůně oběda, na který se podávala 

keftedakia a tzatziky. Poděkování klientů patří všem, kteří 

se na přípravě řeckého dne podíleli. 

 

 

 

 

6.5. Vystoupení dětí z MŠ Gorkého ke 

Dni matek 

Děti z mateřské školky na Gorkého ulici zazpívaly a 

zatancovaly v tanečních úborech. U příležitosti Dne matek 

předaly našim klientkám jarní kytičku – konvalinku. 
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21.5. Májová veselice 

Hudbu na zábavě „Májová veselice“ zajistili otec a syn Bogáčovi – zahráli směs populárních a 

country písní. Tanec a zpěv všech zúčasněných byl v přestávkách doprovázen soutěží „ Pět 

lidských smyslů“, za kterou vítězové obdrželi dárky 

 

 

 

12.6. Veletrh poskytovatelů 

sociálních služeb Jako 

každým rokem jsme se i letos prezentovali na 

Veletrhu sociálních služeb, který se konal pod 

záštitou Městského úřadu Krnov v paláci Silesia. 

Pozvání rádi přijali i naši klienti, kteří se v hojném 

počtu této akce zúčastnili, seznámili se s některými 

nabízenými službami, zaposlouchali se do hezké 

hudby a potěšili se vystoupením účinkujících.  

17.6. Grilování na zahradě DS 

Konečně přišlo pěkné počasí a proto jsme tento krásný den využili ke grilování. Na zahradě 

Domova pro seniory Krnov jsme grilovali 100 klobásek, se kterými nám pomohli i obyvatelé 

blízkého Domu s pečovatelskou službou. 

 

22.6. Nákup 

Zájemci z řad klientů našeho zařízení se rozhodli účastnit se 

nákupu v supermarketu Billa a menších obchůdků v okolí.  

25.6. Účast našich klientů na Dni seniorů v Osoblaze 

Každým rokem se v našem zařízení koná oslava dne seniorů. Podobné oslavy pořádají také okolní 

domovy a stejně jako my i oni rádi přivítají účast klientů z jiných domovů. 

 

25.6. Vystoupení dětí z Bílovce 

Pro ty klienty, kteří se nezúčastnili Dne seniorů v Osoblaze byl i v našem zařízení připraven 

zajímavý program. Svým vystoupením – zpěvem a tancem - přijeli pobavit naše klienty děti 

z Bílovce. Vystoupení bylo odměněno velkým potleskem. 

 

29.6. Mexická kuchyně 

Horké léto inspirovalo nutriční terapeutku k přípravě dalšího překvapení pro naše klienty v podobě 

mexické kuchyně. Kuchařky po celý den připravovaly jídla typická pro tuto kuchyni a opět se 

jejich snažení setkalo s obrovským úspěchem. 

 



 36 

1.9. Gratulace klientům 

Každoročně předává vedení Domova pro seniory Krnov kytičku jubilantům, kteří se v daném roce 

dožívají významného životního výročí. Letos byla při této příležitosti předána gratulace 35-ti 

obyvatelům našeho zařízení. Nejstarším jubilantem byla 98-letá paní Emílie Maňásková. 

 

Účast našich klientů na Dni seniorů v Bruntále 

Pozvání na den seniorů v Domově Pohoda v Bruntále tentokrát přijalo 6 klientů. Společně 

s pracovnicí v sociálních službách p Soňou Urbanovou a p. Janem Jarošem si užili sváteční 

odpoledne. 

 

29.9. Ruská kuchyně 

Briošky, polévka kapustňák, kavkazské kuře, soljanka – všemi těmito tradičními pokrmy ruské 

kuchyně zpříjemnily tento den klientům pracovnice naší kuchyně. 

 

1.10. Den seniorů 

Letošní Den seniorů byl připravovaný ve znamení 

nadcházejícího ročního období – atmosféru barevného podzimu 

podtrhly symboly slunečnic, které zdobily prostory, v nichž akce 

probíhala. Stejně pestrý byl také program – kromě vystoupení 

dětí z mateřských a základních škol a zájmových útvarů přijali 

pozvání vystupovat také tanečníci latinsko – amerických a 

řeckých tanců. Hlavním hostem Dne seniorů byla paní Naďa 

Konvalinková, jejíž vyprávění pobavilo klienty našeho zařízení 

i pozvané hosty. Po skončení odpoledního programu a 

slavnostní večeři hrál k tanci i poslechu pan Martin Kachlík. Své vystoupení doprovodil hrou na 

trubku. 

 

 

 

4.10. Přednáška nevidomého léčitele Huberta Sztypera 

O cestě ke zdraví nám přišel přednášet nevidomý léčitel pan Hubert Sztypera. Pro svou dobrotu a 

jasnozřivost srdce je přijímán i mnoha psychology a lékaři jako vidoucí a vědoucí učitel důvěry, 

naděje a lásky, jež jsou základními principy duchovního léčitelství. 

 

29.10. Páteční čaj o páté 

Páteční čaj o páté, organizovaný v kulturním sále Domova pro seniory Krnov občanským 

sdružením Flemichova vila, se líbil všem hostům – klientům našeho zařízení i příznivcům této akce 

z řad veřejnosti. Pro dobrou zábavu hrála k poslechu i tanci skupina Fidliboys. 

 

1.11. Přednáška na téma diabetes. 
Na téma onemocnění cukrovkou přišel do našeho zařízení 

přednášet lékař – diabetolog MUDr. Tomáš Edelsberger. 

Posluchačům přiblížil důvody, které vedou ke vzniku tohoto 

onemocnění, možnosti prevence, moderní způsoby léčby a 

naznačil nové metody, které zvyšují kvalitu života pacientů 

trpících tímto onemocněním. Pro klienty a personál našeho 

zařízení byla přednáška velmi přínosná. 
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16.11. Harmonikář 

Druhé vystoupení harmonikáře pana Krömera se opět uskutečnilo v kulturním sále zařízení a stejně 

jako v lednu se setkalo s obrovským úspěchem. Kromě pěkných melodií nabídl přítomným 

i ochutnávku domácí slivovice. 

 

 

 

 

24.11. Finská kuchyně 

Celý den měli obyvatelé domova možnost ochutnávat jídla 

finské kuchyně. Kromě vynikajícího lososa s oblohou na oběd 

a makaroonilaatikko na večeři zpříjemnila tento listopadový 

den také tradiční finská hudba. 

 

3.12. Mikulášská zábava 
 Nejen na poslech krásných písní od otce a syna Bogáčových, ale i 

na soutěžní hru Bingo se sešla do 

velké jidelny většina klientů 

našeho domova. Pozvání přijala i 

starostka Krnova Alena Krušinová, 

která se bavila stejně dobře jako 

klienti. 

 

 

7.12. Operní vystoupení 
 Ne každý má operní vystoupení rád, ale po zaplnění celého 

kulturního sálu byl zájem vnímán uspokojivě. Ty samé pocity 

přijímala i operní pěvkyně paní Sylva Pivovarčíková v doprovodu na 

klavír s paní Kateřinou Molovou 

 

 

14.12. Vystoupení dětí 

ZUŠ Krnov 
Obveselit a zazpívat vánoční koledy 

našim klientům přišly děti ZUŠ Dr. 

Malovaného, pod vedením paní Z. Odstrčilové, M. Kročilové a 

paní učitelky Junkové. Zahanbit se nenechali ani klienti a protože 

většinu koled znali, zazpívali si spolu s dětmi. Velkou odměnou 

všem byl dlouhotrvající potlesk. 
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16.12. Vystoupení dětí z MŠ Gorkého a 

ZŠ Dvořákův okruh 

O krásné završení roku 2010 se postaraly děti z MŠ Gorkého a 

děti ze ZŠ Dvořákův okruh. Pestré vystoupení, kde se prolínaly 

tanečky, písničky a recitace, 

nenechalo nikoho v sále klidného 

– svědčil o tom bouřlivý potlesk. 

Na rozloučenou dostaly všechny 

děti  vyrobeného čertíka z dílny 

našich seniorů. 

 

 

 

 

 
Poznámka  
 
Použité fotografie  byly zveřejněny s laskavým souhlasem  jejich autora, Emanuela Vejnara. 
Fotografie představující život v domově byly použity se souhlasem všech aktérů na nich 
zachycených.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


