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Úvodní  slovo     
 
 
         Jestliže se celý rok 2011 nesl ve znamení kompletního zateplování budovy domova,  
pak ústředním hybatelem veškerého dění  v roce  2012 byla příprava a následná realizace 
sloučení s Domovem jistoty Devětsil (DjD). Sociální služba „domov se zvláštním režimem“    
(DZR), která  byla dlouhá desetiletí poskytována na Ježníku, se v závěru roku (prosinec) 

přestěhovala se všemi svými klienty i zaměstnanci k nám na 
Rooseveltovu ulici.  
Rád bych na tomto místě připomněl některé významné 
okolnosti, které konečnému sloučení předcházely. Že nepůjde o 
jednoduchý proces se dalo předpokládat, ale až praxe ukázala 
hloubku problémů, které jsme v průběhu celého roku museli 
řešit.  
      Jedno z nejtěžších rozhodnutí stálo před námi hned na 
začátku roku. Které z našich čtyř podlaží bude pro domov se 
zvláštním režimem nejvhodnější ? Každá varianta měla svá pro i 
proti. Po několika nelehkých, ale korektních jednáních, došlo 
k dohodě. DZR bude v přízemí, tj. v prvním nadzemním podlaží 
(1. NP) domova. Až čas ukáže správnost tohoto rozhodnutí.     
      Následoval proces postupného stěhování klientů, žijících 

často i dlouhá léta v přízemí, na uvolněná místa ve vyšších patrech. Svízele a bolesti, která jej 
často provázela, zde konkretizovat nechci.  Jako kritickou pak vnímám chvíli, kdy jsme se 
museli na předem neodhadnutelnou dobu rozloučit s klienty, kteří byli přijati na dobu nejdéle 
možnou, tj. do zahájení rekonstrukce vybraného podlaží. Téměř půldruhého roku trvající 
„stop stav“ na trvalé pobyty měl proto dva aspekty. Na jedné straně pozitivum v podobě 
možnosti využít volné kapacity k uzavírání krátkodobých smluv, na straně druhé pak ono 
loučení s těmi, o kterých jsme věděli, že naši službu nadále potřebují a v danou chvíli jim 
nebylo možné vyhovět.  Děkuji touto cestou ještě jednou jejich rodinám za to, že dodržely svůj 
slib a dokázali se o své blízké, na dobu nezbytně nutnou, postarat.  
      Rekonstrukce 1. NP proběhla v období od 12.10. do 26.11. 2012. Spočívala především ve 
výměně podlahových krytin na všech klientských pokojích, výměně dveří do všech koupelen (z 
prostorových důvodů byly instalovány dveře zásuvné), několika stavebních úpravách a 
kompletním vybavení všech pokojů novým nábytkem. Díky, po všech stránkách (včetně 
financování) bezvadné  spolupráci se zřizovatelem (MěÚ Krnov), proběhla tato fáze slučování 
bez větších problémů.   
       Samotné fyzické stěhování klientů z Ježníku k nám na Rooseveltovu ulici proběhlo 
v týdnu od 10.12. do 14.12. 2012. Proběhlo v podstatě v režii vedení Domova jistoty Devětsil. 
Operace to určitě nebyla jednoduchá a za to, že se ji podařilo zvládnout podle předem 
stanoveného scénáře a bez významnějších komplikací, je nutno smetnout klobouk před všemi 
zaměstnanci této služby.  
 
 
 
 
 
 
 

                        Mgr. Oldřich Jarkuliš - 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 Alzheimerovou 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 výsledků. 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 osobní prádlo klientů.  Zajišťuje vlastními pracovnicemi úklid všech 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. 
S klesajícím počtem klientů („stop stav“) klesal i počet zaměstnanců, především na úseku 
přímé péče. Až na jednu výjimku šlo o přirozené odchody (starobní důchody, odstěhování). 
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 
3 
5 
1 

1,375 

11 

stravovací vedoucí stravovacího provozu 
kuchaři 
pomocní kuchaři 
skladník potravin, zásobovač 

1 
5 
6 
1 

13 

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

1 
2 
26 
2 
1 
5 
2 

39 

celkem pracovníků DS k 31.12.2012                                                       65,375  66 

Z toho v hlavní činnosti 61,875 a v hospodářské (doplňkové) činnosti 3,50 zaměstnanců 
přepočtených na celé úvazky. 
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Organizační schéma   
 
Vztahy přímé podřízenosti jsou přehledně znázorněny 
v organizačním schématu.  
 
Níže prezentované organizační schéma se sice vztahuje k prvnímu 
dni roku 2013, nejlépe ale vystihuje cíl, ke kterému jsme chtěli 
v průběhu celého roku 2012 dospět; tj. přizpůsobit i personální 
obsazení služby „domov pro seniory“  podmínkám sloučených 
domovů. Ekonomický, stravovací i provozně-technický úsek je sice 
organizačně začleněn pod službu „domov pro seniory“, ale slouží i 
„domovu se zvláštním režimem“. Ekonomický úsek pak také 
„pečovatelské službě“.    
   
 
 
 

Organizační struktura Domova pro seniory Krnov  k 1.1.2013 
 

 
            

          
          
 
 

 

Ředitel domova 

pro seniory 

 

2 sociální 

pracovnice 

1 mzdová účetní, 

personalistka 

1 ekonomická 

účetní 

7 pomocných 

kuchařek 

1 vedoucí 

stravovacího 

provozu 

0,5 vedoucí 

provozně-

technického 

úseku 

1 vedoucí úseku  

přímé péče 

5 všeobecných 

sester 

0,5 vedoucí 

ekonomického 

oddělení 

1 skladník 

potravin - 

zásobovač 

1,375 údržbáři 

1 vedoucí I. 

odd. 

přímé péče 

1 vedoucí II. odd. 

přímé péče 

1 fyzioterapeut 

6 kuchařů 

6 pracovnic 

úklidu 

1 telefonistka, 

spisová 

pracovnice, 

evidence 

stravného 

12 pracovníků 

v soc. službách 

– přímá 

obsl.péče 

4 pracovnice 

prádelny 

2 pracovnice 

v soc. službách – 

volnočas. aktivity 

14 pracovníků 

v soc. službách – 

přímá obsl. péče 

Domov se zvláštním 

režimem 
Pečovatelská 

služba 

Domov pro seniory 
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Události roku 2012   
 
V úvodním slovu ředitele (str. 4) už byla stěžejní událost 
roku  vyzdvižena. Sloučení našeho domova s Domovem 
jistoty Devětsil (DJD) však, kromě již zmíněného, 
přineslo nutnost vyřešit mnoho dalších věcí. Zde je výčet 
těch nejdůležitějších: 

- vybudování tří nových kanceláří pro 
vedoucí pracovníky  DJD, 

- vybudování nové šatny a nové 
pracovny pro pracovníky v sociálních 
službách DJD, 

- výměna všech světel na budoucích 
pokojích klientů DJD, 

- rozšíření počítačové sítě o 9 počítačů spojené s instalací nového serveru, 

- přestavba vnitřní telefonní sítě spojenou s nutnými úpravami telefonní 
ústředny, 

- registrace „domova se zvláštním režimem“ na sociálním odboru MS kraje, 

- trojí postupné snižování kapacity „domova pro seniory“ na konečných 101 
klientů a s tím spojená administrativa, 

- změna v zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, 

- aktualizace smluv se čtyřmi zdravotními pojišťovnami, 

- aktualizace provozních řádů obou pobytových služeb a schvalovací proces 
na KHS Ostrava, územním pracovišti Bruntál, 

- přestěhování manželské dvojice (dlouholetých klientů DS) do uvolněného 
bytu v protějším domově s pečovatelskou službou, 

- zpracování žádosti o dotaci ze státního rozpočtu i za  sociální službu 
„domov se zvláštním režimem“,  

- vybudování nové recepce u hlavního vchodu do budovy (části A), 

- administrace přechodu práv z pracovněprávních vztahů všech zaměstnanců 
DJD na Domov pro seniory Krnov.    

      
Podpora nezávislého odborníka nám byla v r. 2012 na smluvním 
základě poskytována i nadále Mgr. Hanou Mazalovou, 
inspektorkou kvality. Jedna ze tří jejích návštěv byla věnována 
skupinové supervizi. Další dvě návštěvy byly zaměřeny na 
aktualizaci standardů kvality. Ve všech třech případech byla paní 
inspektorka vždy odpoledne k dispozici také pečovatelské 
službě.  
 
Standard č. 15 nutí poskytovatele kontinuálně zvyšovat kvalitu 
poskytované sociální služby. I v tomto roce jsme využili nabídky 
pražské firmy KALIBRO a prostřednictvím jejich dotazníků 
jsme zjišťovali spokojenost našich klientů. Objektivitu jsme opět 
zajistili tak, že většině našich klientů s vyplňováním pomáhali 
studenti SpgŠ a SZŠ Krnov. Výsledek byl opět velmi dobrý a 
příslušné podklady jsou k dispozici kontrolním orgánům u 

vedoucí úseku přímé péče. Tuto, velmi sofistikovanou metodu jsme už podruhé použili i pro 
zjišťování spokojenosti zaměstnanců v rámci plnění standardu č. 10.  
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Využívání pracovníků „veřejné služby“ ve třech našich provozech (kuchyňský, prádelenský a 
úklidový) se s přechodem pod úřad práce podle očekávání zkomplikovalo. S letním 
rozhodnutím ústavního soudu pak, až na výjimky, skončilo úplně.   
 
Stále přetrvávající spory se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) se v r. 2012 ještě 
vyostřily. Nevýhodný úhradový dodatek na r. 2012 nebylo možné akceptovat a přes naši 
písemnou i telefonickou snahu o dohodu, zůstal z naší strany po celý rok nepodepsán. 
Fakturace vykázané zdravotní péče probíhala z naší strany standardně, měsíční zálohové 
úhrady proplácela VZP v intencích onoho úhradového dodatku. Po vysvětlení dané situace na 
shromáždění klientů souhlasila značná část našich uživatelů s přeregistrací k jiným 
zdravotním pojišťovnám. Reakcí VZP byla podzimní, poměrně rozsáhlá, revize. Na 
očekávanou nepříznivou revizní zprávu jsme odpověděli podáním námitek proti této revizní 
zprávě. Jejich vypořádání se odehrálo až v prvních měsících r. 2013. 
 
Příjemným zpestřením náročného roku byla nesporně oslava 100. narozenin paní Emilie 
Maňáskové. Oficiální gratulace proběhla za přítomnosti zástupců médií; nechyběla ani 
televizní kamera. Oslava vyvrcholila večerním vystoupením cimbálové muziky z rodiště paní 
Maňáskové. Pozváni byli kromě široké rodiny i všichni klienti a zaměstnanci domova.  
 
O zavedení systému řízení kvality poskytovaných služeb se vedení domova rozhodlo už 
v podstatě v r. 2010. Tehdy byl na brněnské konferenci na téma „Kvalita v sociálních službách“ 
představen rakouský model řízení E-Qalin, který byl vyvinut speciálně pro domovy pro 
seniory.  Do pilotního projektu zavádění E-Qalinu v ČR se nám ještě dostat nepodařilo. 
V zapojení do druhé vlny zájemců jsme už úspěšní byli a v říjnu 2012 se ředitel a vedoucí 
úseku přímé péče zúčastnili prvního třídenního školení procesních manažerů. 
 
 
 
Úspěšné celoroční hospodaření s finančními prostředky nám umožnilo následující počiny: 

- oprava linolea na několika místech 2. oddělení, 

- vybavení venkovní terasy na 3. oddělení novým nábytkem, 

- zahradní rekultivace dvou ploch před hlavním vchodem s vysazením nových 
okrasných keřů, 

- vybavení novým nábytkem jednoho třílůžkového pokoje na 2. oddělení 
s položením nové podlahové krytiny, 

- instalace nové kuchyňské linky do malé kuchyňky na 2. oddělení, 

- pořízení zahradního traktoru, sloužícího především pro sekání trávy,  

- nákup a instalace patnácti evakuačních plachet pod matrace vybraných 
imobilních klientů. 

        
 
   

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 
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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 60 jednolůžkových pokojů, 26 
dvoulůžkových pokojů a 8 pokojů je třílůžkových. Vedení 
domova realizovalo loňské rozhodnutí o postupném snížení 
kapacity na 136 lůžek tak, že na všech čtyřlůžkových 
pokojích snížilo počet lůžek na tři. Chybějící 4 lůžka  získalo 
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.  
 
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 nadále zdravotní pojišťovny brání, a to je důvod proč zatím 
příslušné smlouvy uzavřeny nejsou.  
 
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 konci roku 2011 bylo rozhodnuto o zvýšení úhrady, a to k datu 1.1.2012.  
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Úhrada za pobyt v Domově pro seniory Krnov, Rooseveltova 2141/51 od 1.1.2012 

jednolůžkový pokoj 

1 s balkónem - strava normální 8550 Kč 

2 s balkónem - strava diabetická  8700 Kč 

3 bez balkónu - strava normální 8250 Kč 

4 bez balkónu - strava diabetická 8400 Kč 

5 bez sociálního zařízení a bez balkónu - strava normální 7650 Kč 

6 bez sociálního zařízení a bez balkónu - strava diabetická 8040 Kč 

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

7 buňka s balkónem – strava normální 8250 Kč 

8 buňka s balkónem – strava diabetická 8400 Kč 

9 buňka bez balkónu - strava normální 7950 Kč 

10 buňka bez balkónu - strava diabetická 8100 Kč 

11 jednolůžkový průchozí bez balkónu - strava normální 7500 Kč 

12 jednolůžkový průchozí bez balkónu - strava diabetická 7650 Kč 

dvoulůžkový pokoj 

13 s balkónem - strava normální 7950 Kč 

14 s balkónem - strava diabetická  8100 Kč 

15 bez balkónu - strava normální 7650 Kč 

16 bez balkónu - strava diabetická 7800 Kč 

17 bez sociálního zařízení a bez balkónu - strava normální 7200 Kč 

18 bez sociálního zařízení a bez balkónu - strava diabetická 7350 Kč 

třílůžkový pokoj 

19 strava normální  7200 Kč 

20 strava diabetická 7350 Kč 

 
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 2012 využilo  17 osob přechodný pobyt. Nových uživatelů 
bylo přijato 21, z toho 4 na dobu neurčitou. Strukturu nových uživatelů, včetně  věkové 
struktury znázorňuje  přiložený graf 
 

 
 

Struktura nových uživatelů podle rodu 

muži 4 

Ženy 17 

muži ženy 
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Věková struktura nových uživatelů

4

13

3
1

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

 
 

 
 Domov pro seniory Krnov v roce 2012 opustilo celkem 45 uživatelů, z toho se 23 uživatelů 
vrátilo domů nebo odešli do jiného zařízení sociálních služeb a 22 uživatelů zemřelo. 
 
 

Struktura uživatelů, kteří domov opustili, podle rodu a 

důvodu ukončení

4
4

18

19

muži úmrtí muži ukončení smlouvy ženy úmrtí ženy ukončení smlouvy
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Věková struktura uživatelů, kteří domov opustili

10

26

6
3

ženy 84 let a méně ženy 85 let a více muži 84 let a méně muži 85 let a více

 
 
 
 
Využití poskytované služby v roce 2012 vyjadřuje následující graf 
 

 
 

Celkový počet uživatelů Domova pro seniory Krnov  k 31.12.2012 byl 103, převážnou většinu 
tvořily ženy (84%). V následujících grafech je znázorněná struktura uživatelů podle rodu a také 
jejich věková struktura k datu 31.12.2012. 
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Struktura uživatelů podle rodu

miži; 16

ženy ; 87

miži ženy 

 

Věková struktura uživatelů

31

56

11
5

ženy 65-85 let ženy 86 let a více muži 65-85 let muži a více

 
 
 
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 
2012. 
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Počet klientů dle příspěvku na péči k 1.1.2012

17

32

28

34

16

PnP nemá 1. stupeň PnP 2.stupeň PnP 3.stupeň PnP 4.stupeň PnP

  

Počet klientů dle příspěvku na péči k 31.12.2012

8

22

26

25

22

PnP nemá 1. stupeň PnP 2.stupeň PnP 3.stupeň PnP 4.stupeň PnP

 
 
 
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 bylo oběma sociálními pracovnicemi v r. 2012 splněno 
výhradně účastí na akreditovaných (MPSV)  vzdělávacích programech. Dokladem o absolvování 
těchto vzdělávacích programů je osvědčení vydané pořádajícím vzdělávacím zařízením. 
Přehled absolvovaných seminářů: 
 -  „Komunikace s nemotivovaným klientem“ 
-   „Jednání s problémovými klienty“ 
-   „Zvládání stresu a stresové zátěže“ 
-   „Inspekce kvality sociálních služeb – aktuality a praxe v roce 2012“ 
 -  „Psychohygiena - Sebepoznání“ 
-   „Uplatnění asertivity při jednání s klienty“ 
-   „Jak neztratit nadšení – prevence syndromu vyhoření“ 
-   „Duchovenská péče a její význam v sociálních službách“ 
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Přímá péče o klienty 

(zdravotní a přímá  obslužná péče) 
 
V našem domově je klientům nepřetržitě, 24hod. denně, poskytována zdravotní a přímá 
obslužná péče odborným personálem. Zdravotní úsek byl v  roce 2012 zastoupen devíti 
všeobecnými sestrami s registrací a jednou fyzioterapeutkou s registrací. Přímo obslužnou 
péči zajišťovalo dvacet devět  pracovníků v sociálních službách, s osvědčením k výkonu 
tohoto povolání. Aktivizační činnosti zajišťovaly dvě pracovnice v sociálních službách pro 
volnočasové aktivity. Výše uvedený počet pracovníků platil do října roku 2012. S klesajícím 
počtem klientů („stop stav“ viz výše), klesal i počet zaměstnanců na úseku přímé péče. 
Zdravotní úsek zaznamenal pokles o jednu SZP (odchod do starobního důchodů), u „přímé 
obslužné péče“ se pak počet snížil na dvacet šest pracovníků v sociálních službách. 
  
 
Zdravotní úsek: 
V našem zařízení je klientům zaručeno právo na svobodnou 
volbu lékaře a zdravotní pojišťovny. Lékařskou péči zajišťuje 
klientům smluvní lékař, ordinující  1x týdně v domově a také dle 
potřeby na telefonické zavolání. Má-li klient jiného 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 dochází 
v pravidelných intervalech odborní lékaři z oboru ortopedie, 
urologie a psychiatrie. Návštěvy lékařů a vyšetření klientů evidují 
a  zajišťují vedoucí oddělení úseku přímé péče. Donášku léků 
z lékáren zajišťujeme vlastními pracovníky. Smluvní spolupráce 
s Ústavní lékárnou SZZ Krnov pokračovala k oboustranné 
spokojenosti i v roce 2012. 
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 nadále odmítají hradit.  
 
V rámci zkvalitnění služby a zlepšení svalové kondice dolních končetin, jsme pořídili klientům 
novou zdravotní pomůcku – Elektrické mobilní šlapadlo - TERA. 
 
 Přehled  rehabilitačních výkonů v roce 2012 uvádí následující tabulka.  
 
 
Rehabilitační péče 2011     
 

kineziologický rozbor         30 

fyzikální terapie (ultrazvuk, laser, magnetoterapie …)     1020 

individuální léčebná tělesná výchova – lokomoce a mobilita   1925 

individuální léčebná tělesná výchova       1925 

skupinová léčebná tělesná výchova       220 

cvičení s nářadím (rotoped …)       200 

Vodoléčba + parafín + inhalace           420 
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mobilizace kloubů, páteře, žeber (měkké techniky)     400 

reflexní masáže, klasická masáž + míčkování                         150 

Celkem           6928 

z toho  léčebná tělesná výchova       5488 

  fyzikální terapie       1440 

Maxi Move – Arjo  a instruktáže PSS     88 

elektrické mobilní šlapadlo TERA                                                                            550 

 
 
Přímá obslužná péče 
Vzdělávání pracovníků  přímé péče byla v roce 2012 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. V roce 2012 jsme spolupracovali se 
vzdělávací firmou Educo Centrum s.r.o. Semináře byly lektorovány přímo v Domově pro 
seniory Krnov. Výhodou konání seminářů přímo na pracovišti  je jejich dostupnost, ze strany 
zaměstnanců, a také možnost nabídnutí volné kapacity míst kolegyním z pečovatelské služby 
a ze spřátelených domovů. 
Nabídka kurzů byla v minulém roce ještě pestřejší než v předešlých letech.  
 
Přehled  seminářů, které absolvovali naši zaměstnanci  v rámci vzdělávání pracovníků úseku 
přímé péče v roce 2012: 
 
- Vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám 
-  Základy plánování rozvoje sociálních služeb na obecní/regionální úrovni 
- Seznámení s konceptem Bazální stimulace 
- Kvalita sociálních služeb – Značka kvality 
- Volnočasové aktivity pro vybrané uživatele sociálních služeb 
- Základní kurz Bazální stimulace 
- Psychohygiena – Sebepoznávání 
- Regionální konference – Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 
- Uplatnění asertivity při jednání s klientem 
- Komunikace s nemotivovaným klientem 
- Zákon o zdravotních službách, soudní spory s VZP 
- Jak neztratit nadšení – prevence syndromu vyhoření 
- Administrace ve vzdělávacích aktivitách 
- Manipulace s imobilním klientem 
- XVI. Gerontologické dny v Ostravě 
- Duchovenská péče a její význam pro práci v sociálních službách 
- Stáže – Pečovatelská služba v Krnově 
- Aplikace platné legislativy do zdravotnické praxe 
- Pracovní doba a pracovní podmínky v odvětví zdravotnictví a sociálních služeb 
 
V domově probíhají 1x týdně pravidelné pracovní porady 
personálu přímé péče, kde mají pracovníci možnost 
připomínkovat nově navrhované pracovní postupy a 
aktualizované znění směrnic k jednotlivým standardům kvality.  
V listopadu proběhla ve dvou termínech pravidelná školení 
BOZP a PO. Sebevzdělávání podporuje vedení DS  odebíráním 
časopisů Sociální služby, Sociální péče, Rezidenční péče, Sestra 
a Ošetřovatelská péče, které si může zaměstnanec zapůjčit 
prostřednictvím svého vedoucího.  
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Ve spolupráci s odborným lékařem ortopedické ambulance, MUDr. Jiřím Tesarčíkem, se 
podařilo vybavit další klienty novými kompenzačními pomůckami, hrazenými zdravotními 
pojišťovnami (3 invalidní vozíky), které pomáhají seniorům k aktivnímu  pohybu po domově i 
mimo něj. V roce 2012 pokračovalo vybavování pokojů elektrickými polohovacími lůžky, které 
jsme získali snižováním kapacity lůžek (ze 136 na 101 klientů), při slučování s Domovem 
jistoty Devětsil. V tomto roce jsme dokoupili další drobné polohovací pomůcky, např. chrániče 
kotníků a paty, válce polohovací dlouhé, válce podložní, čtverce podložní s otvorem aj. 
Zakoupené pomůcky  pomáhají  předcházet pádům klientů, kladný vliv mají i na  prevenci a 
léčbu proleženin. 
 
Přehled pádů v roce 2012 rekapituluje následující tabulka:  
 
   

Pády klientů v domově   

pád z lůžka   6 

vstávání z lůžka   7 

opření se o nestabilní oporu (chodítko, stolek)   5 

nestabilita při chůzi (závratě) 27 

zakopnutí,uklouznutí při chůzi   3 

jiné (vstávání z křesla, ujetí inv. vozíku, výtah,)  30 

 
 

 

 
 

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, pracoviště Bruntál, nebyly v roce 
2012 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 a 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 
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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 2012 stravovací provoz vybaven novou  
chladničkou. 
 
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 80 procent klientů a 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 26 310 14 631 40 941 

Počet vyrobených jídel pro uživatele DJD Ježník 

strava racionální celkem 

počet jídel 12 701 12 701 

Počet vyrobených obědů 
Obědy vlastní zaměstnanci zaměstnanci DJD 

Ježník 
pečovatelská služba cizí strávníci 

Počet obědů 11 796 4 716 37 169 18 437 

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 560489,65 
Kč 

5 190 780 Kč 1 613 027 Kč 2 155 802 
Kč 

603 816 Kč 45 532,90 
Kč 

941 447 Kč 

       

 
 
Vzdělávání na úseku stravování: 
 
Vzdělávání v roce 2012 se zúčastnilo celkem 15 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.    
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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  
(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 53,24 t 

OOPP zaměstnanců   9,87 t 

Osobní prádlo uživatelů 18,53 t 

Zpracované prádlo celkem 81,64 t 

 
 
Spotřeba materiálu a náklady na zpracování prádla 

Materiál Náklady 

Prací prostředky  141 697 Kč 

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

   32 991 Kč 

Náklady na materiál celkem  174 688 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 13,30 t nebezpečného odpadu , z nichž 
převážnou část tvoří pleny a jiný infekční  materiál a 21,67 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 

303 203 Kč 209 212 Kč 93 991 Kč 

 
 
 
Náklady a spotřeba energií a PHM v roce 2012 jsou uvedeny níže: 

Druh energie Spotřeba v mj Náklady v Kč 

elektřina 323,417 MWh  1 200 748 

Teplo 3 137     GJ   1 679 590 

Voda 8 647 m3    344 235 

benzín  67   l        2 401 

Nafta 789  l      23 846 

 

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 2012 byly 
následující: 

 Mzdový limit   14 500 tis. Kč – hlavní činnost 
 Limit OOV        110 tis. Kč – hlavní činnost 
 Počet zaměstnanců  nebyl stanoven jako závazný ukazatel 
 Odvod odpisů   2 632 tis. Kč – hlavní i hospodářská činnost 
 
Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem byly dle předloženého rozboru hospodaření 
splněny. 

Nevyčerpané finanční prostředky na dorovnání odpisů budou uhrazeny zřizovatelem Město 
Krnov na BÚ DS Krnov v roce 2013. 
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Hospodaření organizace k 31.12.2012 
Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku v  ROZVAZE a 
VÝSLEDOVCE v hlavní činností se ztrátou 76 tis. Kč, v hospodářské činnosti se ziskem 328 
tis. Kč, nebyly jí uloženy žádné sankce ani pokuty. 

Inventarizací majetku nebylo zjištěno žádné manko ani žádné nevymahatelné pohledávky. 

Rozbor nákladů v tis. Kč 

      hlavní činnost    hospodářská činnost  
  
501 Spotřeba materiálu (vč.potravin)             6 629                   1 564 
502 Spotřeba energie                             3 091                               160 
511 Opravy a udržování        494 
512 Cestovné            22  
518 Ostatní služby       1 496                   40 
521 Mzdové náklady,OOV,čerp.projektu    14 704                            787 
524 Zákonné zdr. a soc. pojištění                4 944                            260 
527 Zákonné sociální náklady         145          8 
531 Daň silniční              6                
549 Jiné ostatní náklady          364          3            
551 Odpisy         2 541                   63_______ 
 
Celkové  náklady činily Kč:     34 436               2 885 
 
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. 

Náklady na materiál činily v hlavní činnosti  6 629 Kč, hospodářské činnosti 1 564 
 
       hlavní činnost hospodářská činnost 
Náklady na:  potraviny         4 718           1 514 
                    prádlo, oděv, obuv              133                           
                    zdravotnický materiál                      75   
         DDHM (drobný majetek)              126          
                    DDHIM                                                179                                                         
  PHM                                   26  
všeobecný materiál:                     1 372                                            50 
           v tom:  čistící prostředky                     928 
                 ostatní materiál, ND                     444              50  
 
Náklady na nákup DDHIM   za sledované období byly vyčísleny částkou   179 tis. Kč 
Jsou tvořeny úhradami za nákup prostředků určených k dovybavení jednotlivých úseků 
domova. 

Mezi nejvýznamnější patří např. 

-   elektro spotřebiče                 32 tis. Kč          

-   zdravotní pomůcky                                                          15 tis. Kč 

-   nábytek         74 tis. Kč        
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-  ostatní zařízení       26 tis. Kč 

-  zahradní traktor – darovací smlouva    32 tis. Kč    

  

Náklady na energie    celkem :  3 325 tis. Kč 

     hlavní činnost   hospodářská činnost 
z toho:   
-  elektrická energie       1 129 tis. Kč                                     72 tis. Kč 
-  teplo                 1 611  tis. Kč    69tis. Kč 
-  vodné, stočné                  326 tis. Kč               18 tis. Kč 

 

Údržba a opravy strojů, zařízení a staveb    celkem:   494 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:  209 tis. Kč 

                                                            hlavní činnost  hospodářská činnost 

z toho:   opravy kuchyňského zařízení   117 tis.                
              prádelenské techniky     14 tis 
             kancelářské techniky     48 tis. 
                        ostatní opravy a údržba     30 tis. 
 
 
 
Náklady na opravy podle druhu majetku v tis. Kč – hlavní činnost 

117

14

48

315

opravy

kuchyňského

zařízení

prádelenské

techniky

kancelářské

techniky

ostatní opravy

a údržba

 
 

 

Údržba a opravy budovy            celkem:  285 tis.Kč 

-   periodické malování                         67  tis. 
-   elektro práce                         161  tis. 
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-   signalizační zařízení                8  tis. 
- stavební úpravy                          38  tis. 
-   ostatní práce                                                         11  tis. 
 
Ostatní služby           celkem: 1 559 tis. Kč        -  hlavní činnost                 1 519  tis. Kč 
                                                                                              -  hospodářská činnost          40 tis. Kč 
likvidace odpadu  303 
telefonní poplatky   119 
poštovné      7 
školení              135 
povinné revize    91 
cestovné     22 
ostatní služby, DPH             842 
 
Poměr nákladů na ostatní služby – hlavní činnost: 

303

119

7

135

91
22

842

likvidace odpadu

telefonní poplatky

poštovné

školení

povinné revize

cestovné

ostatní služby, DPH

 

Mzdové náklady  celkem       20 914  tis. Kč 
                                    z toho   hlavní činnost                     19  856  tis. Kč 
                                                 hospodářská činnost              1  058  tis. Kč 
Jsou nejvyšší nákladovou položkou rozpočtu.  
Skládají se z nákladů celkem :  20 914 tis. Kč 

- mzdy zaměstnanců  15  284 tis. Kč 
- OOV                     110 tis. Kč 
- sociální pojištění     3 827 tis. Kč 
- zdravotní pojištění     1 377 tis. Kč 
- zákon.soc. náklady        153 tis. Kč 
- ostatní osobní náklady       163 tis. Kč 
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Vývoj průměrné měsíční mzdy 
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Průměrná měsíční mzda v roce 2012 činila 17 794,- Kč proti roku 2011 vzrostla o 571,- Kč. 
 
 
Celkové průměrné měsíční neinvestiční náklady na lůžko v Kč 24 263,- 
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Rozbor výnosů: 

11092; 32%

41; 0%

8019; 23%
21; 0%

1053; 3%

7225; 21%

4669; 14%

2241; 7%

úhrady obyvatel

doplatek příbuzných

příspěvek na péči

fakultativní služby

příjmy od zdravotních

pojišťoven

státní dotace z MPSV

provozní dotace od

zřizovatele

ostatní výnosy

 
Celková výše výnosů činila:  34 361 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                                 11 092  tis. Kč 
- doplatek příbuzných na základě smlouvy                41  tis. Kč 
- přiznaný příspěvek na péči                   8 019  tis. Kč 
- fakultativní služby                                          21  tis. Kč 
- příjmy za provedené zdrav. výkony od ZP                      1 053 tis. Kč 
- státní dotace z MPSV na provoz                            7 225  tis. Kč 
- provozní dotace od zřizovatele       4 669 tis. Kč  

            - ostatní výnosy: 
                                    ostatní strávníci                  2 044  tis. Kč 
                       aktivace fondů                                       86  tis. Kč 
                       jiné                                111 tis. Kč 
 
Plnění rozpočtu DS Krnov v tis. Kč 
Náklady : hlavní činnost hospodářská činnost 

  rozpočet 2012 
skutečnost 

2012 
rozpočet 

2012 
skutečnost 

2012 

Osobní náklady 19 947 19 878 1009 1 058 

Mzdové náklady 14 500 14 397 740 779 

čerpání z projektu 97 97   

Sociální a zdravotní pojištění 4 930 4 944 252 260 

náhrady za nemoc 80 100 6 8 

Pojištění zaměstnanců 65 63 3 3 

OOV 110 110   

Cestovné 20 22   

FKSP 145 145 8 8 

Materiálové náklady 6 355 6 629 1 558 1 564 

Potraviny 4 800 4 718 1 496 1 514 

Prádlo,oděv,obuv 70 133 5  

Zdravotnický materiál 90 76   

Všeobecný materiál 895 1 397 57 50 

DHIM 500 305   
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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 2012  byly naší organizaci poskytnuty sponzorské dary v celkové výši   116 386,-- Kč. 

dárce                popis                             částka Kč 
MARTEK MEDICAL, Třinec     finanční dar – sociální účely klientů domova      19 386,- 
DICONA Praha                                   věcný dar – zahradní traktor (včetně DPH)         39 000,- 
Ing. Zuzana Zahradníková, Krnov     finanční dar – potřeby klientů domova                20 000,- 
Krnovská škrobárna Krnov                 finanční dar – potřeby klientů domova               20 000,- 
Ing. Jan Heczko, Krnov                       finanční dar – potřeby klientů domova                  8 000,- 
Jarmila Finsterlová, Krnov                   finanční dar – potřeby klientů domova                 5 000,- 
Miroslav Hutař – Velké Heraldice      finanční dar – potřeby klientů domova      1 000,- 
AVE Mohelnice       finanční dar – potřeby klientů domova                 1 000,- 
Pavel Pavlík Krnov       finanční dar – potřeby klientů domova                  1 000,- 
CARTOUCHE, Horní Suchá             finanční dar  - potřeby klientů domova                  2 000,- 

Energie 2 935 3 091 165 160 

Elektrická energie 1 060 1 129 85 72 

Teplo 1 840 1 936 80 88 

Pohonné hmoty 35 26   

Služby 1 960 2 007 50 40 

Opravy a údržba 700 494   

Spoje 120 125   

Pojistné 25 17   

Ostatní služby 985 1 236 50 40 

Školení 130 135   

Ostatní náklady 3 010 2 831 68 63 

Ostatní daně a poplatky 477 290   

DNM - do 60 tis.Kč 20    

Odpisy investičního majetku 2 513 2 541 68 63 

Náklady celkem 34 207 34 436 2 850 2 885 

Výnosy:     

Úhrady klientů 11 800 11 133   

Příspěvek na péči 7 216 8 019    

Stravné zaměstnanci 420 430     

Stravné Ježník 1 420 1 614   

Stravné cizí  1 250 1 053 3 120 3 096 

Úhrady od zdrav.pojišťoven       

Zbytky 6 4     

Pronájmy   110 117 

Ostatní výnosy (úroky apod.) 104 117     

- úroky  2     

- dary  86     

Dotace  11 991 12 319     

Dotace státu 7 225 7 225     

Dotace zřizovatele 4 669 4 669     

 Dotace ÚP ACLUB,REINTEGRA 97 97     

HV hosp. činnosti  328     

Výnosy celkem 34 207 34 689 3 230 3 213 

Hospodářský výsledek  - 253 380 328 
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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.  
 
Následná řídící kontrola je prováděna zejména prostřednictvím čtvrtletní kontroly rozpočtu, interní 
audit je v naší příspěvkové organici nahrazen veřejnoprávní kontrolou, vykonávanou kontrolním 
oddělením  zřizovatele (Město Krnov) a ročním účetním auditem, kterou provádí externí auditor. 
 
V průběhu roku 2012  provedly v DS kontrolu tyto instituce: 
DANEPO s.r.o. Opava – audit čerpání dotace ze státního rozpočtu za rok  2011 (červen),                                                                                  
Krajská hygienická stanice Ostrava – 1 kontrola: hygiena stravovacího provozu (listopad). 
HZS Moravskoslezského kraje, územního odboru Bruntál – kontrola odstranění závad zjištěných při 
kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, provedené 5.12. 2011 
(květen).  
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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:    

- změny nemocenského a důchodového pojištění 

- odpady – evidenční povinnosti 

- odměňování zaměstnanců 

- významná novela Zákoníku práce 

- problematika zdravotního pojištění v praxi 

- právní úprava pracovnělékařských služeb 

- novinky v účetnictví 

- závěr roku v účetnictví 

- praktické uplatňování Zákona o DPH 

- problematika DPH v roce 2012 
 
 

Závěr 
Převod velké části sociální agendy na úřady práce už 
můžeme po roce jejího fungování z našeho pohledu 
zhodnotit. Obavy, které jsme měli v souvislosti 
s příspěvkem na péči se k naší radosti nenaplnily. Tok 
těchto finančních prostředků přes Úřad práce Ostrava (až 
na malá zpoždění v prvních měsících roku) nebyl nikterak 
narušen.  O institutu veřejné služby se už zmiňujeme 
v přehledu důležitých událostí r. 2012. V jeho druhé polovině 
už prakticky neexistoval. Je to škoda, ale polemizovat zde 
nad rozhodnutím ústavního soudu nehodláme. Nadějná 
legislativní změna, týkající se klientů pobytových sociálních 
služeb a dávek hmotné nouze, nám nijak nepomohla. 
Pokusy vyřídit našim klientům s nejnižším příjmem 
(důchodem) alespoň příspěvek na bydlení úspěšné nebyly.        
Od 1. 1. 2012 jsou inspekce poskytování sociálních služeb zajišťovány krajskými pobočkami 
Úřadu práce. Víme, že jsou v našem kraji prováděny, z personálních či finančních důvodů 
však v mnohem menší míře. Jejich úroveň, přístupy ani výstupy nových inspekčních týmů 
hodnotit zatím nemůžeme. Na případnou inspekci však samozřejmě chceme být i za této 
situace připraveni. O přípravných krocích v zavádění systému řízení kvality E-Qalin už 
informujeme v rámci výčtu důležitých událostí. V průběhu následujícího roku (2013) jej už 
hodláme plnohodnotně zavést do praxe. Konkrétně to (kromě jiného) představuje vytvoření 
(jmenování) jedné řídící a dvou pracovních skupin, proškolení všech jejich členů a po 
schválení příslušných jednacích řádů rozjezd pravidelných sebehodnotících workshopů. Jsme 
přesvědčení o tom, že zavedením E-Qalinu dosáhneme nejen kontinuálního zvyšování kvality 
námi poskytované služby, ale i požadovaných úprav ve standardech kvality tak, jak je požaduje 
MPSV.       
 
Vedení domova touto cestou děkuje všem zaměstnancům domova za odvedenou práci a věří, 
že její vzrůstající kvalitě bude brzy odpovídat i její finanční ohodnocení. 
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Příloha  k  Výroční zprávě 2012 
 
 
 

Ze života v domově 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 
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2012 
 

Volnočasové aktivity 
 

 

 
V našem zařízení, kde v průběhu roku 
2012 docházelo ke snižování kapacity 
ze 136 na konečných 101 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.  
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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. Obyvatelé 
našeho domova mají velký 
zájem o práci u počítačů, nebo  
o kontakt přes internet a tzv. 

Skype. Pomocí těchto programů mohou udržovat kontakt se svou vzdálenou 
rodinou  v případě, že nemají až tak velkou možnost pravidelně se navštěvovat. 
Místnost, ve které jsou počítače umístěny, slouží také jako knihovna. Každý 
čtvrtek k nám dochází pracovnice Městské knihovny Krnov a půjčuje knížky 
zájemcům o tuto službu.  
O pravidelné čtvrteční promítání filmů v kulturním sále je také stále nebývalý 
zájem.   
Velmi oblíbená jsou příležitostná vystoupení profesionálních umělců, herců, 
recitátorů a zpěváků. Pravidelnými návštěvníky Dne seniorů jsou  vážení herci, 
které známe z televizních pořadů či filmů. I ti  neprofesionální umělci 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 schůzkách klientů s vedením zařízení, které se konají jednou za měsíc 
(shromáždění klientů), mohou klienti kromě jiného projevit svá přání na 
zařazení konkrétních kulturních programů.  
Každé září gratulujeme všem jubilantům, kteří se dožili kulatých i půlkulatých 
narozenin. Tento rok bylo kytičkou obdarováno 46 klientů.   
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“,  
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vykonávají se ruční práce různého druhu – háčkování, párání, motání, barvení 
vajíček i hedvábí, pletení, které je nejoblíbenější, práce s papírem i ubrousky. 
Čteme zprávičky z domova i ze světa, procvičujeme paměť, posloucháme 
písničky, nebo si jen tak zpíváme. Připravujeme i výzdoby domova, to znamená, 
že se zdobí  perníčky, skládají se papíry, chystají se mašle apod., a vyrábíme 
spoustu výrobků, které přinášejí radost nejen dětem vystupujícím u nás 
v domově, ale i široké veřejnosti na veletrzích a jiných prezentacích. Společně 
slavíme nejen narozeniny, ale také 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, pečáky, 
hranolky, které si vylepšíme tatarskou omáčkou a pozor, občas si upečeme i kus 
bůčku. Jsou klienti, kteří do klubovny chodí pravidelně - takřka denně a jsou i 
takoví, kteří přijdou jednou za týden, nebo ještě méně často. Některé imobilní 
klienty  alespoň na krátkou dobu do klubovny dovezeme. Pro imobilní a ležící 
klienty, kteří jsou na pokojích a nechtějí, nebo se nemohou účastnit   společných 
akcí, také připravujeme programy. Přehráváme jim hudbu pomocí sluchátek, 
čteme časopisy, povídáme si, děláme jednoduché výrobky, prohlížíme rodinná 
fotoalba, nebo se jen tak  chvíli držíme za ruce. I  pohlazení či objetí je nám 
vráceno úsměvem nebo pěkným slovem, které vždy zahřeje a potěší.    

 

 

V roce 2012 byly pro uživatele naší sociální 
služby uspořádány následující akce: 

 
LLLEEEDDDEEENNN      

Vystoupení skupiny Gipsy – první vystoupení v roce 2012 

zahájili pánové Kotlárovi s vedoucím Armády spásy panem 

Peterem Beeldmanem. Přišli zazpívat a zahrát na klarinet, 

kytaru a elektronické klávesy. Klientům se vystoupení moc 

líbilo a ocenili ho vřelým potleskem. 

 

ÚÚÚNNNOOORRR    

Vystoupení pana Josefa Fojtáka – pro známé 

melodie a humorné vystoupení nemuseli naši 

klienti chodit daleko. Přišel nás s nimi potěšit 
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pan Fojták a do svého repertoáru přidal i 

zvuky zvířat.  

 

Přednáška o inkontinenci – málokdo si 

uvědomuje, že problémy inkontinence se 

netýkají pouze starší generace, ale i 

mladých. Proto přednáška zaujala nejen 

klienty, ale poslechnout si ji přišli i samotní zaměstnanci domova pro seniory.   

 

Domovský bál – o nezapomenutelné 

představení se postarali zaměstnanci 

domova, kteří si připravili dvě zábavná 

pásma: tanec labutí jezero a scénku o 

nelehkém údělu seniorů, za které sklidili 

nebývalý úspěch. 

 

 

 

BBBŘŘŘEEEZZZEEENNN   
Den americké kuchyně -  toasty s rajčaty, 

krémová mrkvová polévka, brambory 

s vepřovou kotletou, červeným zelím a 

brusinkovou marmeládou – tak takto naše 

klienty a ostatní strávníky rozmazlovaly šikovné pracovnice kuchyně. 

 

 

DDDUUUBBBEEENNN   
Stoleté výročí naší klientky – jako druhá nejstarší občanka Krnova se dožila stých narozenin  

klientka našeho zařízení paní Emílie Maňásková. Po gratulacích ze stran zaměstnanců, vedení DS, 

zástupců Města Krnova, zástupců Aktivity pro občanské záležitosti a Oblastní správy sociálního 

zabezpečení, jí mnoho štěstí a zdraví popřáli také samotní klienti a rodinní příslušníci. Ti jí přišli 

zatancovat z místa jejího rodiště – Uherského 

Hradiště na živou cimbálovou muziku.   

 

Divadelní vystoupení Červiven – na prvním 

divadelním vystoupení v prostorách 

kulturního sálu u nás v domově se podíleli 

studenti SPgŠ Krnov. Se scénkou Děvčátko 
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Momo a Ukradený čas, na motivy knihy Michaela Endeho, si profesionálně poradili. Velký dík i 

potlesk byl zasloužený.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Přednáška o zdravotních potřebách 

prodejny Kedar – zdravotní výrobky, 

které mají chladivé, hřejivé, akupresurní či 

masážní schopnosti, našim klientům 

přišla předvést a nabídnout paní 

Remešová. Zájem byl také o zdravotní 

ponožky a boty, které byly po objednání 

doručeny během týdne až na pokoj  

klientů a bylo slíbeno předvedení 

nových výrobků při další návštěvě. 

 

 

   
   

KKKVVVĚĚĚTTTEEENNN   
Přednáška o krásách Jeseníků –  o krásách Jeseníků, Pradědu a  

severomoravského kraje nám přišla pohovořit průvodkyně a 

lektorka Mgr. O. Illiadisová.  Mimo těchto zajímavých 

informací seznámila klienty s možnostmi využití služeb 

Revírní bratrské pokladny. 

 

Vystoupení dětí ke dni matek – jako první děti v tomto roce 

přišly našim klientkám ke Dni matek zazpívat a zarecitovat děti 

ze základní školy Dvořákův okruh a Mateřské školy 

Svatováclavská ulice. Účinkující děti naším klientkám 

předaly přáníčka. Dětem na oplátku kromě potlesku 

spokojených diváků, byla předána malá sladkost.   
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Májová veselice – o překvapení, které proběhlo v prostorách velké 

jídelny, se kromě příjemné hudby Evy Band a tanečního 

vystoupení dětí z Brantic, postarali i zaměstnanci domova svou 

taneční sestavou. Vše probíhalo ve stylu Country. Kromě tanečků a 

oblečení byl tím největším lákadlem dort, který věnovala samotná 

zpěvačka k vyhlášení Miss nebo Missák country. Za nejlepšího 

tanečníka byl na nakonec z klientů našeho domova vybrán nejstarší 

muž a to pan Jan Šaradin.   

 

 

 

 

 

ČČČEEERRRVVVEEENNN   
   
VI. Veletrh poskytovatelů sociálních  služeb a zdraví – jako 

každým rokem jsme se i letos prezentovali na šestém  Veletrhu 

poskytovatelů sociálních služeb a zdraví, který se konal pod 

záštitou Městského úřadu Krnov  na Hlavním náměstí. Pozvání rádi přijali i naši klienti, kteří se 

v hojném počtu, často i v doprovodu svých rodinných příslušníků této akce zúčastnili. Veletrh nám 

umožnil seznámení se s některými nabízenými službami, zaposlouchat se do hezké hudby a potěšit 

se vystoupením účinkujících.    

 

Den seniorů v Osoblaze - každým rokem se v našem zařízení koná oslava Dne seniorů. Podobné 

oslavy pořádají také okolní domovy, které, stejně jako my, rádi přivítají účast klientů z okolních 

zařízení. Z našich řad pozvání do Domova pro seniory v Osoblaze rádo přijalo 6 klientů. Návrat byl 

sice až kolem 19. hodiny, ale moc se všem v Osoblaze líbilo. 

 

Grilování na zahradě DS – od 

13,00 hodin jsme se postupně za 

krásného slunného počasí 

scházeli na zahradě za domovem, 

abychom si vychutnali grilované 

klobásky a párky. Za třičtvrtě 

hodiny tomu však bylo jinak. 

Přestože začalo pršet, náladu ani 

chuť nám to neubralo. Grilovalo se 

dál, avšak pod střechou u 
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klientského vchodu. Nezklamali ani obyvatelé protějšího pečovatelského domu. A kromě 

ochutnávání si i všichni dohromady s námi zazpívali. 

 

 

 

ČČČEEERRRVVVEEENNNEEECCC   
   

Návštěva výstavy soch – na 

výstavu soch akademického 

sochaře Pavla Charouska ve 

Flemmichové vile přijalo pozvání i 

pět našich klientek. Počasí nám 

přálo a cesta přes park byla také 

příjemná. Samotná výstava soch, 

mezi nimi i známé modely 

krnovských osobností a malířské 

grafiky S. Böhma, se velice líbila. 

Návrat domů jsme si zpříjemnili 

zmrzlinou.   

 

Hudební vystoupení a cviky pěti Tibeťanů – tato nabídka ze strany vystupující paní 

Čipcové vzbudila u našich klientů velký zájem. V kulturním sále jim zazpívala a 

zahrula na klavír a ukázala 5 cviků k posílení a celkové regeneraci organismu.  

 

 

 

Vystoupení seniorů Armády spásy – samotní aktéři vědí, jak na naše klienty zapůsobit. 

Lidovými písničkami, které většina klientů zná a ráda si je zazpívá. Toto  vystoupení 

sklidilo zasloužený potlesk.   

 

 

 

 

 

Technika 

Origami – 

krásná technika pro 

výrobu kytiček, 

kterou si chtěly 

vyzkoušet i 

naše klientky.            

 

Po 

zkontaktování paní Šnirchové a pozvání do domova, aby nám 

ukázala jak na to, byly naše klientky nadšeny, že dokáží origami 

samy vytvořit. Povedlo se. Děláme to dodnes.  

 

Muzikoterapie  -  léčebná metoda používající jako terapeutického prostředku hudbu, může vést ke 

zmírnění bolesti, úzkosti a strachu. Ve velkém sále našeho domova paní Sedláčková, která se 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Metoda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Terapie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hudba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bolest
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azkost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strach
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muzikoterapii věnuje, přivítala 9 klientů domova na lekci muzikoterapie. Po zajímavé zkušenosti 

(hrách, zpěvu, procvičení se s šátky) byli všichni přítomní natolik nadšeni, že už se těšili na její 

příští návštěvu.  

SSSRRRPPPEEENNN   

Zahradní restaurace u Minarčiků – stejně jako se 

zpívá v písni Waldemara Matušky Slavíci 

z Madridu: „Žízeň je veliká, život mi utíká, …“, 

tak i nás v těchto horkých dnech sužovalo nejen 

sucho v hrdle, ale i chuť na bramborové placky, 

toasty a poháry. Zrovna na ty, které dělají 

v nedaleké zahradní restauraci u Minarčíků, kam 

jsme si to namířili i my.   

Chářovský park – krásné počasí vybízelo 

k procházce do přírody s rozkvetlými květinami. 

Jedno takové místo se nachází i v Chářovském 

parku, který jsme navštívili spolu se třemi 

klientkami. Cesta tam ubíhala pohodlně a hlavně pomalu. Zpáteční už byla rychlejší, protože se 

spěchalo na oběd.  

Nákupy v Bille – jedno z mnoha přání klientů je 

nakoupit si v obchodě. Jejich vděk a 

spokojenost se pozná, protože nakoupit si 

v seniorském věku, když pořádně nevidíte na 

malá písmenka a proto nevíte co kupujete, 

dokonce ani čím platíte, je nepředstavitelně 

složité. My jim to však umožňujeme a chodíme 

s nimi rádi.  
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ZZZÁÁÁŘŘŘÍÍÍ   

Zahradní slavnost – slunečné počasí babího léta 

umožnilo zaměstnancům uspořádat pro naše klienty 

zahradní posezení v areálu domova. Pozvání přijali 

nejen vystupující bratři Tlachovi, mažoretky ze 

skupiny Ama Opava, studenti SPgŠ a SZŠ, ale i 

klientky Domova jistoty Devětsil, obyvatelé 

přilehlého domu s pečovatelskou službou a rodinní 

příslušníci. Nabízelo se bohaté občerstvení, 

připravené a podávané našimi kuchařinkami, točené 

pivo, grilované klobásky. Za sportovní klání, které 

probíhalo v průběhu celého odpoledne, mohli 

soutěžící získat krásné ceny.   

 

Den seniorů v Bruntále – důvodem k oslavě 

pro Domov Pohoda Bruntál byl každoročně 

konaný Den seniorů. Pozvání tentokrát 

přijalo 6 našich klientů, kteří se společně 

s personálem přímé péče a řidičem vydali na 

návštěvu nedalekého města. Sváteční 

odpoledne jsme si užili při bohatém 

programu, chutném občerstvení a příjemném 

poslechu hudby na zahradě areálu domova.  

 

 

 

Procházka na zmrzlinu – pro sladké a 

hlavně studené osvěžení jsme si zajeli do 

cukrárny na náměstí. Tam to známe 

nejen my, ale znají i nás, takže místečka 

k sezení byla dostupná.  

 

 

 

 

Den seniorů – při příležitosti oslav mezinárodního svátku seniorů, jsme slavili i my. Kromě našich 

klientů přijali pozvání hosté z domovů pro seniory Osoblaha, Bruntál a Ježník a také zástupci 

Městského úřadu Krnov a primář opavské nemocnice MUDr. Jan Palas. 

V prostorách kulturního sálu vystoupily děti z MŠ Gorkého a Jiráskova ulice, hlavním hostem byla 

zpěvačka Naďa Urbánková a večerní program doprovázel svou hudbou pan Martin Kachlík. Kromě 

tomboly se o příjemné zpestření večera postaraly orientální tanečnice „Malajka“ ze SVČ Médi a 

dychtivě očekávaná  hadí žena Carmen s hadem Rafíkem. Během celého Dne seniorů se na dobré 

náladě podílely i kuchařinky, které připravily chutné občerstvení, koláčky a chlebíčky.   
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Oslava jubilantů - kulaté, a půlkulaté 

narozeniny oslavilo tento rok 46 klientů, 

kterým se v kulturním sále předávaly kytičky. 

 

ŘŘŘÍÍÍJJJEEENNN   

Slovenská kuchyně – rybí pomazánka, 

terchovská polévka, nebo tatranské kotlety 

s brambory – všemi těmito tradičními pokrmy 

slovenské kuchyně zpříjemnily tento den 

klientům i jiným strávníkům pracovnice naší 

kuchyně.   

Kčí 
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Křížovky – senioři mezi námi – i naši klienti si dovedou vybojovat výhru a může jít zrovna o 

luštění křížovek. Rádi se takovýchto soutěží účastní a žene je spíše touha po výsledku tajenky, než 

samotná výhra. 

Vystoupení manželů Hudeczkových – ještě u nás v domově nikdy nevystupovali, ale už nyní se 

zapsali k vyhledávaným zpěvákům pro potěšení našich klientů. Takový úspěch manželé sklidili, 

když rozveselili svými písněmi v kulturním sále nejednoho klienta.   

LLLIIISSSTTTOOOPPPAAADDD   

Vystoupení skupiny Trojtet  - o hudební zážitky se v listopadových dnech postaral pan Pilát se 

svými kolegy. Zazpívali a zahráli nejen lidové písně pro starší generaci, ale také melodie 

slovenského zpěváka Jožo Ráže a jiné romantické ploužáky.   

 

   

   

   

   

   

PPPRRROOOSSSIIINNNEEECCC   

Mikulášská zábava – kromě našich klientů se při předávání „nadílky“ bavili i samotný čert 

s Mikulášem. Dalším zpestřením tohoto svátečního podvečera bylo  taneční vystoupení skupiny 

„New Age“  a tanečníka „Hip Hopu“  Rostíka Lišky pod vedením paní Horákové. Ani náš personál 

se nenechal zahanbit. Se svým vystoupením – koledami v čepičkách – sklidil dlouhotrvající 

potlesk. Toho stejného potlesku za zpěv a hudbu se dočkala i Eva Band, převlečená chvíli za čerta 

a chvíli za anděla.  
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Vánoční jarmark – pozvání na Vánoční jarmark se týkalo nejen široké veřejnosti, ale i našich 

klientů, kteří toho náležitě využili. Vychutnávali vůni řezaného dřeva řezbářů, svařeného vína, 

langošů, trdelníků a samotné atmosféry typické pro toto předvánoční období. Kromě obhlížení 

stánků si klienti zakoupili i dárečky pro rodiny a shlédli vystoupení pořádané pod záštitou 

Městského úřadu Krnov a města Prudnik. 

Rozdávání dárků dobrovolníky – po celý rok se o příjemné trávení času a zpestření dlouhých chvil 

naších klientů starají dobrovolníci z řad studentů. K završení roku 2012 rozdávali spoustu krásných 

dárečků, které vytvořily děti MŠ, ZŠ, gymnázií a jiných škol, doprovázeni vedoucí 

Dobrovolnického centra Slezské diakonie paní Veronikou Fofovou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystoupení dětí MŠ a ZŠ – vystoupením v podobě vánočních písniček, recitací a tanečků nám děti 

MŠ Gorkého  a ZŠ Dvořákův okruh v doprovodu učitelek a rodičů zaplnily celou hodinu a půl 

z odpoledne. Společně strávený čas dětí a našich klientů byl odměněn dobrotami a sněhuláčkem 

pro vystupující. 
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Adventní koncert – o završení vánočních svátků a celého roku 2012 se postarala sopranistka paní 

Schelle a harfistka paní Tomečková.   Libozvučně se rozléhající tóny odměnil dlouhodobý aplaus.   

 


