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Slovo na úvod
Vážení,
opět utekl rok jako voda a mi nezbývá než shrnout důležité momenty běhu života
v Domově.
V roce 2016 došlo v Domově Odry k významné změně ve vedení organizace.
Dlouholetá ředitelka paní Miroslava Chodurová požádala o uvolnění z funkce. Patří jí veliké
uznání a poděkování za její léta práce v Domově. Vybudovala z Domova Odry zařízení na
velmi vysoké úrovni a pro uživatele zde vytvořila „opravdový domov“, kde se senioři
setkávají s úctou, respektem a důstojností, která jim náleží. Já se budu snažit v její práci
pokračovat tak, aby Domov nadále vzkvétal a poskytoval vysoce kvalitní služby.

Významnou akcí byla již 4. návštěva manželky prezidenta paní Ivany Zemanové, která
tentokrát přijela v doprovodu zástupců Moravskoslezského kraje a Krajského ředitelství
Police ČR a to u příležitosti slavnostního křtu knihy „Černá kronika aneb ze soudních síní“.
Kniha, nad kterou manželka prezidenta převzala patronát, byla vydána s finanční podporou
Moravskoslezského kraje a je určena především seniorům.
Domov Odry poskytuje své služby již 60. let. Na oslavu tohoto výročí se konala velká letní
zahradní slavnost pro uživatele a jejich příbuzné. Slavnosti se zúčastnilo přes 100 hostů.

2

Dalším velkým úspěchem bylo i získání bronzového a stříbrného certifikátu Snoezelen MSE
za místnost a prostředí.

Další významné události:
 Opět jsme 2x uspořádali akreditovaný kurz „Úvod do dobré praxe v Domově Odry“ –
pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb,
 Vybudovali jsme zahradní altán s krbem pro posezení uživatelů na zahradě,
 Zapojili jsme se do „Potravinové sbírky“,
 V rámci „Týdne sociálních služeb“ jsme uspořádali přednášku o dobré praxi pro
příbuzné našich uživatelů,
 Připravili jsme několik přednášek pro veřejnost
-

Přednáška o Parovi - festival „Jeden svět“- „Robotizace v péči,

-

Konference „Stárnutí“- téma „Sociální robot“,

 Připravili jsme i přednášky pro děti v mateřských školách,
 Robotického tuleně jsme předvedli i v Dětském domově v Řepišti,
 Studenti Famu natočili film o robotickém tuleni Parovi s tématem „Samota“.

Zlepšilo se i vybavení Domova. Zakoupeny byly 2 ks zvedáků ke zlepšení manipulace při
přemísťování imobilních uživatelů a usnadnění práce obslužného personálu. Bylo
pokračováno ve výměně bílých pokojových dveří za běžné pokojové s přírodním dekorem a
také ve výměně zastaralých lustrů za nové moderní a zdravé osvětlení.
A tak bych mohla pokračovat. Dá se říci, že rok 2016 byl úspěšný a nabitý mnoha aktivitami.
Celý tým pracovníků Domova odvedl opět obrovský kus práce. Za což jim patří veliký dík.
Hospodaření organizace skončilo s vyrovnaným rozpočtem.
Poděkování patří i našemu zřizovateli, za jejich finanční a metodickou podporu.
Můžeme si jen přát, aby i rok 2017 se nesl v tomto duchu.

Pro rok 2017 přeji všem mnoho elánu, sil a optimismu a co nejvíce sluníčkových dnů.

Ing. Pavlína Koláčková
Ředitelka Domova Odry
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Návštěva Ivany Zemanové – křest knihy
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Hlavní účel zřízení: účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním
sociálních služeb souvisejících.
Rozhodnutí o registraci:
Číslo:

MSK 128869/2008

Datum vydání:

18.08.2008

Druh služby: domov pro seniory – kapacita 66
Druh služby: domov se zvláštním režimem (ALDa) – kapacita 11

Posláním domova pro seniory je poskytovat celoroční pobytové služby sociální péče
seniorům ve věku 65 a více let, kteří se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitli
v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých životních
potřeb, které jim nemůže zajistit rodina či jiné sociální služby.
Posláním domova se zvláštním režimem (ALDa) je poskytovat celoroční pobytové
služby sociální péče seniorům ve věku 65 a více let, kteří se v důsledku onemocnění
Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence ocitli v nepříznivé sociální situaci a
potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých životních potřeb, které jim nemůže zajistit
rodina či jiné sociální služby.

Smyslem domova je poskytovat takové sociální služby, které budou v co největší míře
podporovat samostatnost a soběstačnost uživatelů/uživatelek, a umožní jim v příjemném
„domácím“ prostředí prožít důstojné, klidné a pokud možno aktivní stáří. A to nejen
s pomocí odpovědného a vstřícného personálu, ale také vlastních rodin uživatelů/uživatelek
a široké veřejnosti.

Domov si stanovil cíle, které vycházejí z jeho poslání :


zajistit co největší spokojenost uživatelů/uživatelek, poskytovat služby dle
individuálních potřeb, tzv. „šitých na míru“ (individuální plány, ankety, dotazníky,
komunikace – schůzky),
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udržovat a zlepšovat fyzický a psychický stav uživatelů/uživatelek, pomáhat při
nalézání smyslu života ve stáří,



podporovat kontakt s rodinou, známými a blízkým světem,



umožnit uživatelům/uživatelkám podílet se na chodu domova a do určité míry
rozhodovat o záležitostech týkajících se jejich života v domově,



informovat veřejnost o činnosti domova (vlastní webové stránky www.ddodry.cz,
články v tisku, zveřejnění výroční zprávy o hospodaření, pořádání akcí za účasti
veřejnosti a rodinných příslušníků …..),



podporovat pocit užitečnosti.

Domov Odry má vytýčené provozní krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé cíle, které jsou
každoročně vyhodnocovány.
Počty uživatelů dle přiznaného stupně PnP
Stav uživatelů k 1.1.2016
Stupeň
PnP
Bez PnP
I.
II.
III.
IV.

Stav uživatelů k 31.12.2016

Domov se Domov
Domov se Domov
Domov pro zvláštním Odry
Domov pro zvláštním Odry
seniory
režimem
celkem
seniory
režimem
celkem
4
1
5
1
1
2
11
0
11
13
0
13
5
0
5
7
0
7
23
0
23
23
1
24
22
10
32
22
8
30

celkem
uživatelů
65*
11
76
66
10**
*Služba Domov pro seniory – stav k 1.1.2016 nižší stav uživatelů z důvodu úmrtí
uživatelky těsně před koncem roku 2015 (nová uživatelka přijata 4.1.2016).
** Služba Domov se zvláštním režimem – stav k 31.12.2016 nižší stav uživatelů
z důvodu úmrtí těsně před koncem roku 2016 (nová uživatelka přijata 9.1.2017.

76

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, jak se vyvíjí počty uživatelů v závislosti na výši přiznaného
PnP. Došlo ke snížení uživatelů bez přiznaného PnP a k navýšení uživatelů s příspěvkem v I. ,
II. a III. stupni.
Ve službě Domov pro seniory je podáno 6 žádostí o zvýšení stupně příspěvku na péči. Ve
službě Domov se zvláštním režimem je podána 1 žádost o zvýšení příspěvku na péči.
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Zaměstnanci
V roce 2016 jsme se potýkali s nedostatkem personálu na pozicích pracovník v sociálních
službách a všeobecná sestra.
Všeobecné sestry nám 2 odešly pracovat do nemocnice, 1 sestru se nám nepodařilo
nahradit novou pracovnicí. Její místo suplovaly částečně 2 sestry na dohody o provedení
práce a na část úvazku jsme přijali zdravotnického asistenta. Na pozici pracovník v sociálních
službách byla situace ještě vážnější. Do pracovního poměru bylo přijato 10 nových
pracovníků na tuto pozici, což představuje třetinu z celkového počtu PSS. Pro stávající
pracovníky to bylo velmi náročné, neboť stále museli zaučovat a zapracovávat nové
zaměstnance. Někteří nově přijatí pracovníci neabsolvovali akreditované kurzy ani tuto práci
nikdy nevykonávali, práce je pro ně velkou neznámou. Dochází tím k prodlužování doby
zapracování nových pracovníků. Budeme muset vynaložit další nemalé finanční prostředky
do jejich vzdělávání, aby absolvovali školení a kurzy, které nutně potřebují ke své práci, aby ji
mohli vykonávat na vysoké úrovni (standardy kvality, komunikace, bazální stimulace a další).
V roce 2016 jsme se také potýkali s velkou nemocností pracovníků. Nemocnost činila 8,79%.

Pracovní pozice
Všeobecná sestra
Úseková sestra
Vedoucí zdravotně sociálního úseku
THP – ředitel, ekonom, mzdová účetní,
Sociální pracovnice
Vedoucí PSS obslužná
Pracovníci v sociálních službách – obslužná péče
Pracovníci v sociálních službách – animace
Skladnice
Kuchařky
Pomocnice v kuchyni
Uklízečky
Pradleny
Údržbáři – řidič
Pracovníci celkem

Průměrný
přepočtený
pracovníků v roce 2016
4,51
1,0
1,0
2,92
2,0
0,83
30,26
3,94
1,0
3,92
2,0
4,87
2,5
1,8
62,55

počet

Plánovaný počet byl 64 pracovníků. Skutečný průměrný přepočtený počet byl 62,55
pracovníků.
Velkým přínosem bylo vytvoření nové pracovní pozice vedoucí PSS přímé péče. Tato
pracovnice zavedla zpracování rozpisu služeb a vedení docházky a pracovních výkazů v PC.
Podílí se na zapracování nových pracovníků a řídí PSS obslužná péče. Z důvodu stále většího
počtu závislejších uživatelů musely být posíleny víkendové směny o dalšího pracovníka.
Z důvodu zastupitelnosti se naši pracovníci střídají mezi oběma poskytovanými službami.
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Vývoj průměrného platu v letech 2007 - 2016 dle kategorií zaměstnanců

v Kč

Rok
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Zaměstnanci

Plat v
Kč

Plat v
Kč

Plat v
Kč

Plat v
Kč

Plat v
Kč

Plat v
Kč

Plat v
Kč

Plat v
Kč

Plat v
Kč

Plat v
Kč

Zdravotničtí
pracovníci

21643

23152

24150

25633

25587

26354

26652

26000

28552

29193

Provozní
pracovníci

13481

13473

15017

14980

15101

15150

15491

16371

16607

18020

Prac. v soc.
službách +
soc. pracovníci

13321

13793

14252

14748

15619

15227

15207

15650

16432

15765

Průměrný plat
v DO

14777

15073

15897

16233

16660

16840

16704

17123

18031

18046

V roce 2016 je jen nepatrný nárůst průměrné mzdy v organizaci proti roku 2015 o 15,- Kč.
U zdravotnických pracovníků vzrostl plat o 641,- Kč proti roku 2015, u provozních
zaměstnanců došlo k navýšení o 1413,- Kč. Ke snížení průměrného platu došlo u pracovníků
v sociálních službách o 667,- Kč, což bylo způsobeno přijetím nových pracovníků do
pracovního poměru.
Z níže uvedeného grafu je zřejmý vývoj průměrné mzdy v letech 2007 – 2016

Vývoj průměrného platu v Domově Odry
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Pro zaměstnance zabezpečujeme vzdělávací aktivity převážně přímo v naší organizaci.
Výhodnější je to jednak ekonomicky i co se týká náplně kurzů a řešení příkladů z praxe.
Pokud byli pracovníci vysílání na školení mimo organizaci, kde byli zástupci různých
sociálních služeb, řešili se tam mnohdy otázky, které se netýkaly námi poskytovaných služeb.
Je tedy přínosem, když je kurz realizován u nás a řeší se příklady z našich služeb. Plán
vzdělávání sestavujeme na základě návrhu vedoucích pracovníků, případně požadavků
samotných zaměstnanců a také dle potřeb organizace. A v závislosti na tom, v jakých
dovednostech či terapiích chceme pracovníky zdokonalit. Po každém realizovaném školení u
nás poskytují pracovníci zpětnou vazbu, co jim kurz přinesl, jaké z něho mají poznatky a co
bude vhodné u nás zavést do praxe. Taktéž pracovníci, kteří jsou vysíláni na školící akci mimo
naše zařízení po návratu vypracovávají „Zprávu ze vzdělávací akce“, kde shrnou nové
poznatky a na našich pravidelných schůzkách předávají informace ze školení svým
spolupracovníkům. Všechny poznatky, které by mohly být ku prospěchu a vést ke zlepšení
poskytování našich služeb, se snažíme následně zapracovat do naší praxe.
Proces vzdělávání pracovníků je dlouhodobý a nekonečný příběh. Kvalitní služby lze
poskytovat jen s dostatečným množstvím pracovníků, kteří jsou profesionální a vysoce
odborně vzdělaní. Práce v sociálních službách je pro obslužný personál značně fyzicky a
psychicky náročná, bohužel je i finančně značně podhodnocena, což přispívá k tomu, že o
práci v sociálních službách není zájem a začíná se projevovat nedostatek personálu na
pozicích přímé obslužné péče.
V roce 2016 jsme realizovali řadu vzdělávacích akcí, které přispívají ke zvýšení odbornosti našeho
personálu.

Vzdělávání pracovníků v roce 2016
Téma
1. Bon apetit
2. Regionální odborná konference pro nelékařská povolání
3. Využití kompenzačních pomůcek v praxi
4. Opatrovnictví aktuality a praxe
5. Paliativní péče
6. Hygiena rukou
7. Metoda validace podle Naomi Feil I
8. Prevence bolesti zad pro pracovníky přímé obslužné péče
9. Jak klienta správně odhadnout a přesvědčit
Účast na konferencích:
Gerontologické dny
Konference Stárnutí

Počet účastníků
15
5
14
2
14
20
21
19
2

5 pracovníků
2 pracovníci

Vzdělávání k provozně technickým záležitostem
Téma
1. Daň ze závislé činnosti
2. Změny v zákoníku práce
3. Změny a novinky v účetnictví
4. Konzultace k vyrovnávací platbě MSK
5. Sociální pojištění
6. Doplňková činnost jako součást hospodaření PO
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Počet účastníků
1
1
1
1
1
1

7.
8.
9.
10.
11.

Audit ve stravování
Daňový řád
Účtování o transferech a fondech
Smlouvy dle občanského zákoníku
Účetní závěrka

6
1
1
1
1

Vlastní vzdělávací akce pro pracovníky připravuje ředitelka nebo určení pracovníci

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Téma
Validační péče dle PhDr. Evy Procházkové
Prevence pádů – cesta k dokonalosti a zvyšování kvality
Etické aspekty ošetřování starých lidí
Nefarmakologické principy a přístupy k nemocným s demencí
Etické atributy stárnutí
Bazální stimulace – praktické ukázky

Počet účastníků
14
13
12
14
15
9

Významnější události v roce 2016
 Přednáška „Když si dědeček nevzpomíná“ s ukázkou tuleně Para pro děti z Mateřské
školy Vražné a Jakubčovic.

 Účast

v projektu
společnosti
Sodexo „Plníme přání seniorům“.
Naši uživatelé přišli s nápadem, že
by si naše slepičky zasloužily lepši
bydlení než je bouda pro psy. Do
projektu jsme zaslali přání seniorů
„Bouda není kurník“. Toto přání
bylo
vybráno
mezi
30
podporovaných přání, které byly
zveřejněny
na
webových
stránkách
www.plnime-praniseniorum.cz , aby mohli dárci
přispívat. Během pár dnů byla
potřebná suma na zakoupení
kurníku naplněna. Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli. Kurník byl zakoupen a naše
slepičky se přestěhovaly.

 V Praze na festivalu „Jeden svět“ jsme vystoupili s přednáškou „Robotizace v péči“.
 Studenti FAMU natočili v Domově film o Parovi – téma „Samota“.

 Na zahradě Domova byl s přispěním dárců vybudován „Dětský koutek“ s domečkem
pro děti a houpačkami.

 Návštěva Dětského domova v Řepišti – představení tuleně Para.
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 Zahradní slavnost spojená s oslavou 60 – tého výročí Domova v Odrách, kterou
navštívilo přes 100 hostů. K poslechu a tanci zahrála cimbálová muzika „Primáš“.
Ukázky tanců předvedl taneční soubor „Fatima“. Zlatým hřebem odpoledne bylo
vystoupení našich uživatelek v country stylu, které secvičily s pracovníky. Součástí
bylo i rozloučení s ředitelkou Miroslavou Chodurovou.
 Vybudování zahradního altánu s velkým krbem v hodnotě 455.009,- Kč, který slouží
k posezení uživatelů a možnosti uspořádání rodinných pikniků s možností grilování
v krbu.
 Zapojení se do Potravinové sbírky, pořádané Potravinou bankou v Ostravě společně
s Moravskoslezským krajem, v rámci akce k Mezinárodnímu dni za vymýcení
chudoby. Zaměstnanci společně s uživateli se hojně do sbírky zapojili a přispěli
potravinami o váze 308,6 kg v hodnotě 11.047,- Kč. Vybrané potraviny jsme předali
uživatelům služby „Společně- Jekhetane, o.ps.“. Všem přispěvovatelům do sbírky,
patří veliký dík.
 V rámci Týdne sociálních služeb jsme připravili pro příbuzné přednášku o dobré praxi
v Domově Odry a Den otevřených dveří.
 V květnu a listopadu jsme pro pracovníky jiných poskytovatelů uspořádali
akreditovaný kurz „Úvod do dobré praxe v Domově Odry“.
 Dle zájmu poskytujeme i stáže zájemcům z jiných sociálních služeb. Praxi u nás
vykonávají studenti středních i vysokých škol a i kurzisté z kurzů pro pracovníky
v sociálních službách. Jsme otevřené zařízení a rádi předáváme své poznatky a taktéž
rádi přijímáme připomínky a podněty od návštěvníků, stážistů, lektorů a praktikantů.
 S přednáškou – téma „Sociální robot“ jsme se účastnili konference „Stárnutí“ v Praze.
 Zapojení se do projektu studentů Střední zdravotnické školy Sv. Anežky české –
projekt realizován v Domově, zpracování ročníkové práce na téma „Emoce“. Součástí
projektu byla i reminiscence.
 Dalším významným úspěchem bylo získání bronzového a stříbrného certifikátu
Snoezelen MSE za místnost a prostředí.
 Spuštění nových webových stránek organizace. Upravené stránky jsou přizpůsobeny
lépe potřebám seniorů, jsou přehlednější, mají možnost zvětšení písma.
 Zpracování projektové dokumentace na odvlhčení a zateplení objektu č.p. 151 „Stará
kuchyň“. Projektová dokumentace je zpracována, bude předána Moravskoslezskému
energetickému centru ke konzultaci a připomínkování.
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Plány do budoucna
Z důvodu podmáčení je nutné provést odvlhčení a následně zateplení budovy čp. 151. Na
provedení této akce je již zpracován projekt. Nyní již jen musíme ve spolupráci se
zřizovatelem zajistit finanční prostředky na realizaci akce.
Na budově čp. 410/56 „vila“ (přistavovaná nová část) bude potřeba vyměnit střešní krytinu,
neboť při velkých deštích tam zatéká.
Výtahy ve všech budovách je nutné zmodernizovat a připojit k nim náhradní zdroje, aby se
z nich staly výtahy evakuační.
Také by bylo vhodné do všech budov nechat instalovat elektronický požární systém.
V budoucnu je v plánu výměna popraskané betonové cesty mezi objektem č.p. 151 a č.p.150
za zámkovou dlažbu.
V budoucnu vyřešit vlastnické vztahy k pozemkům v areálu Domova. Některé pozemky jsou
ve vlastnictví Města Odry a Státního pozemkového úřadu a jsou Domovu pronajímány za
úplatu.
V objektu č.p. 150 bude nutné provést rozsáhlejší opravy – sanace vlhkého zdiva, nové
rozvody odpadů, vody,, elektrické energie, nátěr střechy, zateplení.
Máme velký počet žádosti o přijetí do Domova se zvláštním režimem, jehož kapacita je
nedostatečná, bylo by vhodné vybudovat Domov se zvláštním režimem a navýšit tak
kapacitu. Pro uživatele s onemocněním Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence.

Hospodaření organizace
Celkové náklady organizace z hlavní i doplňkové činnosti v roce 2016 činily 26.993,4 tis. Kč.
Celkové výnosy byly ve stejné výši tj. 26.993,4 tis. Kč.
Hospodaření organizace skončilo vyrovnaným hospodářským výsledkem ve výši 0 Kč.
V hlavní činnosti organizace vznikla ztráta ve výši -15,1 tis. Kč. Tato ztráta byla pokryta
ziskem z doplňkové činnosti ve výši 15,1 tis. Kč.
Největší finančním zdrojem v roce 2016 vedle dotace na poskytování sociálních služeb, která
činila 8.422 tis. Kč (tj. 31,20% výnosů) jsou úhrady od uživatelů za bydlení a stravu ve výši
7.582,7 tis. Kč (tj. 28,09 % výnosů), dále příspěvek na péči, který činil 8.001.7,- tis. Kč (tj.
29,64% výnosů). V roce 2016 jsme obdrželi dotaci na provoz od zřizovatele ve výši 800 tis. Kč
na úhradu odpisů, 500 tis. Kč neúčelový příspěvek na provoz.
Město Odry poskytlo provozní dotaci ve výši 70 tis. Kč. Úhrady od zdravotních pojišťoven za
poskytované zdravotní výkony činily 1.103,30 tis. Kč (tj. jen 4,09% výnosů). Největší
nákladovou položkou jsou platy zaměstnanců, jejich výše činila 13.749,6 tis. Kč (tj. 50,94 %
všech nákladů) a zákonné sociální pojištění 4.625,90 tis. Kč (tj. 16,32% nákladů).
Náklady proti roku 2015 jsou nižší o 223,4 tis. Kč, byla snížena spotřeba materiálu, také
spotřeba energií oproti 2015 byla nižší. Náklady na opravy a údržbu majetku neproběhly
v takovém rozsahu jako v roce 2015.
Poskytujeme doplňkovou činnost a to formou vzdělávání a poskytování stáží a další
poskytovanou činností je ubytování. Výnosy v doplňkové činnosti činily 26,9 tis. Kč a náklady
11,8 tis. Kč. V doplňkové činnosti jsme vytvořili zisk ve výši 15,1 tis. Kč, který byl použit na
pokrytí ztráty z hlavní činnosti.
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Hospodaření organizace a složení nákladů a výnosů je zřejmé z níže uvedené tabulky.
Hospodaření organizace v roce 2016 a složení nákladů a výnosů v %
Hlavní i doplňková činnost
v tis.Kč

Číslo účtu

Skutečnost
k
31.12.2016

Název položky

% složení
nákladů a
výnosů

501

Spotřeba materiálu

2507,8

9,29

502

Spotřeba energie

1587,9

5,89

511

Opravy a udržování

1149,6

4,26

15,9

0,06

747,1

2,77

13742,1

50,93

4623,9

17,14

528,1

1,96

75,0

0,28

906,8

3,36

1095,3

4,06

2,0

0,01

26981,5

100,00

512, 513

Cestovné+ náklady na reprezent.

518

Ostatní služby

521

Mzdové náklady

524

Zákonné sociální pojištění

525,527

Jiné soc. poj a zákonné soc. náklady

53x,54x

Ostatní náklady

551

Odpisy DNM a DHM

558

Náklady z DDHM

591

Daň z příjmů
Náklady celkem hlavní činnost
Náklady doplňková činnost

11,8

Náklady HČ + DČ

26993,3

602/3,34,73,83 Výnosy od uživatelů za pobyt, FS

7647,5

28,36

602/72

Výnosy PnP

8001,7

29,67

602/74

Výnosy zdravotní pojišťovna

1103,3

4,09

Výnosy ostatní + zaměstnanci

205,9

0,76

64x,66x

Ostatní výnosy

194,2

0,72

672/50

Transfery na poskyt. soc. služeb

8422,0

31,23

672/ ost

Transfery ostatní

1391,8

5,16

26966,4

100,00

602/40,80

Výnosy celkem hlavní činnost
Výnosy celkem doplňková činnost
Výnosy HČ + DČ

26,9
26993,3

Hospodářský výsledek hlavní čin.

-15,1

Hospod. výsledek doplňková čin.

15,1

Hospodářský výsledek HČ + DČ

0,00
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Složení nákladů v roce 2016
Odpisy DNM a DHM
906,8
4%

Daň z příjmů
2,0
0% Spotřeba materiálu

Nákl. z DDHM
709,70
3%

Spotřeba materiálu

2507,8
Spotřeba energie9%
1587,9
6%
Opravy a udržování
1149,6
4%

Zák. a ost.soc. nákl.
259,90
1%
Ostatní nákl.
96,10
0%

Cestovné+ nákl.na
reprezent.
19,90
0%

Zákonné sociální
pojištění
4623,9
17%

Ostatní služby
747,1
3%

Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné+ náklady
na reprezent.
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální
pojištění
Jiné soc. poj a
zákonné soc.
náklady

Mzdové náklady
13742,1
51%

Složení výnosů v roce 2016

Transfery na poskyt.
soc. služeb
8422,0
31%

Transfery ostatní
1391,8
5%

Výnosy od uživatelů
za pobyt, FS
7647,3
28%

Výnosy od uživatelů za
pobyt, FS
Výnosy PnP
Výnosy zdravotní
pojišťovna
Výnosy ostatní +
zaměstnanci
Ostatní výnosy

Ostatní výnosy
194,1
1%
Výnosy ostatní +
zaměstnanci
205,9
Výnosy zdravotní
1%
pojišťovna
1103,3
4%

Transfery na poskyt. soc.
služeb
Výnosy PnP
8001,7
30%
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Transfery ostatní

Hospodaření středisek je zřejmé z přiložených tabulek k a grafů (viz. příloha č.
2).
Dárci a sponzoři
Stále oslovujeme různé sponzory se žádostí o příspěvek na provoz či dar. Snažíme se o
získání finančních prostředků na zajištění provozu domova a k uskutečnění akcí pro uživatele
Díky jejich příspěvkům můžeme pro uživatele zajistit např. canisterapii, uspořádat ples,
zahradní slavnosti, zájezd a další akce. Usilujeme o udržení dobrých vztahů se všemi dárci a
sponzory. Vážíme si všech dárců. Někteří nám přispívají opakovaně, což je velmi záslužné.
Všem dárcům a přispěvovatelům zasíláme poděkování za jejich pomoc. Jména dárců jsou
zveřejněna v Domově při konání akce a ve Výroční zprávě a na webových stránkách
organizace.
Všem dárcům děkuji za jejich i sebemenší dary. Velmi si vážím vaši přízně a prosím zůstaňte
nám nakloněni i nadále.

Domov Odry v roce 2016 obdržel finanční dary ve výši 127.150,- Kč.
Dárci
Kajšová V.
Lékárna Selma
Semperflex Optimit s.r.o
Švancerová L.
Bačáková J.
Bačík P.
Czasch s.r.o.
Gacka R.
Orava P.
Mgr. Dvorský D.
Obec Polom
Kvapil A.
Sodexo Pass ČR a.s.
Městys Suchdol n.O.
Klesla E.
Fiurášek J.
Ambrož J.
Válková E.
Jarošová V.
Staving Odry s.r.o.
Plíhalová K.
Ing. Linkesch L.
DDesinder Tříska s.r.o.
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Domov Odry v roce 2015 obdržel i věcné dary, jejichž hodnota činila 108.554,68 Kč.
Dárci
Inter Meta Ostrava s.r.o.
Chudá D..
Chodura V.
Pavlovský S.
Istelová E.
Naše poděkování patří i dalším drobným dárcům, uživatelům, jejich příbuzným i
pracovníkům Domova, kteří i jinou formou přispěli k rozvoji Domova, jeho výzdobě a
zkrášlení apod.

Public relations
Informace a články pro veřejnost o činnosti našeho Domova jsou k dispozici na našich
webových stránkách www.ddodry.cz . V roce 2016 se informace o Domově a dění v něm
objevily:
 www.stránky Nadace p. Ivany Zemanové 26.1.2016
http://www.nadaceivanyzemanove.cz/#/novinky - Paro Ivo má stále plné ruce práce.
 Oderský zpravodaj Březen 2016
o Domov Odry informuje.
 Oderský zpravodaj Duben 2016
o Březen v Domově Odry.
 Kniha o paní Ivaně Zemanové –„Nechtěla být první dámou“ od Michaely Košťálové úryvek o Domově Odry.
 Oderský zpravodaj Květen 2016
o Jaro v Domově Odry.
 www stránky
nas/podekovani

Sodexo

–

http://www.plnime-prani-seniorum.cz/cs/napsali-o-

 Oderský zpravodaj Červen 2016
o Návštěva Domova v Příboře,
o Přijďte se k nám podívat,
o Výlet do Hradce nad Moravicí,
o Poděkování.
 www. stránky Moravskoslezského kraje –
http://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/domov-odry-ziskal-další-certifikaty-80893/
- Domov získal další certifikáty (Snoezelen –MSE).
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 Oderský zpravodaj Říjen 2016
o Domov Odry informuje.
 21.10. 2016 – Sborník abstrakt – Sociální robot v péči o seniory.
 Oderský zpravodaj Listopad 2016
o Podzimní zájezd – Dětský ranč Hlučín,
o Týden sociálních služeb,
o Turnaj v šipkách.
 www stránky Novojičínského deníku - Prezidentský pár přijede do našeho kraje.
Navštíví i Novojičínsko http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/prezidentsky-parnavstivi-i-novojicinsko-20161101.html
 www.stránky Policie – Týdeník policie – Manželka prezidenta společně s policisty
pokřtila v domově důchodců v Odrách knihu „Černá kronika aneb ze soudních síní“
http://www.policie.cz/clanek/cerna-kronika-aneb-ze-soudnich-sini.aspx.
 Novojičínský deník – region – 15.11.2016 – Domovy získaly prestižní ocenění.
 Noviny Moravskoslezský kraj – 25.11.2016 – Domov Odry získal už čtvrtý certifikát.
 Oderský zpravodaj Prosinec 2016
o Nová ředitelka Domova Odry,
o Z dění v Domově – návštěva manželky prezidenta.
 Ročníková práce studentů SZŠ sv. Anežky České na téma „Emoce“.

1. Popis zařízení
Areál Domova Odry tvoří komplex 3 barevných budov sloužících pro bydlení uživatelů
obklopených pěknými zahradami. Každá budova má své jméno „Stará kuchyň“, „Vila“ a
„Domek“. Budovy leží na obou stranách silnice I. třídy, což je jedinou nevýhodou. Na jedné
straně silnice se nachází 2 budovy – zelená „Vila“ a žlutý „Domek“.
Ve „Vile“ se kromě pokojů uživatelů a sociálních zařízení nachází sklad potravin, kuchyň
s jídelnou, „obývák“ s televizorem a DVD přehrávačem, šatna stravovacího provozu, kancelář
vedoucí stravování, dále ošetřovna, kancelář vedoucí zdravotně sociálního útvaru,
rehabilitační místnost s rotopedem a ostatními rehabilitačními pomůckami, kout pro
multismyslovou terapii SNOEZELEN. Pokoje uživatelů a společné prostory jsou barevně
vymalovány, vkusně vyzdobeny zejména výrobky uživatelů a zařízeny kvalitním a účelným
zařízením.
V přízemí „Domku“ se nachází ALDa – domov se zvláštním režimem pro uživatele trpícími
zejména Alzheimerovou a jinými typy demence. Jsou zde pokoje uživatelů, obývák s LCD
televizorem a DVD přehrávačem, ošetřovna, kuchyňka. Všechny prostory jsou přizpůsobeny
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specifickým potřebám těchto uživatelů. Na tomto oddělení jsou umístěny pro lepší orientaci
hodiny ukazující čas, datum a den, rozhlas, o jehož pravidelné vysílání „Haló, haló“ se starají
animační pracovnice. V obýváku je umístěno velké akvárium s rybičkami. V 1. patře Domku
se nachází pokoje ostatních seniorů a také jídelna s kuchyňkou pro zdejší seniory, šatna
uklízeček, úklidová místnost, sklad prádla a kancelář vedoucí pracovníků v sociálních
službách obslužné péče.
V podkroví této budovy jsou kanceláře sociálních pracovnic, animačních pracovnic,
rehabilitační pracovnice a rehabilitační místnost s elektrickým masážním křeslem, vířivými
vanami na ruce a nohy. V podkroví se nachází i „Tančírna“, která slouží jako multifunkční
místnost – je zde knihovna, keramická dílna, ruské kuželky, počítač, interaktivní tabule
a přilehlá dobová kuchyňka. Konají se zde zábavné a společenské akce, animace a zájmové
kluby.
Pokoje i společné prostory Domku jsou barevně sladěny a vkusně zařízeny.
Kolem obou budov je rozlehlá, udržovaná zahrada s různými zakoutími, kde mohou uživatelé
trávit svůj volný čas. Procházet se po chodnících, posedět na lavičkách u jezírka, rozptýlit se s
domovskými kozičkami. Na zahradě je vybudován interaktivní koutek smyslové zahrady
s mobilními záhony, zvonkohry, hmatové prvky a skleník. Hřiště pro seniory je využíváno pro
zlepšení kondice našich uživatelů. K vidění je „Selský dvůr“ s dobovými předměty. V koutě
zahrady se nachází pietní místo s kolumbáriem, jako vzpomínka na naše zemřelé uživatele.
Při nepřízni počasí si mohou uživatelé posedět v dřevěném altánku.

Přes silnici se v zahradě nachází další budova domova – oranžová „Stará Kuchyň“. V přízemí
je ošetřovna, kuřárna a obývací jídelna s kuchyňským koutem, LCD televizorem a DVD
přehrávačem. Ve všech patrech budovy vč. přízemí se nachází pokoje uživatelů se sociálními
zařízeními. Na zahradě je jezírko s vodními želvami, kurník pro slepice a výběh pro morčata.
Je zde umístěna klasická dřevěná „budka“ – (uvnitř chemické WC).
Dále je zde prádelna, údržbářská dílna, garáž. V podkroví prádelny byly vybudovány
konferenční prostory pro konání porad a vzdělávání pracovníků. Součástí je kuchyňka a
hostinský pokoj se sociálním zařízením sloužící pro ubytování lektorů a návštěvníků. a
přístřešky pro pro domovské auta. V bezprostřední blízkosti se nachází kanceláře ředitelky
domova, ekonomky a mzdové účetní, jejíchž součástí jsou i přístřešky pro služební auta.
V každé zahradě jsou umístěny stěžně se žlutou vlajkou, na nichž je zobrazeno logo domova.
U vstupů do areálu domova jsou umístěny skříňky s informacemi pro uživatele, jejich rodinné
příslušníky, ale i pro veřejnost. Na obou stranách u vstupu do areálu je umístěn orientační
systém - cedule se šipkami pro lepší orientaci v areálu Domova.

2. Charakteristika poskytované služby
Poskytujeme celoroční pobytové služby sociální péče seniorům ve věku 65 a více let,
kteří se v důsledku svého věku a zdravotního stavu nebo onemocnění Alzheimerovou
nemocí a ostatními typy demence ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují
pravidelnou pomoc při zajišťování svých životních potřeb, které jim nemůže zajistit
rodina či jiné sociální služby.
Členění:
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-

3.

oddělení se zvýšenou obslužnou péčí,
oddělení bez zvýšené obslužné péče,
oddělení pro uživatelé s onemocněním Alzheimerovou nemocí a jinými typy
demence.

Uživatelé služby*: Domov Odry celkem
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2015 – celkem 77
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2016 a jejich rozdělení (viz tabulka): 76

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2016, počty dle:

Počty uživatelů
Ženy

3.3.1 Pohlaví
3.3.2 Věk

3.3.3 Stupeň závislosti

3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením
3.3.4 Typ
postižení

rozpětí
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
II středně těžká závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
těžké

hluboké
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické
diagnózy
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným)
a s psychiatrickou diagnózou

3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině
služby
bez omezení pohybu
s částečným omezením
3.3.6 Mobilita
s úplným omezením
pohybu

61
60,699,6
84,8
2
9
5
19
28
3
1
1

Z toho
nově
přijatých

Muži Celkem Ženy
15

76

65,188,1
78,8

60,699,6
83,6
2
13
7
24
30
4
1

4
2
5
2
1
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Muži
1

80-99,6 72,9
80,3
72,9
2
2
2
6

1

1

1
1
31

4

10

3

13

5
30
26

4
7
4

9
37

1
8

30

1

35

4

1

3.3 obložnost v uplynulém roce činila 99,52 %.
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2016 je 121
z toho - žen
92
- mužů
29
3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu je 15,7 měsíců, u urgentních zájemců
činí 8,6 měsíců.
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4. Personál:
Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků
Přímá péče

Vzdělání

Přepočtený
stav (PS) ke
dni
31.12.2016

%

Pedagogičtí
pracovníci
1
PS

Vysokoškolské

4

Pracovníci
v sociálních
službách

Zdravotničtí
pracovníci

2
%

PS

Sociální
pracovníci

THP

Ostatní

4

5

6

3
%

PS

%

6,2

PS
2

%
3,1

PS

%

2

3,1

PS

%

1

1,55

3,37

5,22

1

1,55

8,8

13,63

3

4,65

Vyšší odborné
Úplné střední

19,75

30,6

9,25

14,32 6,13

Vyučen

29,8

46,16

20

30,98

Základní

11

17,04

8

12,39

Celkem

64,55

100

36,25 56,15 6,13

9,5

9,5

2

3,1

5

6,2

15,17 23,5

5. Práce s kvalitou poskytovaných služeb

S kvalitou pracujeme neustále a snažíme se ji zvyšovat. Každý na kvalitu služby pohlíží jinak a
každý má jiné měřítko. Těžko můžeme kvalitu nějak jednoduše definovat. Proto se snažíme
zaměřit na to, jak kvalitu vnímají zejména uživatelé a jejich příbuzní, jak vnímají naše
poskytované služby a co přispívá k jejich spokojenosti. Velmi podstatné je individuální
plánování průběhu služby s uživatelem, naplňování jeho potřeb, představ a očekávání.
Důležité jsou také flexibilní změny v poskytování služby uživateli v reakci na změnu
zdravotního stavu uživatele, jeho potřeb, schopností a dovedností, které vedou ke
spokojenosti uživatelů.
Spokojenost uživatelů zjišťujeme pravidelně dotazováním na poradách s vedením, na
stravovacích schůzkách, při dotazování na pokojích uživatelů, pozorováním závislých
uživatelů a jejich projevů. Vycházíme také z vyplněných dotazníků uživatelů i dotazníků pro
příbuzné, z různých námětů, připomínek či stížností. Námětem pro zlepšení jsou nám i
zpětné vazby od návštěvníků, stážistů a lektorů. Ukázkou kvality poskytovaných služeb jsou i
reakce a poděkování příbuzných za péči o jejich blízké.
Neméně důležitá je i otevřenost veřejnosti a její informování o tom, co se v Domově děje.
Proto zveme na různé akce v Domově veřejnost, příbuzné, seniory z jiných zařízení, vnější
komunitu. Pravidelně informuje veřejnost o tom, co se v Domově děje, ať už na našich
webových stránkách nebo články v tisku.
A samozřejmě pro poskytování kvalitních služeb je důležitý kvalitní, profesionální, odborně
vzdělaný personál, který je motivovaný a otevřený všem novinkám. Bez něj nejdou
poskytovat kvalitní služby.
Na vzdělávání pracovníků klademe velký důraz.
Každoročně se snažíme zaměřit na některé nové oblasti ve vzdělávání, jejichž poznatky
chceme uvést do naší praxe a taktéž se snažíme zavádět nové terapie a metody.
V roce 2016 jsme se zaměřili na poskytování nové terapie - konceptu Snoezelen. Byly
vyškoleny 3 pracovnice a začali jsme tento koncept u nás v Domově zavádět v život. Nejde
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jen o využívání multismyslové mísnosti, ale i na pokojích u velmi závislých uživatelů se
snažíme vytvořit bezpečné a uklidňující prostředí s podněty (nálepky na zdech a stropech
pokoje, vytvoření nebes nad lůžkem apod.). Zavádění konceptu se zdařilo, povedlo se nám
získat bronzový a stříbrný certifikát Snoezelen za prostředí a místnost. V budoucnu bychom
chtěli multismyslovou místnost rozšířit o další vhodné prvky, pokračovat ve vzdělávání
pracovníků a absolvovat supervizi.

Další oblast, kterou jsme se zabývali, bylo zkvalitnění stolování a podávání stravy uživatelům
„Bon apetit“, jde o program kvality. Cílem je poskytnout uživatelům radost a potěšení z jídla
a ze všeho, co s jídlem a stolováním souvisí. Aby strava a její podávání bylo pro uživatele
příjemným zážitkem, který povzbudí jejich smysly. Zaměstnanci prošli školením, poznatky ze
školení jsme využili pro zlepšení přípravy a podáváni stravy. Zabývali jsme se hlavně uživateli
s velkou závislostí a podáváním stravy uživatelům ve službě Domov se zvláštním režimem.
Snažili jsme o podporu všech zbývajících schopností a dovedností uživatelů a to zajištěním
různých vhodných pomůcek a vhodnou přípravou jídla, tzv jídlo do ruky (tj. jídlo, které může
uživatel dobře uchopit do ruky a sám jíst). Důležité je také podávání jídla s komentářem,
vzpomenutí surovin, ze kterých jídlo je, vůně jídla pod. Jídla jsou připravována z kvalitních
surovin. Do jídelníčku jsou zařazována typicky česká jídla, ale i novinky. Pro zjišťování
spokojenosti se stravou a novinkami jsme zavedli tzv. „Knoflíkovou metodu“, kdy uživatel
vhozením knoflíku do sklenice projeví svou spokojenost s novým jídlem. Pokud je
spokojených uživatelů většina, je novinka zařazena znovu do jídelníčku.
Další oblastí je paliativní péče. Pracovníci prošli kurzem. Byla zakoupena odborná literatura.
Toto téma je velmi náročné pro komunikaci s uživateli a jejich blízkými. Zaměstnanci se snaží
citlivě zjistit poslední přání uživatelů a jejich představy o odchodu z tohoto světa. Snažíme se,
aby blízcí mohli strávit poslední chvíle společně s odcházejícím uživatelem. Pracovníci
v těchto těžkých chvílích podporují i blízké uživatelů. K dispozici mají zpracovaný manuál
„Jednání při umírání uživatele“.
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Snoezelen
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6 Sociální podmínky uživatelů

Zelená budova „Vila“ – 40 uživatelů Domov pro seniory
V tomto objektu se nachází 4 jednolůžkové pokoje a 18 dvoulůžkových pokojů. V nové části
objektu je sociální zařízení umístěno přímo u pokojů uživatelů, ve staré části budovy a
v podkroví se nachází na chodbě. V podkroví slouží 2 sociální zařízení 7 uživatelům. Ve staré
části vily slouží 2 sociální zařízení 10 uživatelům. Vhodné by bylo zvýšit počet sociálního
zařízení ve staré části budovy, bohužel to není stavebně proveditelné. V 1. patře objektu je k
dispozici velká koupelna.
V budově se v přízemí nachází jídelna, která je využívána i k pořádání volnočasových aktivit.
Dále zde uživatelé mají k dispozici „Obývák“, který využívají převážně uživatelé z přízemí i
jako jídelnu. K dispozici je zde velkoplošná televize. V prvním patře tohoto objektu je tzv.
„Klepárna“- chodba, kterou uživatelé velice rádi a často využívají při skupinových animacích.
Ve staré části vily, v hale, byl vybudován k posezení reminiscenční koutek. V podkroví se
nachází rehabilitace a multismyslová místnost pro provádění terapie Snoezelen. Byla
provedena oprava koupelen, aby lépe vyhovovaly péči poskytované závislejším uživatelům.
Žlutá budova „Domek“ – 1. patro 11 uživatelů Domov pro seniory
Uživatelé zde obývají 3 jednolůžkové pokoje a 4 dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením.
Uživatelé mají k dispozici jídelnu, také je zde kuchyňka, kde se servíruje strava pro uživatele
z tohoto poschodí.
Kuchyňku mohou uživatelé využívat také individuálně. Dále se na Domku v prvním patře
nachází jídelna pro uživatele Domova pro seniory a zákoutí pro posezení uživatelů.
Budova „Domek“ - přízemí 11 uživatelů Domov se zvláštním režimem
V přízemí této budovy se nachází oddělení domova se zvláštním režimem „ALDa“. Uživatelé
obývají 3 jednolůžkové a 4 dvoulůžkové pokoje. Dva pokoje mají samostatné sociální
zařízení přímo u pokojů. V ostatních případech je sociální zařízení přímo umístěno
v předsíňkách a je společné pro 2 nebo 3 pokoje. Uživatelé tohoto oddělení zde mají jídelnu,
která slouží zároveň jako denní místnost - „obývák“. V obýváku je uživatelům k dispozici
velkoplošná televize, DVD přehrávač, videopřehrávač a rádio. Místnost je dále vybavena
velkým stolem, židlemi, gaučem s křesly a velkým akváriem.
V této budově se také nachází hlavní kulturní místnost „Tančírna, která je využívána
k pořádání většiny zájmových klubů a společensko-kulturních akcí. Tančírna je dále vybavena
knihovnou s širokou nabídkou knih, plátnem, dataprojektorem, televizí, počítačem
s internetem, interaktivní tabulí, keramickou pecí a hrnčířským kruhem V Tančírně najdeme
také kuchyňku, která je využívána při kulturních akcích a k zájmovým klubům.
V této budově se ve druhém patře nachází rehabilitace a zázemí pro personál.
Oranžová budova „Stará kuchyň“ – 15 uživatelů Domov pro seniory
Zde se nachází 5 jednolůžkových pokojů a 5 dvoulůžkových pokojů se sociálním zařízením,
pracovna pro personál, jídelna pro uživatele, kuřárna. V každém patře je zákoutí k posezení
uživatelů. V 1. patře objektu je k dispozici koupelna s vanou a sprchovým koutem.
Nachází se zde jídelna pro uživatele tohoto objektu, která slouží také jako místnost pro různé
aktivity a zájmové kluby. V jídelně se nachází televize s DVD přehrávačem, kterou mají
uživatelé k dispozici.
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Nabídka zábavy
Uživatelé domova tráví svůj volný čas dle vlastního přání, jejich individuálních možností a
schopností. K zaplnění volného času jim nabízíme velkou škálu aktivit a zájmových klubů.
Nabízené aktivity se snažíme přizpůsobit momentálním zájmům a zálibám stávajících
uživatelů. Cílem je, aby nabízené aktivity uživatele bavily a aby vedly k aktivnímu zapojení
uživatele a aby si účast na nich užili. Všechny nabízené aktivity mohou využít uživatelé obou
služeb. Mimo tyto skupinové zábavné programy se pracovníci věnují uživatelům individuálně
a to např. při podpoře provádění běžných denních činností.
O nabídce konání konkrétních aktivit jsou uživatelé informování dostatečně dlouho dopředu,
aby si mohli rozmyslet, jestli se budou chtít účastnit. Informace o aktivitách najdou
v domovském časopise „A tak tu žijeme“, na nástěnkách ve všech budovách, jsou
informováni na poradách i osobně svými patrony. V den konání akce jsou informování ještě
ráno hlášením místního rozhlasu a také jsou ještě osobně pracovníky vyzváni k účasti, kdy je
jim nabídnuta podpora a doprovod na akci. Čas aktivit se snažíme přizpůsobit tak, aby
vyhovoval uživatelům, kteří mají zájem se účastnit. Uživatelé mají možnost účastnit se
jakékoliv aktivity na kterékoliv budově. Velmi oblíbené jsou aktivity, při kterých se mohou
účastnit i blízcí nebo známí uživatelů. Snažíme se uživatele motivovat k účasti na aktivitách,
podporovat vztahy se spolubydlícími, využívat vnější služby atd.
Ve službě Domov se zvláštním režimem (Alda) a u velmi závislých uživatelů ve službě Domov
pro seniory pracujeme individuálně. Nabízíme jim smysluplné aktivity (motání vlny, draní
peří, loupání ořechů, skládání prádla, zametání apod). Využíváme jejich paměťové stopy.
Spolupracujeme s jejich rodinami a vycházíme z informací z jejich života a životní cesty.
Pravidelné zájmové kluby a činnosti
Ranní protáhnutí
Koná se vždy ráno od pondělí do pátku, kromě čtvrtku, na budově Vila. Patnáctiminutové
cvičení je maximálně přizpůsobeno schopnostem uživatelů.
Hlášení rozhlasu „Haló, haló“
Při pravidelném hlášení na budově Vila v ranních hodinách v pracovní dny se uživatelé
dozvídají aktuality dne (den a datum, jména zaměstnanců na směně, program dne, jídelníček
…atd.)
Výtvarný – keramický klub
Je zaměřen na výrobu dárkových předmětů z keramické hlíny a na výrobu předmětů
sloužících k výzdobě a k prezentaci.
Cvičení na Klepárně
Toto cvičení se koná v pondělí od 10,45 – 11,30 hodin na Klepárně. Cvičení probíhá na
židlích a jsou při něm využívány nejrůznější pomůcky. Samotné cvičení je prokládáno
tréninkem paměti, vzpomínáním a hrami.
Severská chůze
Uživatelé se tomuto sportu mohou věnovat s doprovodem proškoleného personálu za
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příznivého počasí vždy ve čtvrtek dopoledne. Hole si uživatelé mohou také zapůjčit a věnovat
se tak severské chůzi samostatně.
Cvičení s overballem
Cvičení s overballem probíhá každý čtvrtek dopoledne od 10,00 - 11,00 hodin v jídelně na
Vile a zároveň ve stejný čas na budově Stará kuchyň. Při cvičení uživatelé sedí a používají
různé pomůcky – overbally, kelímky, plachtu, šátky , malé míčky. Cvičení je prokládáno
zpěvem, tréninkem paměti. S klienty si připomínáme aktuální výročí, svátky a tradice.
Ruské kuželky
Pravidelně 1x za měsíc ve středu na Tančírně .V prosinci probíhá zhodnocení této celoroční
soutěže.
Filmový klub
Probíhá na Staré kuchyni. Uživatelé mají k dispozici širokou nabídku filmů a filmových
pohádek, při jejímž sledování je jim nabízena káva nebo čaj.
Vzpomínkový dýchánek
Reminiscence nebo-li vzpomínání je zaměřeno na různá témata, dle dohody s uživateli
(tradice, školní léta, svatby, Vánoce, Velikonoce, prázdniny, práce na poli…atd.). Připravené i
jsou také pomůcky vztahující se k probíranému tématu, příp. dobové filmy či hudba.
Pěvecký klub
1x měsíčně na jednotlivých budovách probíhá zpívání vesměs oblíbených lidových písní,
mimo to se zpívá i u dalších nabízených aktivit dle nálady uživatelů.
Klub vaření
Koná se zpravidla ve středu 1x v měsíci od 9,30 do 11,00 hodin v Tančírně a v k ní přilehlé
kuchyňce.
Připravujeme jednoduchá jídla teplé i studené kuchyně, která navrhujeme tak, aby se
uživatelé při jejich přípravě, co nejvíce zapojili. Využíváme paměťové stopy při vaření a
podporujeme regionální kuchyni – např. bramboráky, saláty, jablka v županu…apod. Je
součástí smyslové aktivizace.
Čtení novin
Uživatelé jsou seznamováni s děním ve světě i blízkém okolí v pátek od 10,00 do 11,00 hodin
na Klepárně a s oblibou se zapojují do společné diskuse. Nově čteme z archivních časopisů a
následně se diskutuje. Využíváme i vlastivědné sborníky a články o okolních vesnicích, ze
kterých uživatelů pocházejí. Oblíbené jsou i knihy s tématikou o bezpečnosti seniorů.
Mše
Katolické mše se konají v našem domově zpravidla 3x měsíčně, vždy v pondělí na budově
Vila. Uživatelé se aktivně zapojují do přípravy prostor k bohoslužbě a mše se zúčastňují nejen
samotní uživatelé našeho domova, ale také uživatelé nedaleké charity a známí uživatelů.
Dále se u nás nově konají 1x měsíčně evangelická setkání, kdy přicházejí mezi naše uživatele i
oderští spoluobčané z výše jmenované víry. Setkání probíhá na budově Domek v prostorách
nově vybudované retro kuchyňce. Farář taktéž dochází k uživatelům na pokoj.
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Canisterapie
Skupinová canisterapie v našem domově je prováděna externím pracovníkem. Canisterapeut
navštěvuje naše uživatele se svými fenami německého ovčáka zpravidla 1 měsíčně.
Felinoterapie
Pro tuto terapii využíváme vlastní kočku, o kterou se starají dva uživatelé.
Farmingterapie
V areálu zahrady chováme dvě kozy, několik slepic, vodní želvy, morčata, andulky.
Cvičení na ergoterapeutickém stole
Ergoterapeutický stůl je uživateli využíván pro zlepšení hybnosti horních končetin a zlepšení
jemné motoriky.
Cvičení na hřišti pro seniory
Hřiště pro seniory, které je umístěno na zahradě za budovou Vila, je využíváno našimi
uživateli převážně v letních měsících. Hřiště je opatřeno pěti cvičebními prvky na procvičení
celého těla a také prvky na procvičování jemné motoriky.
Pěstování bylinek
U každé budovy je mini zahrádka s několika druhy bylin výškově vhodné i pro uživatele na
invalidním vozíku. Nově jsme pořídili vyvýšený truhlík na rajčata, který je ve skleníku a
převislé jahodníky. Na bohaté úrodě si uživatelé rádi pochutnávají.
Terapie s robotickým tuleněm PARO.
Během uplynulého roku se stal „Ivošek“ velmi oblíbeným společníkem mnohých uživatelů.
Slouží k individuální terapii.
Sezónní procházky a doprovody po zahradách Domova Odry s relaxací v nově
vybudovaném skleníku a velmi oblíbená houpačková terapie.
Retro kuchyňka - velmi oblíbené místo setkávání našich uživatel s příbuznými a známými.
Dále zde probíhají jednání se zájemci o naši službu i výplata zůstatku důchodu.
Posezení uživatel, příbuzných i jejich známých v nově vybudovaném zahradním altánu
s krbem a grilem. Tento nabízí možnost uspořádat piknik a ugrilovat si donesené pochutiny.
Pobyt na zahradě zpříjemňuje našim nejmladším návštěvníkům nově vybudované dětské
hřiště s vybaveným domečkem pro děti, houpačkami i tabulí na malování.
Relaxační pobyt ve snoezelenu.
Pobyt v multismyslové místnosti, kde dochází ke zklidnění uživatelů, navození pocitu bezpečí,
pohody, uvolnění. Provádí se zde relaxační polohování, aromaterapie, poslech relaxační
hudby a zhlédnutí relaxačních filmů.
Smyslová aktivizace
Probíhají jak individuální, tak i skupinové smyslové aktivizace. Snahou je oživit všechny
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smysly uživatelů Mezi nejoblíbenější patří vaření dle ročního období- houbová a dýňová
polévka, bramborové placky, vánoční cukroví, práce s ovocem. Další témata např. ples,
zahrádka, zimní sporty, výroba létajícího draka, koláž z listí a obzvlášť téma květiny.
Interaktivní koutek smyslové zahrady
Koutek zahrady se skleníkem slouží nejen k relaxaci a odpočinku, ale také k aktivizaci všech
smyslů člověka. Ve zvýšených záhonek jsou vysázeny bylinky, jahody a rajčata. Na záhonech
je spousta květin, keřů a stromků. V nádobách jsou různé přírodní materiály pro procvičení
hmatu. Zavěšeny jsou zde různé zvonkohry. Ve skleníku se pořádají vzpomínková setkání a
smyslové aktivizace s aromaterapií.

Biografický model péče o klienta využíváme k individuální aktivizaci. Spolu s uživateli
vzpomínáme na jejich dětství, mládí, dospělost a nastupující stáří.
Senior dance
Oblíbená aktivizace, při které uživatelé tančí se šátky na různé hudební žánry pod vedením
dvou animačních pracovnic, které tvoří taneční pár ve společenském oděvu. K této aktivizaci
využíváme i interaktivní tabuli.
Interaktivní tabule - využívaná k smyslové aktivizaci, senior dance, vzpomínkovým
dýchánkům, ale také individuálně např. k poslechu koncertů vážné hudby, luštění křížovek,
sudoku apod.
Bazální stimulace
S konceptem bazální stimulace pracujeme od roku 2005. Většina našich pracovníků
absolvovala základní kurz, někteří i nadstavbový kurz BS a 2 pracovnice mají i prohlubující
kurz BS. Díky bazální stimulaci se u uživatelů s velkou závislostí aktivují jejich smysly.
Uživatelé mají zpracovány plány bazální stimulace.
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Kraniosakrální terapie
Jde o velmi jemnou techniku přikládaní rukou, která pomáhá napravovat a vyvažovat
kraniosakrální systém těla, jenž může být příčinou různých neurologických dysfunkcí. Tato
metoda pomáhá ulevit od velkého spektra zdravotních obtíží.
Chromoterapie
Pohled na svět přes barevné brýle. K dispozici máme 9 ks barevných brýlí. Každá z barev
působí na člověka jinak – některá uklidňuje, jiná aktivuje či vzrušuje.
Uživatelé mohou využít i bohaté nabídky rehabilitací:
- Nácvik chůze a soběstačnosti, kondiční cvičení,
- Teploléčba – lavatherm, vulkanopack, parafín,
- Vodoléčba – vířivá koupel dolních a horních končetin, perličkové koupele, klidové
koupele (Bylinkové, solné), hydromasáž, šlapací koupele s akupresurní podložkou,
- Světloléčba – biotronická lampa, biobeam lampa,
- Klasická masáž – zádová sestava, šíjová sestava, celková masáž,
- Reflexní terapie – zádová, šíjová,
- Masáže – masážní křeslo, elektrický ruční masér,
- Ostatní – teplé zábaly, aromaterapie, inhalace, LTV, cvičení na lůžku, procvičování
jemné motoriky, cvičení při nemoci RS,
- Masáže lávovými kameny,
- Kraniosakrální terapie,
- Bazální stimulace,
- Reiki,
- Spinal touch,
- Míčkování.
Co se dělo v Domově od ledna do prosince 2016
leden
4.1. cičení na Klepárně
4.1. katolická mše
7.1. cvičení s overballem-Vila, Stará
kuchyň
8.1. čtení novin- Vila
11.1. cvičení na Klepárně
12.1. turnaj v ruských kuželkách
13.1. informační schůzka uživatel a
vedením DO
15.1. čtení novin- Vila
18.1. katolická mše
18.1. cvičení na Klepárně
20.1. klub vaření- bramborové placky
21.1. cvičení s overballe – Vila, Stará kuchyň
22.1. čtení novin- Vila
25.1. cvičení na Klepárně
25.1. katolická mše
26.1. zpívání s Anežkou- Stará kuchyň¨

Klub vaření
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28.1. cvičení s overballem- Stará kuchyň
29.1. čtení novin- Vila
Únor
3.2. zpívání s Anežkou – Vila
4.2. cvičení s overballem- Stará kuchyň
5.2. výtvarný klub-zvonkohry ze šnečích
ulit
10.2. canisterapie
11.2. turnaj v ruských kuželkách
s Domovem Příbor
12.2. cvičení s overballem – Stará
kuchyň
16.2. katolická mše
18.2. cvičení s overballem- Stará kuchyň,
vila
22.2. cvičení na Klepárně
22.2. závěsy ze dřeva- dekorace do
skleníku
23.2. turnaj v ruských kuželkách
25.2. cvičení s overballem- vila

Ples

březen
2.3. zpívání s Anežkou
3.3. klub vaření- bramborové placky
4.3. čtení novin –Vila
4.3. cvičení s overballem- Stará kuchyň
7.3. katolická mše
7.3. cvičení na Klepárně
8.3. oslava MDŽ- Vypadáš skvěle
10.3. cvičení s overballem- Stará kuchyň
10.3. čtení novin- Vila
14.3. cvičení na Klepárně
15.3. prodej textilu
16.3. Viola Olomouc- hudebním vystoupení
17.3. výtvarný klub- výroba velikonočních přáníček
18.3. cvičení s overballem- Stará kuchyň
21.3. katolická mše
21.3. výtvarný klub- malování kraslic
21.3. cvičení na Klepárně
23.3. turnaj v bowlingu se „Školou života“ v Novém Jičíně
24.3. turnaj v ruských kuželkách
30.3. tradiční domovský ples
duben
1.4. čtení novin – Vila
6.4. vycházka do města+nákupy
7.4. cvičení s overballem- Vila, Stará kuchyň
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8.4. čtení novin - Vila
11.4. cvičení na Klepárně
11.4. katolická mše
12.4. zpívání s Anežkou
14.4. cvičení s overballem- Vila, Stará kuchyň
18.4. cvičení na Klepárně
19.4. turnaj v ruských kuželkách
20.4. vycházka do města+ posezení cukrárna
22.4.čtení novin – Vila
22.4. cvičení s overballem- Stará kuchyń
25.4. katolická mše
25.4. cvičení na Klepárně
27.4. návštěva Domova Příbor + předčítání „
Senioři sobě“
28.4. klub vaření - domácí lokše, hlávkové
zelí
29.4. cvičení s overballem- Stará kuchyň
květen
2.5. cvičení na Klepárně
3.5. reminiscence
5.5. zájezd- Hradec nad Moravicí
6.5 hudební vystoupení Slunečnice z BrnaTurnaj v kuželkách
na zahradě
9.5. katolická mše
9.5. cvičení na Klepárně
11.5. vycházka do města + I-centrum výstava-Obrazy z pískovce
13.5.čtení novin- Vila
17.5. turnaj v ruských kuželkách
19.5. Duo Ruggieri- hudební vystoupení
23.5. katolická mše
23.5. cvičení na Klepárně
26.5. cvičení s overballem-Vila
27.5. čtení novin- Vila
31.5. Kácení máje+ krojovaná harmonika
červen
3.6. vycházka do města+zmrzlina
6.6. katolická mše
6.6. cvičení na Klepárně
9.6. turnaj v ruských kuželkách
10.6. čtení novin - Vila
13.6. cvičení na Klepárně
14.6. canisterapie
15.6. prodej textilu
10.6. čtení novin- Vila
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20.6. katolická mše
27.6. katolická mše
28.6. cvičení s overballem- Vila
30.6. čtení novin - Vila
červenec
8.7. čtení novin- Vila
11.7. cvičení na Klepárně
11.7. výtvarný klub - výroba zvonkoher na zahradní slavnost
14.7. cvičení s overballem- Vila
15.7. cvičení s overballem- Stará kuchyň
18.7. katolická mše
21.7. vycházka do města+zmrzlina
22.7. čtení novin- Vila
28.7. turnaj v ruských kuželkách
29.7. čtení novin - Vila
srpen
3.8. klub vaření – bramborové placky
5.8. čtení novin- Vila
12.8. čtení novin- Vila
15.8. cvičení s overballem - Vila
19.8. čtení novin - Vila
17.8. zahradní slavnost +
vystoupení uživatelek ve western
stylu
22.8. katolická mše
22.8. cvičení na Klepárně
23.8. vycházka do města- výstava Icentrum
24.8. canisterapie
25.8. turnaj v ruských kuželkách
31.8. vycházka do města+ tržnice
Září
5.9. katolická mše
5.9. cvičení na Klepárně
6.9. cvičení s overballem - kuchyň
8.9. vycházka do města + zmrzlina
9.9. čtení novin- Vila
19.9. katolická mše
20.9. turnaj v ruských kuželkách
22.9. cvičení s overballem- Vila
27.9. zájezd- Dětský ranč v Hlučíně
30.9. ukončení „Křížovkářské ligy“
30.9. Den seniorů + loučení s pí. Ředitelkou

Senior dance

31

říjen
3.10. katolická mše
4.10. reminiscence na téma podzim
5.10. Den otevřených dveří + grilování + harmonika
7.10. Dědeček vypráví- scénky ze života seniora+ naši uživatelé + děti z MŠ Jakubčovice
11.10. turnaj v šipkách na pozvání „Školy života“ Nový Jičín
10.10. cvičení na klepárně
13.10. cvičení s overballem- Vila
17.10. katolická mše
17.10. cvičení na Klepárně
18.10. turnaj v ruských kuželkách
20.10. cvičení s overballem- Vila
21.10. čtení novin- Vila
25.10. vycházka na místní hřbitov- dušičky
31.10. cvičení na Klepárně
31.10. katolická mše
listopad
3.11. setkání s pí. Zemanovou + křest knihy s Policií ČR
5.11. čtení novin- Vila
7.11. cvičení Na klepárně
10.11. turnaj v ruských kuželkách
14.11. katolická mše
14.11. taneční terapie- Senior dance
15.11. cvičení s overballem- Stará kuchyň
21.11. cvičení na Klepárně
18.11. čtení novin- Vila
28.11. katolická mše
28.11. cvičení na Klepárně
29.11. přednáška Městské policie Odry- bezpečnost seniorů
prosinec
1.12. cvičení s overballem- Vila
2.12. čtení novin - Vila
5.12. Mikulášská harmonika
6.12. výstup z podzimní reminiscence v církevní škole
8.12. výtvarný klub- výroba vánočních přání
9.12. klub vaření- pečení vánočních perníků
12.12. katolická mše
12.12. vánoční besídka MŠ Jakubčovice
16.12. koncert vážné hudby- Duo Burdych
19.12. katolická mše
21.12. vánoční besídky MŠ Odry Pohořská a ZŠ Odry Komenská
27.12. turnaj v ruských kuželkách + vyhlášení celoročních výsledků
30.12. čtení novin - Vila

32

7 Stavebně - technický stav objektu

Objekt – „Domek“ č.p. 662 – stav objektu dobrý
Přízemí této budovy bylo otevřeno v prosinci roku 1999. Další část (1. patro a podkroví) byly
dokončeny v červnu 2002. Objekt slouží pro ubytování 11 uživatelů z oddělení ALDa a v 1.
patře pro ubytování 11 uživatelů domova pro seniory. Vytápění je plynové, objekt je zcela
bezbariérový. V tomto objektu se nachází 2 kuchyňky pro rozdělování stravy, (strava je
dovážena z vedlejší budovy), 2 jídelny pro uživatele, pracovna personálu, prostory pro
ošetřující personál, rehabilitace, velká společenská místnost, kancelář sociální pracovnice,
animačních pracovnic v sociálních službách, v 1. patře je umístěn kuchyňský kout a kancelář
vedoucí PSS. V budově je lůžkový výtah, který není evakuační. V objektu je dorozumívací a
signalizační zařízení. V roce 2013 byla provedena výměna vchodových dveří. V roce 2015
bylo započato s výměnou některých nemocničních dveří za pokojové. Taktéž byla provedena
výměna některých zastaralých lustrů. V roce 2016 bylo pokračováno ve výměně pokojových
dveří i osvětlení. Objekt není opatřen EPS, v pokojích jsou nainstalovány jen hlásiče požárů.
Objekt – „Vila“ č.p. 410 – stav vyhovující
Objekt z roku 1910, v roce 1975 provedena rekonstrukce, v prosinci roku 1996 otevřena
přístavba tohoto objektu, v roce 1998 provedena rekonstrukce kuchyně a dokončeno nové
podkroví v přístavbě. Objekt slouží pro ubytování 40 uživatelů. V objektu se nachází
stravovací provoz, jídelna pro uživatele, ošetřovna, kancelář vedoucí zdravotně sociálního
úseku, rehabilitace, obýváček pro uživatele, prostory pro ošetřující personál a skladnici.
V objektu je plynové vytápění. Je zde umístěn osobní výtah, který není evakuační.
V přistavené části budovy je technický stav dobrý (rozvody vody, elektřiny, topení a odpady
jsou vyhovující). Prostory stravovacího provozu jsou v dobrém stavu, technický stav je
vyhovující. Objekt je vybaven dorozumívacím zařízením. Statika přistavené části budovy je
dobrá. Objekt je zcela bezbariérový. V roce 2013 byla provedena výměna vstupních dveří.
V roce 2014 se provedla oprava kanalizace a dlažby v kuchyni a výměna obložení v 1. patře
budovy, oprava centrální koupelny ve staré části budovy, aby lépe vyhovovala péči o závislé
uživatele.
Ve staré části budovy je v budoucnu nutná rekonstrukce stropů nad pokoji uživatelů. Také
bude třeba nad částí objektu vyměnit střešní krytinu. V roce 2015 bylo provedeno zateplení
budovy. V roce 2015 bylo započato s výměnou vnitřních dveří a zastaralých světel. Byla
provedena oprava koupelny v nové části budovy. V roce 2016 bylo pokračováno ve výměně
pokojových dveří a osvětlení. Byla opravena koupelna u ošetřovny v přízemí. Objekt není
opatřen EPS, v pokojích jsou nainstalovány jen hlásiče požárů.
Objekt – „Stará kuchyň“ č.p. 151 – stav nevyhovující
Budova z roku 1880, rekonstrukce přízemí provedena v roce 1998, další rekonstrukce
provedena v roce 2003, kdy bylo vybudováno podkroví. V roce 2004 byl v objektu pořízen
osobní výtah, který není evakuační. Objekt je bezbariérový. V tomto objektu je ubytování pro
15 uživatelů, ošetřovna, jídelna pro uživatele (strava se převáží z vedlejší budovy).
Objekt je vybaven dorozumívacím zařízením, vytápění je plynové. Statika budovy je dobrá.
Vnější plášť budovy jeví známky poškození (praskliny, opadaná omítka atd). Technický stav
rozvodů elektřiny, vody a odpadů je dobrý. V roce 2008 byl v budově
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zaveden rozhlas. Budova je vlhká, na některých místech opadává omítka, oprýskaná fasáda.
Je potřeba provést odvlhčení a zateplení budovy. Byl již zpracován projekt na odvlhčení a
zateplení budovy. V roce 2015 byla provedena výměna 2 ks vchodových dveří a oprava
koupelny u pokoje v přízemí. V roce 2016 byla provedena výměna bílých nemocničních dveří
za pokojové v přírodním odstínu a také výměna osvětlení. V jídelně byla zabudována nová
kuchyňská linka. Objekt není opatřen EPS, v pokojích jsou nainstalovány jen hlásiče požárů.
Objekt – prádelna, dílna, garáž – stav vyhovující
Jde o objekt, který byl uveden do provozu v roce 2001. V budově je instalováno plynové
topení. Je bezbariérový. Stav stavby a technický stav je dobrý. V roce 2014 byla provedena
oprava omítek, schodiště a dlažby. V podkroví objektu byly v roce 2014 vybudovány
„Konferenční prostory“ – pro pořádaní porad, vzdělávání pracovníků a stážistů. Vznikla zde i
kuchyňka a pokoj vč. sociálního zařízení pro ubytování 3 osob. V podkroví je elektrické
vytápění. V objektu není výtah, EPS.
Objekt – „kancelář“ č.p. 150 – nevyhovující + rozsáhlé opravy
Objekt z roku 1932. V objektu je kancelář ředitele, ekonoma a mzdové účetní. Je zde umístěn
sklad materiálu a archiv. Nutné je provést rozsáhlé opravy – provést sanaci vlhkého zdiva,
opravu fasády, nové rozvody odpadů, vody, elektrické energie, provést zateplení Přístup do
objektu je bezbariérový. V roce 2012 byla provedena plynofikace budovy a bylo zavedeno
plynové vytápění v celé budově. V roce 2015 byla provedena výměna 1 ks venkovních dveří.
V roce 2016 byla provedena oprava omítek ve skladu a v kancelářích (opadaná omítka
nahrazena sanační omítkou) a výměna dlažby.
8 Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2016

Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2016 byla odeslána 30.1.2017 zřizovateli
elektronicky na adresu hana.ctverackova@msk.cz
Všechny úkoly jsou splněny. Zpráva o plnění úkolů je uvedena pro přehlednost v příloze č. 1
výroční zprávy.
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9

Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2017 a vize do dalších let

 obhájit certifikát „Vážka“,
 natočit film o provádění bazální stimulace v Domově Odry,
 připravit výstavu v Infocentru Odry k životnímu jubileu 100 let uživatelky M.
Červenkové,
 vytvořit obrázkový katalog jídel,
 uspořádat akreditovaný kurz „Dobrá praxe v Domově Odry“ pro pracovníky jiných
poskytovatelů sociálních služeb,
 propojení generací
o

navázat spolupráci se Střediskem volného času Odry“ – uskutečnit společné
aktivity mládeže se seniory v Domově,

o navázat spolupráci se Základní školou v Odrách – uspořádat besedu seniorů se
žáky ZŠ,
o navázat spolupráci s mateřskou školkou „Senioři do školky“,
 zapojit se do projektu NutriAction,
 zavést metodu Validace do běžné praxe.

Dětské hřiště
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10.Ekonomické údaje

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2016 (tis. Kč)
Náklady
Hlavní činnost

Výnosy
26981,5

26966,4

-15,1

11,8

26,9

15,1

26993,3

26993,3

0

Doplňková činnost
Celkem

Výsledek hospodaření

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
Z toho

Výsledek hospodaření
za rok 2016

převod do rezervního fondu
0

převod do fondu odměn
0

0

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2016 (tis.
Kč)
Druh sociálních služeb

Náklady

Výsledek hospodaření

22948,3

22948,1

-0,2

4033,2

4018,3

-14,9

26981,5

26966,4

-15,1

Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Celkem

Výnosy

Závazné ukazatele na r. 2016 (Kč)*
Výše (Kč)

Závazný ukazatel na rok 2016

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek
dotačního Programu na podporu poskytování sociálních
služeb pro r. 2016
Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy
Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní
činnosti
25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %)
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8422000

800000

500000

13,61%

Vyrovnané případně mírně
přebytkové hospodaření za rok 2016

Výsledek hospodaření

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu
poskytování sociálních služeb pro r. 2016 - UZ 13305
Druh sociálních služeb
(dle registrace)

Výše (tis. Kč)

Domovy pro seniory

7578

Domov se zvláštním režimem

844

Celkem

8422

Hospodaření s peněžními fondy
Stav (v tis. Kč)

Název fondu

k 1. 1. 2016

Fond investic
FKSP
Rezervní fond
Fond odměn

k 31. 12. 2016
2480,1

2577,3

129,3

212,3

1712,6

1781,7

34,7

34,7

Investiční akce v r. 2016
Účel akce

Zdroj (poskytovatel)

Výše (tis. Kč)

Vlastní investiční fond

Přístavba Pergola

455,0

Vlastní investiční fond

Zvedák

67,4

Vlastní investiční fond

Kopírka XEROX

87,4

Vlastní investiční fond

Kozy Kamerunské

Vlastní investiční fond

Zvedák

67,4

Vlastní investiční fond

Elektrický sporák

84,8

2,4

Celkem

764,4
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Významné dary, sponzorství (tis. Kč)
Druh/účel

Celkem

Finanční dary

127,2

Věcné dary

108,6

Celkem

235,8

Finanční

Věcný

Finanční

Rezervní fond

Věcný

Fond investic

127,2
108,6
127,2

108,6

Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč)
Zdroje
Název akce

celkem

vlastní

Přístavba Pergola

455

455

Zvedák

67,4

67,4

Kopírka Xerox

87,4

87,4

2,4

2,4

Zvedák

67,4

67,4

Elektrický sporák

84,8

84,8

764,4

764,4

Kozy kamerunské

Celkem

MSK

ISPROFIN

dary

jiné
(jaké)

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2016 (tis. Kč)
Druh/účel

Celková
hodnota

Zdroje
zřizovatel

vlastní

dary

Výměna dveří č.p. 151

110,4

69,7

Výměna dveří č.p. 410

148,3

148,3

Výměna dveří č.p. 662

167,7

0

Výměna světel č.p. 151

75,0

75,0

Výměna světel č.p.662

81,2

81,2

85,9

85,9

55,9

55,9

724,4

516,0

Výměna kuch.linky
č.p.151
Výměna dlažby, oprava
omítek č.p. 150
Celkem

jiné
40,7

167,7

208,4

Na majetku se prováděla běžná údržba a odstraňovaly se zjištěné závady. Byla dokončena
výměna nemocničních dveří za pokojové a zastaralých lustrů za nové, úsporné světla.
K 31.12.2016 byla provedena řádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků, při které
nebyly zjištěny žádné nedostatky, škody a manka.
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Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč)
Pojistná událost

Celková výše škody

Výše náhrady od
pojišťovny

V r.2016 neproběhla žádná pojistná událost
Celkem

Zahraniční služební cesty
Účel cesty

Místo

Počet
zaměstnanců

od - do

žádné

Čerpání účelových dotací v r. 2016 (tis. Kč)
Poskytovatel účelové dotace
Město Odry

Účetní
znak

Poskytnutá
dotace

11

Celkem

Použito

Vratka
dotace

Zdůvodnění
vratky

70,1

70,1

0

70,1

70,1

0

Průměrné % nemocnosti za rok 2016 činí 8,79% (vyšší nemocnost proti roku 2015 o
1,89%).
Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti

Organizace nemá pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.
Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty)

Vlastní kontroly:
Vedoucí pracovníci každoročně předkládají ředitelce plán kontrol na svém úseku. Další
kontroly se provádějí namátkově, mimořádně dle potřeby. O průběhu a výsledku kontroly je
sepsán zápis, který je předán ředitelce. Koordinátoři individuálního plánování průběžně
provádějí kontrolu vedení individuálního plánu uživatelů.
V roce 2016 byly vnitřní kontroly zaměřeny zejména na:
- dodržování pracovních postupů a úpravy lůžka,
- dodržování bezpečnostních předpisů při používání přenosných zvedáků,
- používání OOPP (opakovaně),
- vedení zdravotnické dokumentace, ošetřovatelských plánů, záznamů pro zdravotní
pojišťovny,
- používání zvedacích zařízení při přemístění uživatelů,
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-

kontrola stavu materiálu ve skladu potravin (soulad skladové evidence se
skutečností),
provádění péče o uživatele o víkendu,
dodržování hygienických plánů,
dodržování pracovních postupů u ranní toalety,
provádění záznamů v knize hlášení a vedení předepsané evidence,
kontrola čistoty nádobí, kuchyňského zařízení a jídelny,
čistota pracovních oděvů,
vedení pokladny,
docházku pracovníků,
vedení mzdové agendy a pracovních výkazů,
prádelenský provoz,
vedení skladů a skladové evidence,
dodržování dezinfekčního plánu,
dodržování harmonogramů práce a pracovních postupů.

Při kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Drobná pochybení a závady byly
neprodleně odstraněny.

Kontroly jinými subjekty:
7.3.2016 Krajská hygienická stanice MSK - předmětem kontroly bylo plnění povinností
stanovených zákonem 258/2000 Sb., vyhlášce 306/2012 Sb., zákona 120/2002 Sb. A vyhlášky
137/2004 Sb. Nezjištěny nedostatky.
28.4.2016 VZP ČR Ostrava – kontrola plateb pojistného a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného. Nebyly zjištěny nedostatky.
29.4.2016 OSSZ Nový Jičín – plnění povinností v nemocenském pojištění, v oblasti pojistného
a v důchodovém pojištění, vedení a předkládání ELDP a údajů o důchodovém pojištění,
dokladování žádostí o důchod, zaměstnávání poživatelů důchodu. Nedostatky nebyly
zjištěny.
3.5.2016 - 30.5.2016 Krajská hygienická stanice MSK – plnění povinností stanovených
v zákoně 258/2000 Sb.,379/2005 Sb., vyhlášky 137/2004 Sb., zákona 110/1997 Sb., cílem
kontroly bylo sledování kvality podávaných potravin z hlediska rizikových i pozitivních
nutrietů, pestrosti stravy. Doporučeno bylo zajistit vyšší nabídku celozrnného pečiva.
Nedostatky nebyly zjištěny.
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Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením (činí 2,50 osoby) plníme hlavně
zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v organizaci (zaměstnáváme 2,16 osoby) a
v menší míře odběrem výrobků a služeb od organizací zaměstnávajících osoby s postižením
(0,98 osoby). Celkové plnění povinností činí 3,14 osoby (tj. překročení povinného podílu o
0,64 úvazku).
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů,

V roce 2016 nikdo nepožadoval poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
v platném znění.
Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace
se zprávou o činnosti

Seznámení se zprávou o činnosti za rok 2016 proběhne dopoledne na poradě s uživateli a
odpoledne na poradě se zaměstnanci dne 21.3.2017.
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Poskytovaná služba Domov pro seniory (DpS)
Hospodaření v roce 2016 a složení nákladů a výnosů v %
Služba

Číslo účtu

Domov pro seniory

v tis.Kč
Skutečnost % složení
k
nákladů a
31.12.2016 výnosů

Název položky

501

Spotřeba materiálu

2164,8

9,43

502

Spotřeba energie

1353,2

5,90

511

Opravy a udržování

997,3

4,35

13,5

0,06

647,0

2,82

11680,0

50,90

3925,6

17,11

450,0

1,96

70,0

0,30

512, 513

Cestovné+ náklady na reprezent.

518

Ostatní služby

521

Mzdové náklady

524

Zákonné sociální pojištění

525,527

Jiné soc. poj a zákonné soc. náklady

53x,54x

Ostatní náklady

551

Odpisy DNM a DHM

730,2

3,18

558

Náklady z DDHM

915,1

3,99

591

Daň z příjmů

1,7

0,01

22948,3

100,00

Náklady celkem hlavní činnost
Náklady celkem doplňková činnost
Náklady celkem HČ + DČ

0,2
22948,5

602/3,34,73,83 Výnosy od uživatelů za pobyt, FS

6463,4

28,17

6499,9

28,32

602/72

Výnosy PnP

602/74

Výnosy zdravotní pojišťovna

899,7

3,92

Výnosy ostatní + zaměstnanci

204,9

0,89

64x,66x

Ostatní výnosy

141,6

0,62

672/50

Transfery na poskyt. soc. služeb

7578,0

33,02

672/ ost

Transfery ostatní

1160,5

5,06

22948,0

100,00

602/40,80,83

Výnosy celkem hlavní činnost
Výnosy Doplňková činnost

0,4

Výnosy celkem DČ + DČ

22948,4

Hospod. výsledek hlavní činnost

-0,2

HV doplňková činnost

0,2

HV DČ + DČ

0,0

42

Složení nákladů v roce 2016 DpS

Náklady z DDHM
Ostatní nákl.
Spotřeba materiálu
915,1
67,80
2164,8
4%
Daň z příjmů
0%
10%
Spotřeba energie
1,7
Odpisy DNM a DHM
Spotřeba materiálu
1353,2
0%
730,2
6%
Zák. a ost.soc.
3%
Spotřeba energie
nákl.
Opravy a udržování
220,80
997,3
Opravy a udržování
1%
4%
Cestovné+ náklady na
Zákonné sociální
Cestovné+ náklady na
reprezent.
pojištění
reprezent.
Ostatní služby
3925,6
13,5
17%
0%
Mzdové náklady
Ostatní služby
647,0
Zákonné sociální
3%
pojištění
Jiné soc. poj a zákonné
soc. náklady
Mzdové náklady
Ostatní náklady
11680,0
51%

Odpisy DNM a DHM
Náklady z DDHM

Transfery ostatní
1160,5
5%

Složení výnosů v roce 2016 DpS

Výnosy od uživatelů za pobyt, FS
Výnosy PnP

Transfery na poskyt.
soc. služeb
7578,0
33%
Ostatní výnosy
141,6
1%
Výnosy ostatní
+ zaměstn.
1%

Výnosy od
uživatelů za
pobyt, FS
6463,4
28%

Výnosy zdravotní pojišťovna
Výnosy ostatní + zaměstnanci
Ostatní výnosy
Transfery na poskyt. soc. služeb
Transfery ostatní

Výnosy PnP
6499,9
28%
Výnosy zdravotní
pojišťovna
899,7
4%
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1. Popis zařízení – viz souhrnná zpráva
2. Charakteristika poskytované služby

Posláním domova pro seniory je poskytovat celoroční pobytové služby sociální péče
seniorům ve věku 65 a více let, kteří se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitli
v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých životních
potřeb, které jim nemůže zajistit rodina či jiné sociální služby.
Člení se na:
oddělení se zvýšenou obslužnou péčí,
oddělení bez zvýšené obslužné péče.

-

3.Uživatelé služby*: Domov pro seniory
3.1

schválená kapacita zařízení pro rok 2016 – celkem 66

3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2016 a jejich rozdělení (viz tabulka): 66

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2016, počty dle:

Počty uživatelů
Ženy

3.3.1 Pohlaví
3.3.2 Věk

3.3.3 Stupeň závislosti

3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením
3.3.4 Typ
postižení

rozpětí
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
II středně těžká závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
těžké

hluboké
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické
diagnózy
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným)
a s psychiatrickou diagnózou

3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině
služby
bez omezení pohybu
s částečným omezením
3.3.6 Mobilita
s úplným omezením
pohybu

53
60,695,2
84,4
1
9
5
18
20
3
1
1

Z toho
nově
přijatých

Muži Celkem Ženy
13

66

65,188,1
77,8

60,695,2
83,1
1
13
7
23
22
4
1

4
2
5
2
1

7

Muži
1

80-94,6 72,9
87,6
72,9
2
2
1
2

1

1

1
1
24

2

9

3

12

4
26
23

4
7
2

8
33

6

25

1

26

3.3

obložnost v uplynulém roce činila 99,69 %.

3.4

počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2016 je 76
z toho - žen 64
- mužů
12

1

1

3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu je 16,5 měsíce, u urgentních zájemců
činí 8,3 měsíce.
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4.Personál – Domov pro seniory
Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků
Přímá péče

Vzdělání

Přepočtený
stav (PS) ke
dni
31.12.2016

Pedagogičtí
pracovníci

%

1
PS

Vysokoškolské

Pracovníci
v sociálních
službách

Zdravotničtí
pracovníci

2
%

PS

Sociální
pracovníci

THP

Ostatní

4

5

6

3
%

PS

3,42

6,34

Úplné střední

16,67

30,89

7,67

14,21 5,25

Vyučen

25,2

46,7

16,8

31,13

Základní

8,67

16,07

6,1

11,31

Celkem

53,96

%

PS

%

PS

%

1,71

3,17

1,71

3,17

PS

%

0,86
0,86

1,59

2,89

5,36

1,59

7,54

13,98

3,43

6,35

2,57

4,76

13

24,1

Vyšší odborné

100

30,57 56,65 5,25

9,73

9,73

1,71

3,17

Složení personálu služba Domov pro seniory

Pracovní pozice
Všeobecná sestra
Úseková sestra
Vedoucí zdravotně sociálního úseku
THP – ředitel, ekonom, mzdová účetní,
Sociální pracovnice
Vedoucí PSS obslužná
Pracovníci v sociálních službách – obslužná péče
Pracovníci v sociálních službách – animace
Skladnice
Kuchařky
Pomocnice v kuchyni
Uklízečky
Pradleny
Údržbáři – řidič
Pracovníci celkem

Průměrný
přepočtený
pracovníků v roce 2016
3,87
0,86
0,86
2, 50
1,71
0,71
25,95
2,96
0,86
3,36
1,71
4,17
2,14
1,54
53,2

počet

5.Práce s kvalitou – viz souhrnná zpráva
6.Sociální podmínky uživatelů
Zelená budova „Vila“ – 40 uživatelů Domov pro seniory
V tomto objektu se nachází 4 jednolůžkové pokoje a 18 dvoulůžkových pokojů. V nové části
objektu je sociální zařízení umístěno přímo u pokojů uživatelů, ve staré části budovy a
v podkroví se nachází na chodbě. V podkroví slouží 2 sociální zařízení 7 uživatelům. Ve staré
části vily slouží 2 sociální zařízení 10 uživatelům. Vhodné by bylo zvýšit počet sociálního
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zařízení ve staré části budovy, bohužel to není stavebně proveditelné. V 1. patře objektu je k
dispozici velká koupelna.
V budově se v přízemí nachází stravovací provoz vč. jídelny, která je využívána také
k pořádání různých aktivit. Uživatelé tady mají k dispozici „Obývák“, který využívají převážně
uživatelé z přízemí i jako jídelnu. K dispozici je zde velkoplošná televize. V prvním patře
tohoto objektu je tzv. „Klepárna“- chodba, kterou uživatelé velice rádi a často využívají při
skupinových animacích. Ve staré části vily, v hale, byl vybudován k posezení reminiscenční
koutek. V podkroví se nachází rehabilitace a multismyslová místnost pro provádění terapie
Snoezelen.
Žlutá budova „Domek“ – 1. patro 11 uživatelů Domov pro seniory
Uživatelé zde obývají 3 jednolůžkové pokoje a 4 dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením.
Mají k dispozici jídelnu. Je zde kuchyňka, kde se servíruje strava pro uživatele z tohoto
poschodí.
Kuchyňku mohou uživatelé využívat také individuálně. Dále se na Domku v prvním patře
nachází jídelna pro uživatele Domova pro seniory a zákoutí pro posezení uživatelů.
V 2. patře budovy se nachází hlavní kulturní místnost „Tančírna, která je využívána
k pořádání většiny zájmových klubů a společensko-kulturních akcí. Tančírna je vybavena
knihovnou s širokou nabídkou knih, plátnem, dataprojektorem, televizí, počítačem
s internetem, interaktivní tabulí keramickou pecí a hrnčířským kruhem. V Tančírně najdeme
také kuchyňku, která je využívána při kulturních akcích a k zájmovým klubům.
V této budově se ve druhém patře nachází rehabilitace a zázemí pro personál.
Oranžová budova „Stará kuchyň“ – 15 uživatelů Domov pro seniory
Zde se nachází 5 jednolůžkových pokojů a 5 dvoulůžkových pokojů se sociálním zařízením,
pracovna pro personál, jídelna pro uživatele, kuřárna. V každém patře je zákoutí k posezení
uživatelů. V 1. patře objektu je k dispozici koupelna s vanou a sprchovým koutem.
Nachází se zde jídelna pro uživatele tohoto objektu, která slouží také jako místnost pro různé
aktivity a zájmové kluby. V jídelně se nachází televize s DVD přehrávačem, kterou mají
uživatelé k dispozici.
Ostatní údaje o službě ( technický stav objektů, nabídka zábavy, práce s kvalitou…) viz.
souhrnná zpráva, neboť se prolínají se službou Domov se zvláštním režimem.
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Poskytovaná služba Domov se zvláštním režimem (ALDa)
Hospodaření v roce 2016 a složení nákladů a výnosů v %
Služba

Číslo účtu

Domov se zvláštním režimem

(ALDa)

v tis.Kč

Název položky

Skutečnost
k
31.12.2016

% složení
nákladů a
výnosů

501

Spotřeba materiálu

343,0

8,50

502

Spotřeba energie

234,8

5,82

511

Opravy a udržování

152,3

3,78

2,4

0,06

100,1

2,48

2062,1

51,13

698,3

17,31

78,2

1,94

5,0

0,12

512, 513

Cestovné+ náklady na reprezent.

518

Ostatní služby

521

Mzdové náklady

524

Zákonné sociální pojištění

525,527

Jiné soc. poj a zákonné soc. náklady

53x,54x

Ostatní náklady

551

Odpisy DNM a DHM

176,6

4,38

558

Náklady z DDHM

180,1

4,47

591

Daň z příjmů

0,3

0,01

4033,1

100,00

Náklady celkem hlavní činnost
Náklady celkem doplňková činnost
Náklady celkem HČ + DČ

4044,7

602/30,31,33 Výnosy od uživatelů za pobyt, FS
602/72

Výnosy PnP

602/74

Výnosy zdravotní pojišťovna

11,6

602/40,80,83 Výnosy jiné + zaměstnanci

1103,2

27,45

1501,8

37,37

203,6

5,07

90,9

2,26

43,5

1,08

64x,66x

Ostatní výnosy

672/50

Transfery na poskyt. soc. služeb

844,0

21,00

Transfery ostatní

231,3

5,76

4018,3

100,00

672/55,56

Výnosy celkem hlavní činnost
Výnosy Doplňková činnost

26,5

Výnosy celkem DČ + DČ

4044,8

Hospod. výsledek hlavní činnost
HV doplňková činnost

-14,9
14,9

HV DČ + DČ

0,0

47

Jiné soc.
poj a
zákonné
soc.
náklady
78,2
2%

Náklady z DDHM
180,1
Odpisy 4%
Ostatní DNM a
náklady DHM
5,0 176,6
4%
0%

Zákonné sociální
pojištění
698,3
17%

Daň z příjmů
Složení nákladů v roce 2016 ALDa
0,3
Spotřeba materiálu
0%
343,0
Spotřeba materiálu
9%
Spotřeba
energie
234,8
Spotřeba energie
6%
Opravy a udržování
152,3
Opravy a udržování
4%

Mzdové náklady
2062,1
51%

Cestovné+
náklady na
Ostatní služby reprezent.
2,4
100,1
0%
3%

Cestovné+ náklady
na reprezent.

Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální
pojištění

Transfery ostatní
231,3
6%

Složení výnosů v roce 2016 ALDa

Výnosy od uživatelů za pobyt, FS

Ostatní výnosy
43,5
1%
Výnosy jiné
+ zaměstn.
34,00
1%
Výnosy zdravotní
pojišťovna
203,6
5%

Transfery na
poskyt. soc.
služeb
844,0
21%

Výnosy od
uživatelů za
pobyt, FS
1103,2
28%

Výnosy PnP
Výnosy zdravotní pojišťovna
Výnosy jiné + zaměstnanci
Ostatní výnosy
Transfery na poskyt. soc. služeb
Transfery ostatní

Výnosy PnP
1501,8
37%
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1.Popis zařízení – viz souhrnná zpráva
2.Charakteristika poskytované služby

Posláním domova se zvláštním režimem (ALDa) je poskytovat celoroční pobytové služby
sociální péče seniorům ve věku 65 a více let, kteří se v důsledku onemocnění Alzheimerovou
chorobou a ostatními typy demence ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují
pravidelnou pomoc při zajišťování svých životních potřeb, které jim nemůže zajistit rodina či
jiné sociální služby.
Jedná se o oddělení specializované péče určené zejména pro osoby s Alzheimerovou
chorobou a jinými typy demence. Od domova pro seniory se liší respektováním speciálních
potřeb se zaměřením na nové modely, koncepce, techniky a terapie.
Nejnáročnější a nejrizikovější práce je na ALDě, kde jsou ubytováni nejzávislejší a
nejzranitelnější uživatelé. Snažíme se proto, co nejvíce respektovat jejich rytmus a zvyklosti:
Zklidnit a zpomalit tempo. Spolupracujeme s jejich blízkými.
3.Uživatelé služby*: Domov se zvláštním režimem (ALDa)
3.1schválená kapacita zařízení pro rok 2016 – celkem 11
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2016 a jejich rozdělení (viz tabulka): 10

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2016, počty dle:

Počty uživatelů
Ženy

3.3.1 Pohlaví
3.3.2 Věk

3.3.3 Stupeň závislosti

3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením
3.3.4 Typ
postižení

rozpětí
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
II středně těžká závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
těžké

hluboké
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické
diagnózy
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným)
a s psychiatrickou diagnózou

3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině
služby
bez omezení pohybu
s částečným omezením
3.3.6 Mobilita
s úplným omezením
pohybu
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8
71,999,6
87,9
1

Muži Celkem Ženy
2

10

85-85,8 71,999,6
85,3
87,3
1

1
8

7

Z toho
nově
přijatých

2

5
83,999,6
89,4

1
8

1
4

9

3

1

1

1
4
3

1
4

1
2

5

2

2

Muži

3.3

obložnost v uplynulém roce činila 98,47 %.

3.4
počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2016 je 45
z toho - žen
28
- mužů
17
3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu je 14,8 měsíce, u urgentních
zájemců činí 8,8 měsíce.

4. Personál- Domov se zvláštním režimem
Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků
Přímá péče

Vzdělání

Přepočtený
stav (PS) ke
dni
31.12.2016

%

Pedagogičtí
pracovníci
1
PS

Vysokoškolské

Pracovníci
v sociálních
službách

0,58

5,48

2
%

PS

Sociální
pracovníci

Zdravotničtí
pracovníci
3

%

PS

THP

4
%

Ostatní

5

6

PS

%

PS

%

PS

%

0,29

2,74

0,29

2,74

0,14
0,14

1,32

0,48

4,53

1,32

1,26

11,9

0,57

5,38

0,43

4,06

2,17

20,49

Vyšší odborné
Úplné střední

3,08

29,08

1,58

14,92 0,88

Vyučen

4,6

43,44

3,2

30,22

Základní

2,33

22

1,9

17,94

6,68

63,08 0,88

Celkem

10,59

100

8,3

8,3

0,29

2,74

Složení personálu služba Domov se zvláštním režimem (ALDa)

Pracovní pozice
Všeobecná sestra
Úseková sestra
Vedoucí zdravotně sociálního úseku
THP – ředitel, ekonom, mzdová účetní,
Sociální pracovnice
Vedoucí PSS obslužná
Pracovníci v sociálních službách – obslužná péče
Pracovníci v sociálních službách – animace
Skladnice
Kuchařky
Pomocnice v kuchyni
Uklízečky
Pradleny
Údržbáři – řidič
Pracovníci celkem
5.Práce s kvalitou – viz souhrnná zpráva
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Průměrný
přepočtený
pracovníků v roce 2016
0,64
0,14
0,14
0,42
0,29
0,12
4,31
0,98
0,14
0,56
0,29
0,7
0,36
0,26
9,35

počet

6.Sociální podmínky uživatelů
Žlutá budova „Domek“ - přízemí 11 uživatelů Domov se zvláštním režimem
V přízemí budovy se nachází oddělení domova se zvláštním režimem „ALDa“. Uživatelé
obývají 3 jednolůžkové a 4 dvoulůžkové pokoje. Dva pokoje mají samostatné sociální
zařízení přímo u pokojů. V ostatních případech je sociální zařízení přímo umístěno
v předsíňkách a je společné pro 2 nebo 3 pokoje. Uživatelé tohoto oddělení zde mají jídelnu,
která slouží zároveň jako denní místnost - „obývák“. V obýváku je uživatelům k dispozici
velkoplošná televize, DVD přehrávač, videopřehrávač a rádio. Místnost je vybavena velkým
stolem, židlemi, gaučem s křesly a velkým akváriem.
V 2. patře budovy se nachází hlavní kulturní místnost „Tančírna, která je využívána
k pořádání většiny zájmových klubů a společensko-kulturních akcí. Tančírna je vybavena
knihovnou s širokou nabídkou knih, plátnem, dataprojektorem, televizí, počítačem
s internetem, interaktivní tabulí keramickou pecí a hrnčířským kruhem. V Tančírně najdeme
také kuchyňku, která je využívána při kulturních akcích a k zájmovým klubům.
V této budově se ve druhém patře nachází rehabilitace a zázemí pro personál.
Ostatní údaje o službě (technický stav objektů, nabídka zábavy, práce s kvalitou…) viz.
souhrnná zpráva, neboť se prolínají se službou Domov pro seniory.

Strom života vytvořený na zdi
pokoje uživatelky Domova se
zvláštním
režimem
(vytvořen
z rodinných fotografií).
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Všechny fotografie byly použity se souhlasem uživatelů.

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

ing. Pavlína Koláčková , Bc. Iveta Šťastná

datum:

28.2.2017

telefon:

556 730 133, 723 049 017

e-mail:

kolackova@ddodry.cz, ekonom@ddodry.cz

Příloha:
- 1. Plnění stanovených úkolů rok 2016
- 2. Hospodaření středisek,
- 3. Poděkování
- 4. Ukázka reminiscence „1. máj“,“Podzim“
- 5. Časopis „A tak tu žijeme…“ 7-9/2016
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Příloha č.1.

Plnění stanovených úkolů rok 2016
1. Nadále udržet minimálně 0,3 pracovního úvazku pro osoby s mentálním
postižením z řad uživatelů jiných sociálních služeb.
Stále zaměstnáváme pracovníka na 0,3 úvazku na pozici údržba ploch a zeleně. Tento
pracovník je uživatelem sociální služby „Centrum denních služeb“ v Odrách.
2. Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferovat
přímé zaměstnávání před jinými formami plnění. V případě naplňování
povinného podílu jinou formou než přímým zaměstnáváním uvést zdůvodnění.
Za rok 2016 jsme měli v pracovním poměru 62,55 úvazků pracovníků. Stanovený 4%
povinný podíl činí 2,50 pracovníka. Přímým zaměstnáváním osob se zdravotním
postižením jsme naplnili 2,16 úvazku a odebráním výrobků a služeb jsme naplnili
dalšího 0,98 úvazku. Celkem je to tedy 3,14 úvazku (tj. překročení povinného podílu
o 0,64 úvazku).
3. V souladu s „Pravidly pro provoz Nákupního systému MSK“ zabezpečit
naplňování základních cílů Nákupního systému MSK, jehož prostřednictvím jsou
realizovány nákupy v rozsahu veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Nákupní portál MSK využíváme v souladu s „Pravidly pro provoz Nákupního systému
MSK“. Využíváme jej hlavně pro nákup drogérie, potravin a kancelářských potřeb za
výhodné ceny. Plníme evidenční povinnost u stanovených komodit, zaznamenáváme i
drobné nákupy.
V roce 2016 jsme přes portál realizovali nákupy materiálu, potravin a kancelářských
potřeb v hodnotě 680.503,- Kč. Systém funguje bez problémů. Dodavatelé dodávají
materiál v předepsaných lhůtách. Ve 2 případech se vyskytly nedostatky u
objednávaného materiálu a to konkrétně u rukavic a sáčků do košů, které byly
dodávány v nedostatečné kvalitě a docházelo k jejich protržení. Po telefonické dohodě
s dodavatelem jsme změnili druh nakupovaných rukavic a sáčků nyní je vše bez
nedostatků. U objednávaných potravin občas dochází k tomu, že dodavatel nahradí
objednané potraviny jinou značkou než byla objednána. U potravin by bylo vhodné
rozšířit sortiment a doplnit obrázky a rozšířit možnost objednávaní na kusy (nejenom
celá balení).
4. Na všech materiálech, médiích, vstupech a výstupech organizace aktivně
propagovat korporaci MSK v souladu s manuálem jednotného vizuálního stylu
MSK.
1

Prvky povinné publicity používáme na
všech možných médiích, materiálech a
dokumentech. Služební auta byly
opatřeny polepy s logem. Jednotlivé
budovy byly označeny cedulemi
s logem. Webové stránky organizace
www.ddodry.cz obsahují informaci, že
jsme příspěvkovou organizací MSK a
taktéž příslušná loga. V tiskárně byly
vytištěny nové vizitky s logem.
Vlajka

Postupně se prvky jednotného vizuálního
styku MSK objevují na všech našich vnitřních
dokumentech při jejich aktualizacích a jsou uváděny
na všech listinách směřujících vně organizace.
Logo bylo umístěno
na vlajce Domova i
propagačním bulletinu (viz foto).

Propagační bulletin 1
5. Při individuální podpoře uživatelů služeb upřednostňovat aktivity v komunitě
(mimo zařízení sociálních služeb) oproti aktivitám v zařízení.
Naší snahou je podporovat uživatele ve využívání všech dostupných služeb vně
zařízení. Uživatele mají k dispozici zpracovanou „Databázi dostupnosti služeb
v Odrách“ (viz příloha č. 1), která byla v roce 2016 aktualizována. V „Databázi“ je
přehled jednotlivých úřadů, institucí, obchodů a služeb, které se nacházejí v Odrách,
s informací o jejich bariérovosti. Materiál byl vytvořen za pomocí uživatelky na
invalidním vozíku, slouží pro orientaci uživatelů a jejich příbuzných, zda mohou
v závislosti se svým zdravotním stavem a případným využitím kompenzačních
pomůcek využít potřebnou službu či úřad nebo k tomu budou potřebovat další podporu.
Někteří naši uživatelé využívají běžně dostupné služby sami dle svých pohybových
možností. Ostatní se neobejdou bez podpory a pomoci svých blízkých a pracovníků.
Uživatelé, co nezvládnou dojít sami do města pro větší vzdálenost, využívají alespoň
možnosti nákupů na „Benzině“ vedle Domova, kde zvládnou dojít sami. Nejčastější
jsou doprovody uživatelů do města (pošta, knihovna, návštěvy Městského úřadu při
vyřizování úředních záležitostí, spořitelna, lékaři, nákupy, restaurace, cukrárna,
kavárna apod.). Uživatelé podporujeme i v účasti na různých sportovních aktivitách
mimo Domov. Jako fakultativní službu jim umožníme dopravu služebním automobilem
na vzdálenější místa (např. nákupy v obchodním centru v Ostravě). Zajišťujeme 2 x
ročně autobus s plošinou pro přepravu invalidních vozíků k uspořádání hromadného
zájezdu. Zájezdy jsou financovány z darů a příspěvku uživatelů. Cíl zájezdu si vybírají
sami uživatelé. Za hezkého počasí pravidelně vyráží naši pracovníci s uživateli na
invalidních vozících do města na hromadné vycházky, které jsou velmi oblíbené, spojí
je s nákupy, návštěvou tržnice a posezením v cukrárně nebo v pizzerii, případně
2

navštíví nějakou výstavu, v období památky zesnulých navštěvují hřbitov.
Někteří uživatelé mají v individuálním plánu a v cíli spolupráce např. návštěvy města a
využívání služeb ve městě. U těchto uživatelů se postupuje dle plánu spolupráce. Tyto
jejich cíle se nám daří naplňovat.
Příklady některých aktivit mimo zařízení:
 23.3. Pozvánka ze ,,Školy života“ Nový Jičín - bowling (3 uživatelé).


27. 4. Pozvánka z Příbora – předčítání seniorů v Domově Příbor – historie
Příbora, my jsme přispěli – příběhy z Oderska, náš dobrovolník p. Kvapil –
zpracoval vyprávění o Oderském zámku (účastnili se 4 uživatelé).



5. 5. Zájezd Hradec nad Moravicí – zámek – prohlídka přízemních prostor
(bezbariérová), návštěva venkovní restaurace (16 uživatelů).



11.5. Informační centrum Odry – výstava ,,Obrazy z pískovce“+ hodiny
z pískovce, autorky z Oder Zuzana Bačíková a Martina Hasmandová (6
uživatelů).



18. 5. Nákupy v obchodním centru Ostrava (2 uživatelky).



24. 5. Odvoz uživatelky ke kadeřnici.



23. 8. Informační centrum – výstava ,,Dřevěný svět“, výstava hraček + průřez
historií výroby hraček na Odersku (5 uživatelů),



27.9. Zájezd Hlučín - ,,Dětský ranč“, zvířata + průřez světadíly + restaurace (14
uživatelů).



11. 10. “Škola života“ Nový Jičín – turnaj v šipkách (3 uživatelé).



25.10. Tržnice Odry, návštěva Oderského hřbitova ((3 uživatelky),



6.12. Střední zdravotnická škola Sv. Anežky české v Odrách – prezentace
projektu studentů s názvem „Emoce“ (3 uživatelé). Studenti projekt realizovali
u nás v Domově (součástí projektu byla reminiscence, která probíhala na
podzim v našem zařízení na téma podzim – výroba draků, pečení brambor a
jablek).

3

Zájezd Hradec nad Moravicí

Výstava Dřevěný svět

Zájezd ranč Hlučín
4

Bowlingový turnaj Nový Jičín

Posezení v pizzerii

6. Za každou zpracovanou službu – zpracovat přehledy o počtu evidovaných
žadatelů o poskytnutí sociální služby, odmítnutých žadatelů, přehled o výši a
počtu přiznaných PnP stávajících uživatelů služby, vč. žádostí v řízení a žádostí o
navýšení výše PnP.
Požadované přehledy byly zpracovány za službu Domov pro seniory i Domov se
zvláštním režimem ve stanovených termínech a byly zaslány emailem Mgr. Haně
Čtveráčkové.
7. Volná pracovní místa v organizaci hlásit zřizovateli prostřednictvím aplikace
FormFlow Server.
5

V roce 2016 jsme opakovaně hlásili volné pracovní místa prostřednictvím aplikace
FormFlow Server pro pracovní pozici ekonom, všeobecná sestra s registrací a
pracovník v sociálních službách obslužná péče. U pracovních pozic všeobecná sestra a
pracovník v sociálních službách se projevuje velký nedostatek těchto pracovníků a
tyto pozice se velmi obtížně obsazují stabilními a kvalitními zaměstnanci.
8. Vlastní úkoly organizace
Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2016
 Zapojit se do přednáškové činnosti pro veřejnost.
V roce 2016 pracovníci Domova připravili tyto přednášky pro veřejnost:
 14.1.2016 Mateřská škola Vražné – zábavnou formou o onemocnění demence,
představení robotického tuleně Para.
 2.3. – 4.3. 2016 studenti FAMU natáčeli film o Parovi – téma „Samota“.
 10.3.2016 Praha festival „Jeden svět“ – „Robotizace v péči“ – přednáška o
Parovi.
 1.6.2016 Dětský domov Řepiště – ukázka Para.
 V rámci týdne sociálních služeb byla pro příbuzné našich uživatelů připravena
přednáška o dobré praxi v Domově Odry.
 7.10.2016 – Mateřská školka – zábavná přednáška, představení Para.
 21.10 – 22.10.2016 - Praha – konference „Stárnutí“ – téma sociální robot.

 K 60 - letému výročí trvání Domova připravit velkou „Zahradní slavnost“.
Dle dostupných informací se historie Domova datuje od roku 1956. V roce 2016 tedy
uplynulo 60 let trvání a poskytování služeb. Proto jsme k tomuto výročí připravili
„Zahradní slavnost“ pro uživatele a jejich hosty. Na zahradě byl postaven obrovský
stan, aby nás ochránil před případnou nepřízní počasí, byly přivezeny stoly a lavičky,
připraveno bohaté občerstvení a soutěže pro děti. Slavnosti se účastnilo asi 100 hostů
z řad příbuzných a blízkých našich uživatelů vč. jejich vnoučat či pravnoučat, senioři
z místní komunity, zástupci Města Odry, pracovníci s dětmi z Dětského domova
v Řepišti. Počasí nám přálo. Na slavnosti vystoupil taneční soubor „Fatima“ s
ukázkami tanců. K tanci a poslechu zahrála cimbálová muzika „Primáš“. Jako
překvapení si naše uživatelky s pracovníky připravily vystoupení v country stylu, které
se jim moc povedlo. Všichni si slavnost moc užili, zazpívali si známé písničky, strávili
příjemné chvíle v kruhu svých blízkých a odcházeli spokojeni.
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Vystoupení uživatelek na slavnosti
 Vyškolit pracovníky v paliativní péči
V záři byl uspořádán v našem Domově kurz pro pracovníky „Paliativní péče – vhled
do tématu“, kterého se zúčastnilo 15 zaměstnanců. Kurz a setkal se s velmi
pozitivním ohlasem u pracovníků. Poskytl nám nové podněty k zamyšlení i k práci
s tématem paliativní péče. Téma paliativní péče je velmi obtížné pro komunikaci, je
však nutné s ním v naší službě pracovat. Pracovníci se snaží velmi citlivě přistupovat
s tímto tématem k uživatelům i jejich blízkým. Je velmi důležité zjistit poslední přání a
představy uživatelů o jejich odchodu z tohoto světa a pomoci jim odejít důstojně a
smířeni. Naši podporu a pomoc potřebují i příbuzní a blízcí našich uživatelů v těchto
pro ně těžkých chvílích. Pracovníci jsou připraveni je vyslechnout, poskytnout slova
útěchy a podpory. Pokud dojde ke zhoršení stavu uživatelů a předpokládá se jejich
brzký odchod je příbuzným předán dokument „Informace pro příbuzné“ viz příloha
č. 2, informace pro příbuzné o umírání. Pracovníci mají k dispozici manuál „Jednání
při umírání uživatele“. K lepšímu pochopení tématu mohou využít poznatky z odborné
literatury, která se nachází v naší knihovně:
- kniha od Moniky Markové: Sestra a pacient v paliativní péči o umírající pacienty,
- kniha od Zdenka Kolnera: Manuál paliativní péče o umírající pacienty,
- kniha od Věry Suchomelové: Senioři a spiritualita,
- kniha Martiny Rosenberg: Mami kdy už konečně umřeš,
- kniha od Iry Byock: Dobré umírání.
S tímto tématem budeme i nadále pracovat.
 Vyškolit pracovníky v konceptu Snoezelen
V konceptu Snoezelen byli vyškoleny 3 pracovnice, které tento koncept zavádějí do
běžné praxe v Domově. Získali jsme 2 stříbrné a 2 bronzové certifikáty, za práci
s tímto konceptem, za prostředí a místnost. Snoezelen - místo pro radost - místnost pro
multismyslovou stimulaci. Nabízíme zde uživatelům pobyt v prostředí, které vytváří
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pocit klidu, pohody, uvolnění, bezpečí, stimuluje a probouzí zájem. Místnost je
vybavena světelnými efekty a vodním prvkem. Provádí se zde relaxační polohování,
aromaterapie za doprovodu relaxační hudby a relaxačních filmů. Do budoucna
bychom chtěli tuto místnost ještě rozšířit o další prvky. Chceme pokračovat ve
vzdělávání pracovníků v tomto konceptu, absolvovat supervizi a pokusit se získat
zlatý certifikát.
 Upravit webové stránky organizace – přizpůsobit je seniorům.
Byly spuštěny nové, inovované webové stránky organizace na adrese www.ddodry.cz
Nová struktura stránek je přizpůsobená více potřebám seniorů – možnost zvětšení
textu, přehlednější struktura, intuitivní ovládání apod. Nové stránky jsou uživatelsky
příznivější a snadnější i pro pracovníky k doplňování, aktualizaci a vkládání údajů,
článků, dat a fotografií.
 Připravit a nechat vypracovat projekt na odvlhčení a zateplení budovy č.p.
151.
Byla zpracována poptávka na zpracování projektové dokumentace, byly osloveny 3
firmy, ze kterých byla vybrána nabídka s nejnižší cenou, kterou nabídla firma
EMMET, které bylo vypracování projektu na tuto akci zadáno. Projektová
dokumentace je dokončena. Součástí zpracování projektové dokumentace je i
zpracování energetického posudku a průkazu energetické náročnosti budovy (PENB).
Zpracovaná projektová dokumentace bude předána Moravskoslezskému
energetickému centru ke konzultaci a případně bude doplněna či upravena dle jejich
připomínek. Původně bylo plánováno realizovat odvlhčení a zateplení budovy č.p. 151
jako 2 samostatné akce. Tento záměr byl při zpracování projektu přehodnocen, jelikož
je nutné odvlhčení i zateplení budovy realizovat jako jednu akci, neboť různé práce se
prolínají a navazují na sebe. Dle vyčíslení investičních nákladů na akci v projektu
bude aktualizován požadavek na akci reprodukce majetku v systému FAMA. Zda
bude akce realizována a v jakém termínu závisí na zřizovateli, zda tuto akci podpoří
investiční dotací, neboť z vlastních zdrojů nejsme schopni tuto akci zrealizovat.
 Bon apetit – zkvalitnění stolování a podávání stravy uživatelům.
Jedná se o program kvality. Cílem je poskytnout uživatelům radost z jídla a stolování.
Jídlo a vše, co s ním souvisí je pro uživatele (vedle zdraví a kontaktu s blízkými)
jednou z hlavních potřeb jejich života. Strava a její podávání a vše, co s tím souvisí je
pro uživatele zážitkem v běhu všedního dne. Proto se snažíme, aby tento zážitek byl
pro ně příjemný po všech stránkách a aby oslovil jejich smysly. Je velmi důležité, aby
pracovníci ze stolování, přípravy jídla, jeho servírování a všech souvisejících činností
vytvořili pro uživatele radostný rituál, který jim přináší zážitky, uspokojení, pohodu a
příjemné vzpomínky a to vše při zachování jejich zvyklostí, respektování jejich
rozhodnutí, individuálních potřeb a schopností a důstojnosti při podávání stravy.
Kurz Bon apetit s rozsahem 16 hodin absolvovalo 15 našich pracovníků. Kurz vedla
lektorka Mgr. Dana Hradcová. Nové poznatky z kurzu jsme se snažili zavést do naší
praxe. Ostatní pracovníci byli seznámeni s výstupy z kurzu. Pracovníci mají také
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k dispozici knihu „Bon apetit – radost z jídla v dlouhodobé péči, jejímiž autory jsou
Jitka Zgola a Gilbert Bordillon.
Zapojili se pracovníci všech úseků. Zmapovali jsme současnou situaci (viz příloha č. 3
Bon apetit). Stanovili jsme si cíle, kterých chceme dosáhnout a plán činností s termíny
a zodpovědné osoby za jejich naplňování.
Provedli jsme pozorování, kdy pracovníci pozorovali jiné pracovníky při přípravě
stolování, servírování a podávání stravy a to v jídelnách i na pokojích. Následně jsme
poznatky a připomínky z pozorování vyhodnotili a podnětné zlepšení zavedli do
praxe.
Při zavádění programu Bon apetit jsme se zaměřili hlavně na službu Domov se
zvláštním režimem, uživatele s demencí a na uživatele s velkou závislostí. Důležité je
vypozorování jejich potřeb, zvyků, oblíbených jídel a chutí. Velmi nám pomáhají
informace získané od rodinných příslušníků.
Bon apetit se zabývá nejen samotným jídlem, ale i prostředím, kde se podává,
způsobem, jakým je servírováno, lidmi se kterými je konzumováno a pracovníky, kteří
jídlo připravují, servírují a podávají.
Snažíme se podpořit všechny zbývající schopnosti a dovednosti uživatelů při
konzumaci jídel a tekutin a to nejen zajištěním různých vhodných pomůcek (např.
protiskluzové podložky pod talíře, různé druhy příborů a lžící, talíře se širšími okraji,
barevné nádobí, lehké nádobí, různě tvarované hrnky s 1 nebo 2 uchy pro lepší
uchopení, hrnečky s pítkem apod.), ale i vhodnou přípravou a naporcováním jídla
(např. pečivo bez kůrky, nakrájení na rybičky, možnost výběru jídla a oblíbených
příloh k jídlu, příprava jídla, které je možno uchopit do ruky, pokud uživatel
nezvládne manipulaci s příborem nebo lžící).
Při podávání jídla dávat přičichnout, vyjmenovat suroviny, ze kterých jídlo je apod.
Snažíme se stále dbát i na estetiku u jídla a jeho servírování tak, aby lahodilo oku.
Vaříme z kvalitních surovin (ne z polotovarů), uživatelé mají možnost se k jídelníčku
vyjádřit na stravovacích schůzkách. Dbáme na to, aby byl jídelníček pestrý, aby v něm
byla dostatečně zastoupena zelenina a další zdravé potraviny (luštěniny, pohanka,
bulgur apod.) Zařazujeme jednak typicky české jídla, které prokládáme občas
mezinárodní kuchyní. Stále zavádíme do jídelníčku i novinky. Pro zjišťování
spokojenosti se stravou a případnou novinkou jsme zavedli tzv. „Knoflíkovou
metodu“, kdy uživatele vhozením knoflíku do příslušné sklenice projeví svou
spokojenost s daným novým jídlem a podle toho ve které sklenici je více knoflíků je
novinka buďto zařazena do jídelníčku nebo už se znovu vařit nebude.

 Pokračovat ve výměně nemocničních
dveří za pokojové
Pokračovali jsme ve výměně bílých
„nemocničních“ dveří za běžné, pokojové
dveře různého typu (např.
prosklené
s průhledným či matným sklem, různého tvaru
a různého rozměru prosklení 2/3 či 1/3 plochy
dveří) v příjemném odstínu, čímž jsme se zase
více přiblížili prostředí běžného domova. Nové
dveře vypadají velmi útulně, což dokládají reakce uživatelů i návštěvníků (viz foto)
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 Pokračovat ve výměně zastaralých lustrů za „zdravé osvětlení“.
Ve všech objektech jsme pokračovali ve výměně starých a nevyhovujících lustrů a
svítidel za „zdravé osvětlení“, které odpovídá novým moderním trendům osvětlování,
má oku lahodící tvar, krásný design a spoří energii. Osvětlení je možné ovládat i
dálkovým ovládáním, lze ho libovolně ztlumit nebo přisvěcovat (tzv. noční či denní
svícení). Někteří uživatelé využívají i možnosti „nočního svícení“, kdy když jdou spát
si nechají světlo zapnuté na minimum, což jim nahrazuje různé lampičky a blikátka a
nemají v noci obtíže s hledáním vypínačů a signalizace pro přivolání pomoci.
 Realizovat vlastní akreditované kurzy „ Dobrá praxe v Domově v Odrách“ pro
poskytovatele sociálních služeb.
V roce 2016 jsme uspořádali opět 2 kurzy pro zájemce z jiných sociálních služeb.
Těchto kurzů se zúčastnilo 22 pracovníků jiných poskytovatelů sociálních služeb.
Také u nás absolvovalo stáž 32 pracovníků. Výnosy za vzdělávání činily 24000,- Kč.
 Zavést do praxe využívání interaktivní tabule.
Interaktivní tabule je velkoplošná obrazovka propojena s PC a rozšiřuje možnosti
různých prezentací a dalších aktivit. Byla pořízena hlavně pro rozšíření nabídky
animací pro naše uživatele. Lze na ní provozovat spoustu aktivit, činností, stimulací a
her. Aktivity na tabuli jsou pro uživatele lépe viditelné a také se jim lépe ovládají než
třeba v počítači.
Tabule je využívána i pro naše zaměstnance při různých interních školících akcích.
Další využití je pro stážisty a také při našem akreditovaném školení "Úvod do dobré
praxe v Domově Odry", kdy na ní účastníkům školení a stážistům pouštíme
instruktážní filmy, prezentace a ukázky z praxe a ze života v našem Domově.
Některé příklady využití:
29. 04. 2016 – manželé Malénkovi shlédli
operu

3. 5. 2016 – reminiscence „1. Máj“ (dokument, hudba – pochod, budovatelské písně,
dobové obrázky)
červenec 2016 – nacvičování vystoupení s uživateli na Zahradní slavnost – pouštění
country písniček a tanců pro inspiraci
04. 10. 2016 – reminiscence „podzim“ – ukázky prací na poli, obrázky
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06. 10. 2016 – schůzka s příbuznými –
powerpointová prezentace

29. 11. 2016 – přednáška Městské policie
o bezpečnosti seniorů

Celoroční využívání: kinokavárna (pouštění filmů), vědomostní kvízy, on-line stolní
hry (sudoku, Dáma, SuperBingo, piškvorky).

V Odrách dne 30.1.2017

Zpracovala ing. Pavlína Koláčková
Ředitelka Domova Odry

Přílohy:
1. Databáze dostupnosti služeb v Odrách
2. Dokument „Informace pro příbuzné o umírání“
3. Bon apetit

Fotografie použity se souhlasem uživatelů.

11

Příloha č.2 ke zprávě

Ubytování
+ úklid

Hospodaření středisek - Domov Odry
Náklady, výnosy a hospodářský výsledek v letech 2012 - 2016
Hlavní činnost
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013

Rok
2014

Rok
2015

Rok
2016

Rok
2012

Rok
2013

Rok
2014

Rok
2015

Rok
2016

Náklady Náklady Náklady Náklady Náklady Výnosy

Výnosy

Výnosy

Výnosy

HV

HV

HV

HV

HV

v tis. Kč

Výnosy

4148,8

3514,5

3612,9

4644,5

4221,1

4028,5

4043,3

4097,5

4216,3

4217,1

-120,3

528,8

484,6

-428,2

-4,0

368,2

357,6

373,7

380,8

458,9

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

-368,2

-357,4

-373,7

-380,8

-458,9

Prádelna

1010,1

1004,3

1019,8

1016,1

1062,7

0,2

0,6

0,2

5,6

2,7

-1009,9

-1003,7

-1019,6

-1010,5

-1060,0

Stravování

3748,3

3929,4

3889,6

3847,3

4050,2

3542,9

3572,1

3587,3

3589,6

3572,4

-205,4

-357,3

-302,3

-257,7

-477,8

Zdravotníci

3059,7

3136,6

2964,1

3155,9

3257,1

902,4

952,3

937,9

1071,4

1103,5

-2157,3

-2184,3

-2026,2

-2084,5

-2153,6

Péče

8443,2

8574,0

9179,1 10506,2 11124,8

7679,4

7622,3

7424,8

7695,9

8294,7

-763,8

-951,7

-1754,3

-2810,3

-2830,1

Režie

2293,9

2691,0

3070,9

6939,4

7034,4

8100,7 10574,9

9776,0

4645,5

4343,4

5029,8

6936,9

6969,5

23072,2 23207,4 24110,1 27188,8 26981,4 23092,8 23225,2 24148,4 27153,7 26966,4

20,6

17,8

38,3

-35,1

-15,05

Údržba

Celkem

3638,0

2806,5

1

Náklady středisek Domova Odry v letech 2012 - 2016
3638,0
3070,9
2691,0
2293,9

Režie

Péče

9179,1
8574,0
8443,2

10506,2

3155,9
2964,1
3136,6
3059,7

Střediska

Zdravotníci

3847,3
3889,6
3929,4
3748,3

Stravování

Rok 2016 Náklady
1016,1
1019,8
1004,3
1010,1

Prádelna

Rok 2015 Náklady
Rok 2014 Náklady
Náklady v tis. Kč

380,8
373,7
357,6
368,2

Údržba

Rok 2013 Náklady
Rok 2012 Náklady

4644,5
3612,9
3514,5
4148,8

Ubytování + úklid

0,0

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

10000,0

12000,0

Rok 2016 Náklady

Ubytování +
úklid
4221,1

Rok 2015 Náklady

4644,5

380,8

1016,1

3847,3

3155,9

10506,2

3638,0

Rok 2014 Náklady

3612,9

373,7

1019,8

3889,6

2964,1

9179,1

3070,9

Rok 2013 Náklady

3514,5

357,6

1004,3

3929,4

3136,6

8574,0

2691,0

Rok 2012 Náklady

4148,8

368,2

1010,1

3748,3

3059,7

8443,2

2293,9

Údržba

Prádelna

Stravování

Zdravotníci

Péče

Režie

458,9

1062,7

4050,2

3257,1

11124,8

2806,5

2

Výnosy středisek Domova Odry v letech 2012 - 2016
9776,0
Režie

7034,4
6939,4

8100,7

7695,9
7424,8
7622,3
7679,4

Péče
1103,5

10574,9

8294,7

1071,4
937,9
952,3
902,4

Zdravotníci
Střediska

3572,4

3589,6
3587,3
3572,1
3542,9

Stravování

2,7

5,6
0,2
0,6
0,2

Prádelna

Rok 2015 Výnosy

0,0
0,0
0,0
0,2
0,0

Údržba

Rok 2016 Výnosy

Výnosy v tis. Kč

Rok 2014 Výnosy
Rok 2013 Výnosy

4217,1

Rok 2012 Výnosy

4216,3
4097,5
4043,3
4028,5

Ubytování + úklid
0,0

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

10000,0

12000,0

Rok 2016 Výnosy

Ubytování +
úklid
4217,1

0,0

2,7

3572,4

1103,5

8294,7

9776,0

Rok 2015 Výnosy

4216,3

0,0

5,6

3589,6

1071,4

7695,9

10574,9

Rok 2014 Výnosy

4097,5

0,0

0,2

3587,3

937,9

7424,8

8100,7

Rok 2013 Výnosy

4043,3

0,2

0,6

3572,1

952,3

7622,3

7034,4

Rok 2012 Výnosy

4028,5

0,0

0,2

3542,9

902,4

7679,4

6939,4

Údržba

Prádelna

Stravování

Zdravotníci

Péče
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Režie

Hospodářský výsledek středisek v letech 2012 - 2016 v tis. Kč
6969,5
490,6

4343,4
4645,5

-2830,1
-2810,3
-951,7
-763,8

6936,9

Režie

489,6

Péče

488,6

Zdravotníci

487,6

Stravování

486,6

Prádelna

485,6

Údržba

Střediska

-2153,6

-2084,5
-2184,3
-2157,3

-477,8

-257,7
-357,3
-205,4

-1060,0

-1010,5
-1003,7
-1009,9

Hospodářský výsledek v tis. Kč

-380,8
-357,4
-368,2

-2000,0

Rok 2013 HV
Rok 2012 HV

-4,0

484,6
528,8

-120,3

-4000,0

Rok 2015 HV
Rok 2014 HV

-458,9

-428,2

Rok 2016 HV

0,0

Ubytování + úklid
2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

Rok 2016 HV

Ubytování +
úklid
-4,0

Rok 2015 HV

-428,2

Rok 2014 HV

484,6

485,6

486,6

487,6

488,6

489,6

490,6

Rok 2013 HV

528,8

-357,4

-1003,7

-357,3

-2184,3

-951,7

4343,4

Rok 2012 HV

-120,3

-368,2

-1009,9

-205,4

-2157,3

-763,8

4645,5

Údržba

Prádelna

Stravování

Zdravotníci

Péče

Režie

-458,9

-1060,0

-477,8

-2153,6

-2830,1

6969,5

-380,8

-1010,5

-257,7

-2084,5

-2810,3

6936,9
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Hospodářský výsledek dle poskytovaných služeb

Rok 2012
HV DO
Domov
celkem Domov
pro
rok
pro
Středisko
seniory ALDa 2012
seniory
Ubytování
-120,3
-158,1
37,8
417,9
Údržba
-368,2
-315,6 -52,6
-306,3
Prádelna
-863,3 146,6 -1 009,9
-862,3
Stravování
-205,4
-177,1 -28,3
-319,1
Zdravotníci -1 917,0 240,3 -2 157,3 -1 892,9
Péče
-763,8 -1 068,9
-894,7 130,9
Režie
4 340,6 304,9 4 645,5 4 049,0
Celkem
14,8
5,8
20,6
17,4

Rok 2013

Rok 2014

v tis. Kč
Rok 2015

HV DO
HV DO
celkem Domov
celkem Domov
rok
pro
rok
pro
ALDa 2013
seniory
ALDa
2014
seniory ALDa
484,6
110,9
528,8
483,6
1
-299,4
-128,7
-373,7
-51,1
-357,4
-320,2
-53,5
-326,3
-54,4
141,5 -1 003,8
-873,8
-145,8 -1 019,6
-866,0
-144,5
-302,3
-38,2
-357,3
-268,7
-33,6
-235,1
-22,6
291,3 -2 184,2
-1833,4
-192,8 -2 026,2 -1877,1
-207,4
117,2
-951,7
-1771,4
17,1 -1 754,3 -2534,6
-275,8
294,4 4 343,4
4586,6
443,2 5 029,8 6128,1
808,7
0,4
17,8
38,3
2,7
35,6
-10,4
-24,7

ALDa - Domov se zvláštním režimem
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Rok 2016
HV DO
celkem Domov
rok
pro
2015
seniory ALDa
-428,1
0,8
-4,8
-380,7
-393,7
-65,2
-1010,5
-257,7

HV DO
celkem
rok
2016
-4,0
-458,9

-908,4
-434,6

-151,6 -1060,0
-477,8
-43

-2084,5 -1891,6
-2810,4 -2668,2
6936,8 6295,5
-35,1
-0,2

-262,0 -2153,6
-162,0 -2830,1
674,0 6969,5
-15,05
-14,9

Příloha č.3.ke zprávě
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Reminiscence v Tančírně 3. 5. 2016
Téma:

Příloha č. 4 ke zprávě

1. MÁJ

Zúčastnili se: Jaklová Štěpánka, Havlíčková Zdeňka, Klezlová Irena, Válková Eliška, Horáková
Ilsa, Theodorová Vlasta, Kajšová Vlasta, Jarošová Vlasta, Mikušková Františka, Hrčková
Marie, Bártková Libuše a Fardová Anna
Reminiscenci vedla: Martinátová Marta, Janíčková Renáta
Na přípravě se podíleli: Chudá Dita, Bc. Vašutová Renáta
S přípravou této reminiscence si děvčata daly obzvlášť záležet. Marta s Renátou zajistily
kostýmy: košile, sukně a z červeného starého trička vyhotovily pionýrské šátky. Nafoukly
heliem balonky a vyrobily mávátka.
Renáta Vašutová nám pustila na interaktivní tabuli oslavu 1. máje z roku 1984 a všichni
společně jsme si zazpívali budovatelské písně. Připomněli jsme si hesla, která se skandovala
v prvomájovém průvodu. Tato reminiscence nejvíce oslovila paní Horákovou a paní
Klezlovou, která se aktivně účastnila verbálním projevem mnoha budovatelských písní.
Uživatelé vzpomínali na alegorické vozy a na různé profese, které byly v průvodu zastoupeny.
Tato akce trvala 1,5 hodiny a všichni jsme si ji velmi užili. Nejvíce uživatele potěšil
pohled na Renátu s Martou
v kostýmech.

„Ať žije 1. máj,
hurááá“
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Reminiscence v Tančírně 04. 10. 2016
Téma:

PODZIM (EMOCE)

Zúčastnili se uživatelé: Valková Eliška, Buš Jan,
Klezlová Irena
Reminiscenci vedla: Martinátová Marta,
Chodurová Miroslava
Na přípravě se podílely studentky Střední
pedagogické školy a střední zdravotnické školy
Svaté Anežky České, Odry – obor sociální
činnost, se svou vedoucí projektu.
Studentky nás oslovily s tím, že potřebují zpracovat projekt na téma Emoce, kterého by se
měli účastnit naši uživatelé. Vymyslely jsme jim téma Podzim a dohodly jsme se, jakým
způsobem bude reminiscence provedena a jak se na tom budeme vzájemně podílet. Tuto
reminiscenci jsme chtěly uskutečnit na zahradě našeho DO, ale pro nepřízeň počasí jsme si
poradily a vše jsme přichystaly v Tančírně.
Studentky připravily: materiál na výrobu draků a kaštany, šípky, jeřabiny, dřevo a šišky.
My jsme připravily podzimní výzdobu v Tančírně: obrovské dýně, cukety, které přinesla paní
ředitelka, dále podzimní listí, brambory, jablka, kukuřici, přichystaly jsme tabuli a připravily
troubu, kde jsem naaranžovala i polínka
dříví.
Začátek: 09:15 hodin
Oslovená témata:
- Tradice dříve
- Rodina
- Pranostiky
- Práce na poli
- Práce žen v kuchyni
na zahradě a jak se připravovaly na zimu
(zavařování).

Některé příběhy byly velmi poučné a pro
studentky velkou
neznámou.
V průběhu
reminiscence se projevovaly jak pozitivní, tak i
negativní emoce. Nálada po celou dobu
neuvadala. Projevený zájem studentek naše
uživatele velmi potěšil společně s výborným
šípkovým čajem, který přišel k duhu. A pak i
upečené brambory s jablky v troubě pozitivní
náladu ještě posílily.
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Poté byli naši uživatelé vyzváni ke zhotovení vlastního draka za pomoci studentek. U této
činnosti proběhla debata o tom, jak a s čím si hráli uživatelé dříve. Děvčata se dozvěděla, že
na hry moc času nezbývalo, muselo se pracovat už od dětství, hlavně na venkově.
Prožili jsme společně 2,5 hodiny aktivní zábavy s plnohodnotným prožitkem na obou
stranách. V této reminiscenci bylo našim cílem oslovit paměťovou stopu uživatelů, motivovat
je k aktivní činnosti a poskytnout jim příjemný prožitek s upřímným zájmem z naší strany a to
se nám povedlo.
Na závěr se studentky s uživateli rozloučily a poděkovaly jim za spolupráci. Pozvaly nás na
prezentaci jejich projektu do školy.

Zpracovala: Martinátová Marta
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