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Slovo úvodem
Vážení,
předkládám Vám Zprávu o činnosti Domova Odry za rok 2019, kde jsou shrnuty
významné události a akce, které se v roce 2019 udály.
Loňský rok byl pro nás opět plný pracovního úsilí ale i radosti z dosažených
úspěchů a naplněných cílů. Uskutečnily se a zrealizovaly všechny plánované akce, opravy,
a modernizace. Úkoly stanovené zřizovatelem i vlastní se nám podařilo splnit. Tím jsme
opět ušli kus cesty ke zlepšení kvality poskytovaných služeb a pobytu uživatelů v Domově
a ke zvýšení spokojenosti uživatelů.
Některé zajímavosti z dění v Domově v roce 2019:
➢

Ve službě Domov se zvláštním režimem jsme opět úspěšně obhájili certifikát
„Vážka“.

➢

Taktéž úspěšně jsme obhájili certifikát „Pracoviště bazální stimulace“.

➢

Zrealizovali jsme investiční akci „Vybudování technické místnosti v objektu č.p.
410/56“ se současnou výměnou plynových kotlů.

➢

Opětovně jsme se zapojili s uživateli do Potravinové sbírky a odevzdali jsme
Potravinové bance velké množství potravin o váze 388 kg v hodnotě 19.400,- Kč.

➢

V rámci Týdne sociálních služeb jsme připravili zajímavé aktivity, zejména turnaj
v ruských kuželkách s účastí jiných poskytovatelů sociálních služeb a přednášku
pro pečující v domácím prostředí.
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➢

Uskutečnila se spousta zábavných a společenských akcí pro uživatele.

➢

Nadále úspěšně spolupracujeme s mateřskou školkou Čtyřlístek a pořádáme
společné aktivity s dětmi, které jsou u uživatelů velmi oblíbené.

➢

Studenti Střední školy v Odrách dochází za uživateli a provádí jim masáže.

➢

Probíhaly mnohé opravy, údržba majetku a výměna opotřebovaného vybavení se
zřetelem na zvýšení komfortu pobytu uživatelů, jejich bezpečnosti a pohodlí a to
vše s ohledem na ochranu životního prostředí, úsporu nákladů a energií.

➢

Spolupracovali jsme s Oderskou akademií 3. věku.

➢

V rámci projektu „Senioři mezi námi“ zhotovily uživatelky adventní dekorace, které
zaslaly do soutěže. Jejich výrobky byly vybrány mezi 20-ti nejlepšími pracemi.

Velké poděkování patří zřizovateli, který nás podporuje nejenom finančně, ale je nám
nápomocen při realizaci mnoha akcí a aktivit a přispívá tak k rozvoji našich služeb.
Poděkování náleží i ostatním našim příznivcům, kteří nám pomáhají a podporují nás.
Děkuji Vám všem, velmi si vážím vaši podpory a přízně.
A samozřejmě musím poděkovat všem pracovníkům Domova za jejich náročnou a
nelehkou práci a za jejich úsilí a přístup k plnění úkolů a cílů.
Podrobnější informace o událostech v roce 2019 jsou na následujících stránkách.
Přeji všem pozitivní, úsměvný, láskou, zdravím a radostí plný rok 2020.
Ing. Pavlína Koláčková
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Výzdoba v Domově v období tradičních svátků

Uživatelé se zapojili do soutěže „Adventní dekorace“ a
jejich
výrobky se umístily mezi 20 nejlepšími

Podzimní dekorace
Uživatelé se aktivně zapojují do vytváření výzdoby v Domově.
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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 128658/2016

Datum vydání:

19.10.2016

Poskytujeme 2 sociální služby
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, 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 a široké veřejnosti.

Domov si stanovil cíle, které vycházejí z jeho poslání:
▪

zajistit co největší spokojenost uživatelů, poskytovat služby dle individuálních potřeb, tzv.
„šitých na míru“ (individuální plány, ankety, dotazníky, komunikace – schůzky),

▪

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 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.

Stanovené cíle a úkoly jsou každoročně vyhodnocovány.
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Turnaj v ruských kuželkách s účastí jiných domovů pro seniory

Vystoupení s pejskem
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Uživatelé

Počty uživatelů dle přiznaného stupně příspěvku na péči v Domově Odry celkem

Stav uživatelů k 1.1.2019
Stupeň
PnP
Bez PnP
I.
II.
III.
IV.

Stav uživatelů k 31.12.2019

Domov se Domov
Domov se Domov
Domov pro zvláštním Odry
Domov pro zvláštním Odry
seniory
režimem
celkem
seniory
režimem
celkem
0
0
0
1
0
1
5
0
5
5
0
5
7
0
7
5
0
5
28
2
30
28
1
29
26
8
34
27
10
37

celkem
uživatelů
66
10*
76
66
11
77
* Služba Domov se zvláštním režimem – stav k 1.1.2019 nižší stav uživatelů z důvodu
úmrtí uživatele v závěru roku 2018.
Z výše uvedené tabulky je zřejmé, jak se vyvíjí počet uživatelů v závislosti na výši přiznaného PnP.
Zvyšuje se počet uživatelů s nejvyšší závislostí, tj. s příspěvkem na péči ve IV. stupni.
Zaměstnanci

Struktura počtu pracovníků na jednotlivých pracovních pozicích je zřejmá z níže uvedené tabulky

Pracovní pozice
Všeobecná sestra
Úseková sestra
Vedoucí zdravotně sociálního úseku
Praktická sestra
THP - ředitel, ekonom, mzdová učetní, administrativní pracovnice
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
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Průměrný přepočtený počet
pracovníků v roce 2019
5,00
1,00
1,00
0,15
3,04
2,00
1,00
32,80
5,16
1,00
4,00
3,00
4,88
2,50
2,14
68,66

Plánovaný počet pracovníků byl 69,175 úvazků. Skutečný průměrný přepočtený počet v roce 2019
činil 68,66 úvazků. Z důvodu zastupitelnosti se pracovníci střídali mezi oběma poskytovanými
sociálními službami.
V roce 2019 byla opět značná fluktuace pracovníků, nejhorší situace je na pozici pracovníků
v sociálních službách. Do pracovního poměru bylo přijato na pracovní smlouvu 11 nových
pracovníků, z toho 10 bylo na pozici pracovník v sociálních službách. Pracovní poměr ukončilo 10
pracovníků. Na vlastní žádost byl 6 pracovníkům snížen úvazek. Neustálé změny a zapracování stále
nových pracovníků je velmi náročné pro stávající personál a samozřejmě i pro uživatele, kteří si
neustále musí zvykat na nové pracovníky.
Vývoj průměrného platu v letech 2010- 2019 dle kategorií pracovníků
Rok

V Kč

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

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

25633

25587

26354

26652

26000

28552

29193

31669

35203

38201

Provozní
pracovníci

14980

15101

15150

15491

16371

16607

18020

18520

21814

22112

Prac. v soc.
službách +
soc. pracovníci

14748

15619

15227

15207

15650

16432

15765

19456

23510

25466

Průměrný plat
v DO

16233

16660

16840

16704

17123

18031

18046

20477

24256

25789

Pozitivní je, že v roce 2019 opět došlo k nárůstu průměrné měsíční mzdy v organizaci proti roku
2018 a to o 1.533,- Kč. U zdravotnických pracovníků činilo zvýšení 2.998,- Kč, u provozních
pracovníků 298,- Kč a u pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků o 1.956,- Kč.
Z níže uvedeného grafu je zřejmý vývoj průměrného platu v Domově Odry

Vývoj průměrného platu v Domově Odry
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Pro podporu pracovníků byla zajištěna spolupráce se supervizorkou. Služby supervizorky v roce 2019
využilo 15 pracovníků při individuálních nebo skupinových supervizích.
V rámci projektu „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže“ pracovali v organizaci 2
pracovnice a to na pozici pracovník v sociálních službách animace a na pozici pomocnice v kuchyni. Na
úhradu osobních nákladů těchto pracovníků přispíval 9 měsíců Moravskoslezský kraj. Po skončení
projektu obě pracovnice
požádaly o rozvázání pracovního poměru, přestože mohly v organizaci
pracovat i nadále.
V rámci projektu „Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji“ , který pokračoval z roku 2018 a
trval do 31.1.2019 pracovala v organizaci 1 pracovnice na pozici pracovník v sociálních službách
obslužná péče. Na úhradu osobních nákladů této pracovnice přispěl Úřad práce. Po skončení projektu
pracovnice v organizaci dále pracuje.
V průběhu roku si 2 pracovnice doplnily potřebné vzdělání a absolvovaly akreditovaný kurz pracovníka
v sociálních službách.
Také v roce 2019 jsme pro pracovníky realizovali celou řadu zajímavých vzdělávacích akcí, které
přispěly ke zvýšení odbornosti personálu a jejich kompetencí. Vzdělávání personálu je neustálý
dlouhodobý a nikdy nekončící proces. Jen odborně zdatný personál může poskytovat služby na vysoké
úrovni. Při přípravě vzdělávacího plánu vycházíme z potřeb zaměstnanců a doporučení vedoucích
pracovníků s ohledem na soulad s cíli a plány organizace. V roce 2019 jsme se z velké části zaměřili na
vzdělávání v oblasti komunikace a to s uživateli i rodinami a na oblast bazální stimulace, kdy vyvstala
potřeba proškolit nové pracovníky v tomto konceptu.
Návštěva canisterapeutky
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Realizované vzdělávání pracovníků v roce 2019

1.

Téma
Náhlé zhoršení stavu klienta „A co teď“?

Počet účastníků
18

2.

Základní kurz Bazální stimulace

15

3.

Pracovně právní legislativa v sociálních službách

1

4.

Změny v odbornosti 913

1

5.

Sociální služby - sociální šetření, aktuality 2019

2

6.

Komunikace s osobami s demencí

16

7.

Pohybové aktivity ve vyšším věku

3

8.

Stres a čas v sociálních službách

2

9.

Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí

2

10.

Základy komunikace s lidmi s demencí

12

11.

Komunikace pracovníků služeb pro seniory s rodinami klientů

12

12.

Systém řídící dokumentace v sociálních službách

1

13.

Možnosti podpory funkce ruky u uživatelů sociálních služeb

2

Účast na konferencích a kongresech
Podpora kvality života klientů s demencí
VIII. vědecký kongres Bazální stimulace
Paliativní péče
Perspektiva lidí v SS z pohledu zaměstnavatelů a vzdělavatelů

2
1
2
1

pracovnice
pracovnice
pracovnice
pracovnice

Vzdělávání k provozně technickým záležitostem
Téma

Počet
účastníků
1

1.

Sociální zabezpečení, nemocenské dávky, ELDP

2.

1

3.

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě – změny v roce
2019
Daňové přiznání ÚSC a PO, vč. rekapitulace účetní závěrky

4.

Zákoník práce

1

5.

Pořizování softwarových produktů MSK

1

6.

Spisová služba, el. komunikace MSK

1

7.

Cestovní náhrady

1

8.

Změny v nemocenském pojištění od 1.1.2020 – eNeschopenka

1

9.

Nákupní portál MSK

2

10.

Změny v účetnictví a financování PO 2019

1

1

Získané informace a poznatky z kurzů předávají pracovníci svým kolegům na schůzkách a snažíme se
je aplikovat do péče o uživatele. Pracovníci jsou otevření novinkám, nebrání se novým trendům,
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metodám a změnám v péči.
Dle požadavků pracovníků se konaly individuální a skupinové supervize, kterých se zúčastnilo 15
pracovníků. Resupervize k obhájení certifikátu Pracoviště bazální stimulace se zúčastnilo 7 pracovníků.
V rámci projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“ MPSV účast na kulatých stolech
Pojďme se inspirovat aneb tvůrčí senioři
1 pracovnice
Kvalita v dlouhodobé péči
1 pracovnice
Kulatý stůl MSK
Péče o seniory s demencí
Kvalita v dlouhodobé péči o seniory

1 pracovnice
1 pracovnice

Koordinátorky bazální stimulace minimálně 4x ročně připravují pro pracovnice v sociálních službách
připravily schůzky s ukázkami bazální stimulace a společně hledají cesty v přístupu a poskytování péče
u konkrétních uživatelů ve službách (viz příloha č.1 záznam z interního školení bazální
stimulace)
Pro pracovnice byly zajištěny stáže v jiných zařízeních, aby měly možnost srovnat prostředí a
poskytování služeb uživatelům i v jiných pobytových službách. O stáže byl mezi pracovnicemi velký
zájem.
Zámek Dolní Životice
18 pracovníků
Domov Letokruhy Budišov n. B.
9 pracovníků
Profesionální empatický personál je základním prvkem poskytování kvalitních služeb. Velmi důležitá je
vzájemná spolupráce pracovníků napříč všemi úseky a jejich dobrá informovanost. Pracovníci mohou
otevřeně komunikovat s vedoucími pracovníky, vznášet své podněty, požadavky, připomínky.

Zájezd do ZOO Ostrava
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Hospodaření organizace
Celkové náklady v hlavní činnosti činily 39.715 tis. Kč, výnosy 39.714,5 tis. Kč. Hospodaření
organizace skončilo ztrátou v hlavní činnosti -0,5 tis. Kč. Ztráta v hlavní činnosti bude pokryta v celé
výši ziskem z doplňkové činnosti. Celkový hospodářský výsledek v hlavní i doplňkové činnosti činí zisk
ve výši 2,5 tis. Kč.
Nejvýznamnější položkou nákladů jsou náklady mzdové (21.569,8 tis. Kč, tj. 54,3% všech nákladů) a s
tím související zákonné sociální pojištění (7.229,4 tis. Kč, tj. 18,2% nákladů), dále jsou to náklady na
opravy a údržbu majetku (ve výši 2.705,9 tis. Kč, tj. 6,8% nákladů) a náklady na materiál (ve výši
2.633,4 tis. Kč, tj. 6,6% nákladů), náklady na zakoupení potřebného vybavení (ve výši 1.216,4 tis. Kč,
tj. 3%), spotřeba energie (1.638,9 tis. Kč, tj. 4,1% nákladů) a náklady na odpisy DNM a DHM (ve výši
993 tis. Kč, tj. 2,5% nákladů). Ostatní nákladové položky se pohybují pod 2% celkových nákladů.
Největším finančním zdrojem v roce 2019 byla dotace Moravskoslezského kraje poskytnutá v rámci
Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2019, která činila
15.896 tis. Kč (tj. 40,% všech výnosů), dále příspěvek na péči ve výši 9.500,9 tis. Kč (tj. 23,9%
výnosů), následují výnosy od uživatelů za bydlení a stravu ve výši 8.456,5 tis. Kč (tj. 21,3 % výnosů).
Příspěvek na provoz od zřizovatele Moravskoslezského kraje na odpisy a dofinancování hlavní činnosti
činil 2.600 tis. Kč. Od měst a obcí jsme získali provozní dotace ve výši 99 tis. Kč. Příspěvek od úřadu
práce činil 15 tis. Kč na mzdové náklady v rámci projektu „Iniciativa na podporu zaměstnanosti
mládeže“ . V rámci projektu „Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji“ jsme obdrželi příspěvek na
pracovní místa ve výši 203,5 tis. Kč. Povedlo se nám navýšit výnosy od zdravotních pojišťoven za
zdravotní výkony, činily 2.385,6 tis. Kč (tj. 6 % výnosů). Ostatní výnosy jsou tvořeny zejména
úhradami za stravu od pracovníků, úroky, čerpáním rezervního fondu a věcnými dary.
Je zřejmý narůst nákladů proti roku 2018 (o 2.371,5 tis. Kč), který je ovlivněn zejména navýšením
nákladů na platy a zákonného sociálního pojištění. K mírnému nárůstu došlo v položce nákladů na
výměnu opotřebovaného vybavení. U ostatních nákladových položek nedošlo k výraznému rozdílu proti
předcházejícímu roku.
V organizaci poskytujeme v malém rozsahu i doplňkovou činnost a to v oblasti vzdělávání a
poskytování stáží a v oblasti ubytování. Výnosy v doplňkové činnosti činily 4,1 tis. K a náklady 1,2 tis.
Kč. Byl vytvořen zisk ve výši 2,9 tis. Kč, který bude použit na pokrytí ztráty z hlavní činnosti.
Tradiční ples
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Hospodaření organizace v roce 2019 a složení nákladů a výnosů v %
Hlavní i doplňková činnost
v tis.Kč

Číslo účtu

Skutečnost
k
31.12.2019

Název položky

% složení
nákladů a
výnosů

501

Spotřeba materiálu

2633,4

6,63

502

Spotřeba energie

1638,9

4,13

511

Opravy a udržování

2705,9

6,81

13,2

0,03

723,8

1,82

21569,8

54,31

7229,4

18,20

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

836,1

2,11

53x,54x

Ostatní náklady

126,1

0,32

551

Odpisy DNM a DHM

993,0

2,50

558

Náklady z DDHM

1216,4

3,06

591

Daň z příjmů

29,0

0,07

39715,0

100,00

Náklady celkem hlavní činnost
Náklady doplňková činnost

1,2

Náklady HČ + DČ

39716,2

602/3,30,73,83 Výnosy od uživatelů za pobyt, FS

8456,5

21,29

602/72

Výnosy PnP

9500,9

23,92

602/74

Výnosy zdravotní pojišťovna

2385,6

6,01

Výnosy ostatní + zaměstnanci

218,5

0,55

64x,66x

Ostatní výnosy

301,5

0,76

672/50

Transfery na poskyt. soc. služeb

15896,0

40,03

672/ ost

Transfery ostatní

2955,5

7,44

39714,5

100,00

602/40,80

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

4,1
39718,6

Hospodářský výsledek hlavní čin.

-0,5

Hospod. výsledek doplňková čin.

2,9

Hospodářský výsledek HČ + DČ

2,4
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Spotřeba materiálu

Složení nákladů v roce 2019
Odpisy DNM a DHM
993,0
3%

Nákl. z DDHM
709,70
3%

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

Daň z příjmů
29,0
Spotřeba materiálu
0%
2633,4
7%
Spotřeba energie
1638,9
4% Opravy a udržování
2705,9
7%
Cestovné+ nákl.na
reprezent.
19,90
0%

Zákonné sociální
pojištění
7229,4
18%

Ostatní služby
723,8
2%

Mzdové náklady
21569,8
54%

Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné+ náklady
na reprezent.
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální
pojištění
Jiné soc. poj a
zákonné soc.
náklady
Ostatní náklady
Odpisy DNM a DHM
Náklady z DDHM

Složení výnosů v roce 2019
Výnosy od uživatelů
za pobyt, FS
8456,5
21%
Transfery ostatní
2955,5
7%

Výnosy od uživatelů za
pobyt, FS
Výnosy PnP
Výnosy zdravotní
pojišťovna

Transfery na poskyt.
soc. služeb
15896,0
40%
Ostatní výnosy
301,5
1%
Výnosy ostatní +
zaměstnanci
218,5
1%

Výnosy ostatní +
zaměstnanci
Ostatní výnosy
Výnosy PnP
9500,9
24%

Výnosy zdravotní
pojišťovna
2385,6
6%
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Transfery na poskyt. soc.
služeb
Transfery ostatní

Poděkování sponzorům, dárcům a dobrovolníkům
Každoročně oslovujeme různé právnické, fyzické osoby, firmy z okolí, dodavatele, obce a města se
žádostí o poskytnutí příspěvku nebo daru našemu Domovu. Díky jejich příspěvkům můžeme dovybavit
zařízení potřebnými pomůckami, nábytkem, přístroji a uskutečnit různé zábavné akce pro uživatele a
zpříjemnit jim jejich pobyt u nás. Velmi si vážíme jakékoliv i sebemenší podpory a pomoci a to nejen
finanční nebo materiální. Těší nás, že dobří lidé myslí i na seniory.
Všem našim podporovatelům, dárcům, sponzorům i dobrovolníkům velmi děkuji za jejich podporu a
pomoc, velmi si toho vážím a prosím zachovejte nám přízeň i v dalších letech.
Domov Odry obdržel v roce 2019 finanční dary ve výši 184.123,90 Kč a věcné dary ve výši 22.063,51
Kč.
Nové sociální zařízení
Dárci:
Dubský J.
BENDIG POBP s.r.o.
PRINEX GROUP s.r.o.
TS Valašské Meziříčí s.r.o.
Bačáková J.
Hrčková M.
Finstav Kretek s.r.o.
Lékárna SELMA s.r.o.
MONTCOLOR s.r.o. ZAVADIL
Obec Mankovice
Ing. Bačík P.
Hlavinka J.
Gellner J.
Vala R.
Kvapil A.
Nováková V.
Semperflex Optimit s.r.o.
Pavlíková M.
Obec Šenov u Nového Jičína
Obec Milotice nad Bečvou
Městys Suchdol nad Odrou
Statutární město Zlín
Obec Jeseník nad Odrou
Obec Kunín
Obec Bílov
Město Kopřivnice
INTER META Ostrava, s.r.o.
Gelnarová E.
Město Fulnek
Matoušková I.
Obec Polom
Krutil T.
Švancerová M.
s.r.o. DDesinDer
Černínová S.
Ing. Matúšů A.
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Hartmann-Rico a.s.
Velké poděkování patří i všem „Ježíškovým vnoučatům“, kteří svými dárky a návštěvou vykouzlily
úsměvy na tváři našich uživatelů před vánoci.
Musím vzpomenout i další osoby, kteří si nepřejí být zveřejnění a nějakou formou přispěly k rozvoji
Domova. I těmto patří veliký dík.
Dotaci na provoz v roce 2019 poskytla města:
Město
Město
Město
Město

Odry
Studénka
Nový Jičín
Hranice

80.960,- Kč
6.000,- Kč
7.400,- Kč
5.000,- Kč

Taktéž oslovujeme veřejnost, stážisty, praktikanty a hledáme dobrovolníky, kteří by věnovali svůj
volný čas našim uživatelům. V roce 2019 s námi spolupracovalo 11 dobrovolníků a strávilo v Domově
s uživateli 203,5 hodin a zpříjemnili jim tak, jejich pobyt u nás. Dobrovolníci asistovali a pomáhali při
různých akcích, např. zpívání, při mši svaté, při zahradní slavnosti, výletech. Byli nápomocni jako
doprovody k lékařům, na nákupy, prováděli canisterapii, povídali si s uživateli, předčítali jim,
navštěvovali uživatele i v nemocnici apod. (Příloha č. 2 Vyjádření dobrovolníka)

Public relations
O aktuálním dění a novinkách v Domově pravidelně informujeme veřejnost zejména v místním tisku,
na našich webových stránkách www.ddodry.cz, případně na webových stránkách zřizovatele nebo
v regionálních novinách, časopisech a jiných tiskovinách, i v domovském časopise „A tak tu žijeme“.
V roce 2019 se o nás psalo:
➢

Oderský zpravodaj Leden 2019
➢ Domov Odry bude jezdit novým ekologickým a úsporným automobilem
➢ Seniordance v Domově Odry
➢ Poděkování

➢

www. stránky Moravskoslezského kraje – V Domově Odry dále rozvíjejí kvalitu
poskytovaných sociálních služeb
➢ https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/v-domove-odry-dale-rozvijeji-kvalituposkytovanych-socoalnich-sluzeb-125598/

➢

Informační bulletin projektu ‘‘Stárnutí na krajích‘‘ – O čem se mluví v krajích ČR
➢ Domov Odry získal nový certifikát Snoezelen

➢

Oderský zpravodaj Únor 2019
➢ Domov Odry - básnička od uživatelky Karly Černochové

➢

Oderský zpravodaj Březen 2019
➢ Novinky z Domova – uživatelé Domova se opět po roce dočkali oblíbeného Tradičního
plesu
➢ Středisko volného času Odry, p. o. – kurz trénování paměti
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➢

Oderský zpravodaj Duben 2019
➢ Novinky z Domova – Vypadáš skvěle

➢

Oderský zpravodaj Červen 2019
➢ Novinky z Domova – senioři z Domova Odry si zajeli zavzpomínat na čas zabíjaček
➢ Senior dance
➢ Básnička od uživatelky Karly Černochové
➢ Proměny – dům č. p. 151, Hranická ulice – dům seniorů Domov Odry, p.o.

➢

Oderský zpravodaj Červenec 2019
➢ MŠ Čtyřlístek – děti a jejich babičky z Domova Odry
➢ Novinky z Domova – turnaj v ruských kuželkách v Domově Korýtko v Ostravě

➢

Oderský zpravodaj Srpen 2019
➢ Koncept bazální stimulace v Domově Odry

➢

www. stránky Moravskoslezského kraje – Obhajoba certifikátu Vážka
➢ https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/domov-odry--prispevkova-organizace-kraje-obhajil-certifikat-vazka-134101/

➢

Facebook Moravskoslezského kraje – 29. září 2019
➢ https://www.facebook.com/nasemoravskoslezsko

➢

Oderský zpravodaj Září 2019
➢ Pozvánka na přednášku pro pečující v domácím prostředí

➢

Oderský zpravodaj Říjen 2019
➢ Novinky z Domova – proběhla Tradiční zahradní slavnost
➢ Obhajoba certifikátu Vážka
➢ Pozvánka na Den otevřených dveří v Domově Odry, p.o.

➢

Zpravodaj mikroregionu Odersko Říjen 2019
➢ Domov Odry, příspěvková organizace – Víte, že Domov Odry?

➢

Oderský zpravodaj Listopad 2019
➢ MŠ Čtyřlístek – setkávání dětí a seniorů pokračuje
➢ Novinky z Domova – uživatelé strávili dopoledne v mateřské škole na ulici Pohořská
➢ Poděkování a básnička od uživatelky Karly Černochové

➢

Zpravodaj Korýtko 11/ 2019
➢ Kuželkový turnaj mezi domovy – Domov Odry
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➢

Oderský zpravodaj Prosinec 2019
➢ Novinky z Domova – dobrovolnictví v Domově Odry
➢ Kuželky
➢ Návštěva z MŠ
➢ Oderská akademie třetího věku

➢

Zpravodaj Studénka Prosinec 2019
➢ Domov Odry, příspěvková organizace

Výroba hmyzího domku
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Obsahová stránka zprávy o činnosti
1. Popis zařízení
Areál Domova Odry tvoří komplex 3 barevně odlišených budov sloužících pro bydlení uživatelů
obklopených udržovanými 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 a sociálních zařízení uživatelů nachází stravovací provoz s kuchyní a
jídelnou, „obývák“ s televizorem a DVD přehrávačem, kancelář vedoucí zdravotně sociálního úseku a
vedoucí stravování, dále ošetřovna, sklad prádla, úklidová místnost, rehabilitační místnost, kout pro
multismyslovou terapii SNOEZELEN. Pokoje uživatelů a společné prostory jsou barevně vymalovány,
vkusně vyzdobeny zejména výrobky uživatelů a zařízeny kvalitním a účelným vybavením vhodným pro
seniory.
V přízemí „Domku“ se nachází ALDa – domov se zvláštním režimem pro uživatele trpícími zejména
Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence. Jsou zde pokoje uživatelů se sociálním zařízením,
obývák s televizorem a DVD přehrávačem, ošetřovna, kuchyňka, šatna personálu a kuřárna. Všechny
prostory jsou přizpůsobeny specifickým potřebám těchto uživatelů. Na tomto oddělení jsou umístěny
pro lepší orientaci velké hodiny ukazující čas, datum a den. V obýváku je umístěno velké akvárium
s rybičkami. V 1. patře Domku se nachází pokoje ostatních seniorů a také jídelna s kuchyňkou, šatna
uklízeček, úklidová místnost, sklad prádla a kancelář vedoucí pracovníků v sociálních službách
obslužné péče.
V podkroví této budovy jsou kanceláře sociálních a animačních pracovnic, rehabilitační místnost
s elektrickým masážním křeslem, vířivými vanami na ruce a nohy. Nachází se zde „Tančírna“, která
slouží jako multifunkční místnost – je tam knihovna, keramická dílna, ruské kuželky, počítač,
interaktivní tabule a přilehlá dobová kuchyňka. Konají se zde zábavné a společenské akce, animace a
zájmové kluby. Prostory využívají i uživatelé se svými blízkými k rodinným sešlostem a oslavám.
Pokoje i společné prostory Domku jsou barevně sladěny a vkusně zařízeny.
Kolem obou budov je rozlehlá, udržovaná zahrada s různými útulnými zákoutími a altány, kde mohou
uživatelé trávit svůj volný čas. Procházet se, posedět na lavičkách u jezírka, rozptýlit se s domovskými
kozičkami, zacvičit si na hřišti pro seniory. Na zahradě je vybudován interaktivní koutek smyslové
zahrady s mobilními záhony, zvonkohry, hmatové prvky a skleník. K vidění je „Selský dvůr“ s dobovými
předměty. V koutě zahrady se nachází pietní místo s kolumbáriem, jako vzpomínka na naše zemřelé
uživatele. Uživatelé si mohou posedět v dřevěném altánu s krbem.
V budově dřevárky byla vybudována „Modlitebna“, místnost slouží uživatelům k rozjímání, modlitbám a
vzpomínání na své blízké.
Přes silnici se v zahradě nachází další budova domova – růžová „Stará Kuchyň“. V přízemí je
ošetřovna, kuřárna a obývací jídelna s kuchyňským koutem, 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 i klasická dřevěná
„ WC budka“ – (uvnitř chemické WC).
V další budově je 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. V bezprostřední blízkosti se nachází
budova kanceláří, kde sídlí ředitelka domova a další THP pracovníci.
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
Služba Domov pro seniory
Poskytujeme 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.
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Služba Domov se zvláštním režimem
Poskytujeme celoroční pobytové služby sociální péče seniorům ve věku 65 a více let, kteří se
v důsledku 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.
Zelená budova „Vila“ – 40 uživatelů Domov pro seniory
V tomto objektu se nachází 4 jednolůžkové pokoje a 18 dvoulůžkových pokojů.
V budově se v přízemí nachází ošetřovna a stravovací provoz vč. jídelny, která je využívána i
k pořádání různých aktivit. Uživatelé mají k dispozici „Obývák“ s velkou televizí a DVD přehrávačem.
V prvním patře tohoto objektu je tzv. „Klepárna“- chodba, kterou uživatelé velice rádi a často využívají
jednak při skupinových animacích a i k posezení a vzájemnému povídání. Ve staré části vily, v hale,
byl vybudován k posezení reminiscenční koutek s televizí. 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. Mají zde k dispozici jídelnu
s televizí a další zákoutí k posezení. Je zde kuchyňka, kde se servíruje strava pro uživatele. Kuchyňku
mohou uživatelé využívat také individuálně.
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. Nachází se zde ošetřovna. Uživatelé tohoto oddělení zde mají
„obývák“, který slouží zároveň jako jídelna i denní místnost k různým aktivitám. V obýváku je
uživatelům k dispozici televize, DVD přehrávač, videopřehrávač a rádio. Místnost je vybavena kulatými
stoly, polokřesly s područkami, gaučem s křesly a velkým akváriem.
V přízemí budovy je kuřárna.
V 2. patře budovy se nachází hlavní společenská 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, keramickou pecí, počítačem s internetem a
interaktivní tabulí. V Tančírně najdeme také kuchyňku, která je využívána při kulturních akcích.
V této budově se ve druhém patře nachází rehabilitace a zázemí pro personál.
Růžová budova „Stará kuchyň“ – 15 uživatelů Domov pro seniory
Zde se nachází 5 jednolůžkových pokojů a 5 dvoulůžkových pokojů, 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.
Jídelna s kuchyňským koutem slouží také jako místnost pro různé aktivity a zájmové kluby. V jídelně
se nachází televize s DVD přehrávačem.

3. Uživatelé služby:
Údaje viz služba Domov pro seniory a služba Domov se zvláštním režimem
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4. Personál:
Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků
Přímá péče

Vzdělání

Přepočtený
stav (PS) ke
dni
31.12.2019

%

Pedagogičtí
pracovníci
1
PS

Vysokoškolské

Pracovníci
v sociálních
službách

Zdravotničtí
pracovníci

2
%

PS

Sociální
pracovníci

THP

Ostatní

4

5

6

3
%

5

7,2

Úplné střední

20,7

29,8

9,2

13,2

Vyučen

30,8

44,1

20,5

29,4

Základní

13,1

18,9

8,7

12,6

PS

%

1

1,4

6,5

9,4

PS
2

%
2,9

PS

%

PS

%

2

2,9

2

2,9

3

4,3

1

1,4

9,3

13,3

4,4

6,3

16,7

23,9

Vyšší odborné

Celkem
69,6
100
38,4
Pozn.: PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2019

5

55,2

7,5

10,8

2

2,9

5

7,2

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2019

Co se nám v roce 2019 podařilo
➢

Při auditu České alzheimerovské společnosti jsme úspěšně obhájili certifikát „Vážka“, který je
důkazem kvalitně poskytovaných služeb uživatelům s demencí a Alzheimerovou chorobou.
V mnoha hodnocených oblastech jsme získali nadstandartní 100% hodnocení a plný počet
bodů, například v oblasti důstojnosti, individualizace péče, aktivit, spolupráce s rodinou,
zdravotní péče, výživa, kvalifikace v demencích. Získané vysoké bodové ohodnocení 92,95
bodu svědčí o kvalitní individualizované péči poskytované uživatelům s důstojností a úctou
empatickým a profesně kvalifikovaným personálem.

➢

Velmi mně těší konstatování auditorského týmu, že by svým blízkým naše zařízení doporučilo
a jejich pochvala pracovníkům, za jejich přístup k uživatelům, vhodnou komunikaci, klidné
řešení a pohodové zvládání nenadálých situací v péči, kdy je zřejmé, že toto chování je
pracovníkům vlastní, běžně ho používají a není jen předstírané v den auditu.

➢

Úspěšně jsme také obhájili certifikát „Pracoviště bazální stimulace“. Držitelem certifikátu jsme
od roku 2008, a od té doby ho opakovaně obhajujeme. Koncept je velmi vhodný a přínosný
zejména pro uživatele s vysokou závislostí na podpoře personálu, je aktivně uplatňován v péči
a pracovníci jej používají běžně v praxi. V roce 2019 absolvovalo základní kurz bazální
stimulace dalších 15 pracovníků.

➢

Supervizorka ocenila zejména velké množství používaných pomůcek, zakomponování široké
škály prvků bazální stimulace do každodenní péče, nápaditost pracovníků při vytváření
podnětného prostředí pro uživatele uvnitř i vně Domova, informovanost pracovníků a jejich
znalost biografie života uživatelů a využití biografických informací při práci s uživatelem. Na
základě úspěšně proběhlé supervize a splnění všech podmínek nám byla prodloužena platnost
certifikátu „Pracoviště bazální stimulace“ o 5 let. Institut bazální stimulace nás požádal o
poskytnutí videonahrávek s ukázkami provádění bazální stimulace k prezentaci pro jejich
potřeby.

➢

V roce 2019 jsme se zaměřili na oblasti stravování. Provedli jsme dotazníkové šetření u
pracovníků, kdy jsme zjišťovali problémové oblasti, abychom mohli zlepšit podávání stravy a
jídel zejména s ohledem na vysokou závislost stávajících uživatelů. Zaměřili jsme se zejména
na oblíbená a neoblíbená jídla, velikost porcí, nevhodná jídla k podávání, připomínky ke
skladbě jídelníčku, střídání jídel a jejich opakování, vhodná úprava jídel, jejich konzistence,
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porcování a servírování jídel. Pracovníci z obslužné péče také zpracovali návrhy jídelníčků se
zaměřením na vhodnost podávané stravy pro závislé uživatele. Poznatky a připomínky jsme
zpracovali se zřetelem na konkrétní uživatele, následně byly stanoveny opatření ke zlepšení,
např. úprava norem u některých jídel, zvýšení četnosti oblíbených a vhodných jídel, změna
pracovního postup přípravy jídla, úprava konzistence jídla k snadnějšímu požívání pokrmu
uživatelem, tvorba jídelníčku s nabídkou výběru jídla apod. Vycházeli jsme i z připomínek
samotných uživatelů. Po provedení analýzy jsme v průběhu roku do nabídky stravování
zařadili možnost pro uživatele odebírat poloviční porce oběda. Tuto možnost uživatelé přijali
velmi pozitivně a v loňském roce ji využilo celkem 30 uživatelů.
➢

Zaměřili jsme se i na systematické sledování a vyhodnocování rizika malnutrice u uživatelů. U
uživatelů s nižším příjmem stravy jsou zavedeny preventivní opatření, provádí se hodnocení
výživového stavu, je pečlivě zaznamenáváno množství přijímaného jídla, je pravidelně
sledován případný váhový úbytek. Ve spolupráci s lékařkou jsou řešeny vhodné doplňky
stravy. Uživatelům jsou zajišťovány jejich oblíbené pochutiny a jídla. Případně ve spolupráci
s výživovou poradnou je podávána nutriční podpora formou sippingu, např. nutridrinky. Byl
zpracován Postup k zajištění nutriční péče.

➢

Všechny objekty a pokoje, ve kterých bydlí uživatelé, byly zcela pokryty WI- FI bezdrátovým
internetem, což je přínosné pro práci personálu s uživateli přímo na pokoji za možnosti využití
moderních aplikací a internetu, např. stolku Sen table a umožňuje i uživatelům využívat
notebook s internetem přímo na pokoji.

➢

Předáváme naši dobrou praxi pracovníkům jiných poskytovatelů sociálních služeb formou
stáží. Umožňujeme vykonání praxe v našem zařízení studentům a účastníkům kvalifikačních
kurzů apod. Těší nás pozitivní zpětné vazby praktikantů a poděkování (viz příloha č. 3
zpětná vazba, viz příloha č. 4 poděkování).

➢

Větší individualizace péče vzhledem ke struktuře stávajících uživatelů a jejich větší závislosti
na podpoře personálu. Dochází k upozadění větších skupinových aktivit, s uživateli se pracuje
v menších skupinkách a ve větší míře jen individuálně na pokojích.

➢

U uživatelů s demencí se nově tvoří individuální plány aktivit s ohledem na stupeň demence.
Při tvorbě plánu se vychází z biografie uživatelů, jejich zálib a zájmů a dosavadních schopností
a dovedností. Následně se provádí revize.

➢

V rámci týdne sociálních služeb jsme připravili přednášku pro pečující v domácím prostředí.
Účastníci získali informace o poskytovaných službách v Domově, byly jim předvedeny
kompenzační pomůcky, ukázky manipulace s osobami se ztíženou pohyblivostí. Také byla
připravena k nahlédnutí vhodná odborná literatura. Účastníci přednášky obdrželi Informační
bulletin, informace a kontakty na další sociální služby a organizace, které jim mohou být
nápomocny při zajištění péče o jejich blízké.

➢

Zlepšení kvality ubytování, pobytu a bezpečnosti uživatelů v Domově, ke kterému přispěly
zejména provedené opravy majetku, rekonstrukce koupelen, výměna PVC a osvětlení a
doplnění požárních dveří a zbudování požárního hydrantu a to vše s ohledem na přizpůsobení
prostředí, podmínek a vybavení potřebám uživatelů a jejich schopnostem. Zaměřujeme se
důsledně i na vytvoření podnětného prostředí na pokojích u uživatelů s nejvyšší zavislostí a
aby u těchto uživatelů docházelo ke změnám v podnětech i prostředí (aktivity mimo lůžko,
mimo pokoj apod.).

➢

Snažili jsme se vylepšit i orientační prvky, zejména ve službě Domov se zvláštním režimem
(zaměřili jsme se např. na viditelné označení piktogramy při otevřených i zavřených dveří u
pokoje, označení ze dvou stran).

➢

Pracovali jsme také s doporučeními kontroly MSK, která v zařízení proběhla v závěru roku
2018. Byly revidovány, aktualizovány a dopracovány různé vnitřní předpisy a standardy. Byly
vypracovány chybějící postupy: „Postup při výkonu základního sociálního
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poradenství“, Postup při výkonu pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí, Postup nutriční péče o uživatele s rizikem vzniku malnutrice“.
Byly aktualizovány některé materiály např. SS 1 Poslání, cíle a principy, Okruh osob Domov
pro seniory, Kritéria hodnocení cílů, Ceník fakultativních služeb, Smlouva o poskytování služby
sociální péče, Vnitřní pravidla pro ochranu práv uživatelů. Pro pracovníky byl zpracován pokyn
„Sledování symptomů a projevů uživatelů pracovníky“ a informační materiál „Příznaky běžných
nemocí seniorů“. Podrobně je vše popsáno ve Zprávě o plnění úkolů za rok 2019.
➢

6

V souladu s Obecním nařízením o ochraně obecních údajů (GDPR) a dle doporučení
zřizovatele byla aktualizována Směrnice o ochraně osobních údajů a upraveny další materiály
a formuláře s využitím nové vzorové dokumentace zpracované MSK, která byla upravena dle
potřeb a podmínek organizace. Byla přijata další opatření k ochraně osobních údajů.

Sociální podmínky uživatelů

6.1 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství
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“. K dispozici je zde televize s DVD přehrávačem. 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. Postupně
se provádí rekonstrukce a opravy koupelen, aby lépe vyhovovaly péči poskytované uživatelům s větší
závislostí na podpoře a péči personálu. Ve staré části budovy je kuřárna.
Žlutá budova „Domek“ – 1. patro 11 uživatelů Domov pro seniory
Uživatelé zde obývají 3 jednolůžkové pokoje a 4 dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením, které je
součástí pokojů. Uživatelé mají k dispozici jídelnu, také je zde kuchyňka, kde se servíruje strava pro
uživatele z tohoto poschodí. Na chodbě je i kuchyňský kout s mikrovlnou troubou, varnou konvicí a
lednicí se samostatnými boxy pro uživatele.
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 (jeden jednolůžkový a jeden dvoulůžkový pokoj)
mají samostatné sociální zařízení přímo u pokojů. U ostatních pokojů 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 televize, DVD
přehrávač, videopřehrávač a rádio. Místnost je dále vybavena 2 kulatými stoly, polokřesly s
područkami, 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 vybavena knihovnou s širokou
nabídkou knih, plátnem, dataprojektorem, televizí, počítačem s internetem a interaktivní tabulí.
Součástí Tančírny je i kuchyňka, která je využívána při kulturních akcích.
V této budově se ve druhém patře nachází rehabilitace a zázemí pro personál. V přízemí budovy je
kuřárna.
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Růžová budova „Stará kuchyň“ – 15 uživatelů Domov pro seniory
Zde se nachází 5 jednolůžkových pokojů a 5 dvoulůžkových pokojů se sociálním zařízením (jedno
sociální zařízení slouží maximálně pro 4 uživatele), 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. Na chodbách jsou zákoutí pro posezení uživatelů a lednice se
samostatnými boxy pro uživatele.
Nachází se zde jídelna s kuchyňským koutem 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.
Venkovní plochy - zahrada
Areál domova je obklopen pěkně udržovanými zahradami se spoustou zákoutí zvoucími uživatele
k posezení. Uživatelé mohou využívat altánek, smyslový skleník, altán s krbem, hřiště pro seniory. Na
zahradě se nachází i „Modlitebna“, která je vyzdobena náboženskou tématikou a uživatelé ji mohou
využít k posezení, modlení či rozjímání.
6.2 možnost trávení volného času - počty a možnost využívání společných prostor (společenské
místnosti, klubovny, knihovny, herny, tělocvičny aj.)
Uživatelé domova tráví svůj volný čas dle vlastního přání, jejich individuálních možností a schopností.
K zaplnění volného času jim nabízíme rozmanitou škálu aktivit a zájmových klubů. Nabízené aktivity se
snažíme přizpůsobit momentálním zájmům a zálibám stávajících uživatelů. Cílem je, aby nabízené
aktivity uživatele bavily, vedly k aktivnímu zapojení uživatele a přinesly jim pozitivní prožitky.. Všechny
nabízené aktivity mohou využít uživatelé obou služeb. Mimo skupinové zábavné programy se
pracovníci vzhledem ke zhoršenému zdravotnímu stavu věnují uživatelům ve větší míře individuálně a
to např. při podpoře provádění běžných denních činností a nácviku soběstačnosti.
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. Vedoucí sociální pracovnice připravuje plán akcí na týden dopředu. V den konání akce jsou
informování ještě ráno v jídelnách a ostatní uživatelé osobně na pokojích, 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.
Poskytování obslužné péče se snažíme aktuálně přizpůsobit, aby se uživatelé mohli oblíbených aktivit
účastnit. Konání jednotlivých aktivit se střídá na všech budovách.
Pravidelné zájmové kluby a činnosti
Ranní protáhnutí
Koná se vždy ráno dle možností a zájmu uživatelů zpravidla 4x týdně, na každé budově.
Patnáctiminutové cvičení je maximálně přizpůsobeno schopnostem uživatelů.
Výtvarný – keramický klub
Je zaměřen na výrobu dárkových předmětů z keramické hlíny a na výrobu předmětů sloužících k
výzdobě a k prezentaci Domova.
Cvičení na Klepárně
Cvičení probíhá na židlích a jsou při něm využívány nejrůznější pomůcky. Samotné cvičení je
prokládáno tréninkem paměti, vzpomínáním, hrami, zpěvem.
Severská chůze
Uživatelé se tomuto sportu mohou věnovat s doprovodem proškoleného personálu za příznivého
počasí dle domluvy. Hole si uživatelé mohou také zapůjčit a věnovat se tak severské chůzi
samostatně.
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Cvičení s overballem
Při cvičení uživatelé sedí a používají různé pomůcky – overbally, kelímky, plachtu, šátky, malé míčky.
Cvičení je prokládáno zpěvem, vzpomínáním. S uživateli si připomínáme aktuální výročí, svátky a
tradice.
Ruské kuželky
Pravidelně 1x za měsíc se konají ve společenské místnosti „Tančírně“. V prosinci probíhá vyhodnocení
této celoroční soutěže.
Filmový klub
Uživatelé mají k dispozici širokou nabídku filmů a filmových pohádek, při jejímž sledování je jim
nabízena káva nebo čaj. Filmy mohou shlédnout na interaktivní tabuli v Tančírně nebo na plátně ve
Snoezelenu.
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, cestování, dovolená, nejzajímavější
zážitek, grilování…atd.). Vždy jsou připravené pomůcky, příp. dobové předměty vztahující se k
probíranému tématu, příp. dobové filmy či hudba (viz příloha č. 5 Reminiscence Zážitky
z plesu“).
Pěvecký klub
Pěvecký klub vede dobrovolnice, na jednotlivých budovách probíhá zpívání vesměs oblíbených lidových
písní, mimo to se zpívá i u dalších nabízených aktivit dle nálady a přání uživatelů.
Klub vaření
Připravujeme jednoduchá jídla teplé i studené kuchyně, která si navrhují sami uživatelé tak, aby se při
jejich přípravě, co nejvíce zapojili. Využíváme paměťové stopy při vaření a podporujeme regionální
kuchyni. Velmi oblíbené jsou např. bramboráky, saláty, palačinky, štrůdl, jablka v županu…apod.
Čtení novin
Uživatelé jsou seznamováni s informacemi o dění ve světě i blízkém okolí a s oblibou se zapojují do
společné diskuse. Probíhá zpravidla v pátek. Nově čteme z archivních časopisů a následně se společně
diskutuje. Využíváme i vlastivědné sborníky, články a zpravodaje z okolních vesnic, ze kterých
uživatelé pocházejí.
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. Farář taktéž dochází
k uživatelům na pokoj.
Canisterapie
Skupinová canisterapie v našem domově je prováděna externím pracovníkem. Canisterapeut
navštěvuje naše uživatele se svými dvěma fenami německého ovčáka. Nově dochází i terapeutka
s fenkami bílého švýcarského ovčáka, která se uživatelům věnuje i individuálně na pokojích.
Kontakt se zvířaty
V areálu zahrady chováme dvě kozy, několik slepic, vodní želvy, morčata, andulky, rybičky, z okolních
obydlí nás navštěvují kočky.
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
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celého těla a také prvky na procvičování jemné motoriky. Uživatelé ho využívají za asistence
pracovníků.
Pěstování bylinek a dalších plodin
U každé budovy je mini zahrádka s několika druhy bylin výškově vhodné i pro uživatele na invalidním
vozíku. Sejeme i semínka květin, které následně vysazujeme na zahradu. V květináčích máme
nasazeny převislé jahodníky. Pěstujeme i rajčata, cukety, okrasné tykve. Úrodu pak uživatelé
využívají při vaření nebo grilování nebo na výzdobu Domova. Na zahradě máme vysazeny ovocné
stromky, keře rybízu, angreštu, ostružin. Na bohaté úrodě si uživatelé rádi pochutnávají.
Terapie s robotickým tuleněm PARO.
Robotický tuleň „Ivo“ je velmi oblíbeným společníkem mnohých uživatelů. Slouží k individuální terapii.
Sezónní procházky a doprovody po zahradách Domova Odry s relaxací v multismyslovém
skleníku, altánu nebo na houpačkách.
Retro kuchyňka - velmi oblíbené místo setkávání našich uživatel s příbuznými a známými. Dále zde
probíhají jednání se zájemci o naši službu.
Posezení uživatel, příbuzných i jejich známých v zahradním altánu s krbem a grilem. Tento nabízí
možnost uspořádat si piknik a ugrilovat si donesené pochutiny.
Pobyt na zahradě zpříjemňuje našim nejmladším návštěvníkům vybudovaný dětský koutek s
vybaveným domečkem pro děti, hračkami a houpačkami.
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. Pracovnice se snaží připravit zaměření terapie ve snoezelenu na míru konkrétnímu
uživateli dle jeho zájmů a zálib.
Smyslová aktivizace
Probíhají jak individuální, tak i skupinové smyslové aktivizace. Snahou je oživit všechny smysly
uživatelů Mezi nejoblíbenější patří vaření dle ročního období - bramborová polévka, bramborové
placky, pečení perníků, příprava lívanců, vaječina s houbami, vánoční cukroví, práce s ovocem,
příprava perníčků, příprava likéru. Další témata např. plesová sezóna, zahrádka, zimní sporty, šlapání
zelí, podzim, ovoce a zelenina a květiny. (viz příloha č. 6 Smyslová aktivizace výroba bezové
limonády).
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. K dispozici zde mají uživatelé velkou houpačku.
Biografický model péče o klienta využíváme k individuální aktivizaci. Spolu
vzpomínáme na jejich dětství, mládí, dospělost a nastupující stáří.

s uživateli

Senior dance
Oblíbená aktivizace, při které uživatelů tančí se šátky na různé hudební žánry pod vedením dvou
animačních pracovnic. K této aktivizaci využíváme i interaktivní tabuli. Pracovnice si připravují
tématicky zaměřené tance - např. country, brazilské, španělské tance, valašské, tance zaměřené na
baroko aj.)
Interaktivní tabule - využívaná k smyslové aktivizaci, senior dance, vzpomínkovým dýchánkům, ale
také individuálně např. k poslechu koncertů vážné hudby, luštění křížovek, sudoku, filmy, opera,
sledování sportovních pořadů apod.
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Využití interaktivního mobilního stolu Sen table – pro zpestření pobytu uživatelů formou využití
různých aplikací, např. zábavných, reminiscenčních, zpravodajských a trénování kognitivních funkcí.
Bazální stimulace
S konceptem bazální stimulace pracujeme od roku 2005. Většina pracovníků v přímé péči 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 s velkou závislostí mají
zpracovány plány bazální stimulace. Prvky BS jsou běžně využívány v péči o uživatele.
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.
Domovský časopis „A tak tu žijeme“ – vydáváme pro uživatele 4x ročně, informace o tom co
proběhlo, o novinkách a připravovaných akcích (příloha č. 7 časopis „A tak tu žijeme“). Do
časopisu mohou přispívat uživatelé i zaměstnanci.
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,
Dornova metoda a Breussova masáž.
Reiki,
Spinal touch,
- Míčkování.
6.3 další poskytované služby
Naše nabídka aktivit pro uživatele je dostatečně pestrá. Snažíme se ji aktuálně přizpůsobit zájmu
uživatelů. Maximálně se snažíme uživatele podporovat ve využívání vnějších služeb a kontaktu s okolní
komunitou. Dle možností personálu a dle přání a zájmu se uživatelé doprovází na vycházky, do města,
na nákupy, jezdí s nimi na výlety aj. Některé aktivity probíhají zcela pravidelně, jiné občas. Zpracovává
se plán akcí na následující týden tak, aby se na všech budovách konala v týdnu vždy nějaká aktivita a
konají se i akce společné pro všechny budovy.
Vzhledem k větší závislosti uživatelů probíhají nyní skupinové aktivity v menších skupinkách uživatelů a
více se zaměřujeme na individuální aktivizace přímo na pokojích.
Další služby a podpora uživatelům, např. výměna knih v knihovně, povídání, naslouchání, doprovody
k volbám, na hřbitovy, asistence při hraní stolních a karetních her, při luštění křížovek, pouštění
audioknih, asistence při využívání stolu Sen table aj. Dle provozních možností provádí pracovnice např.
natáčení, barvení vlasů a lakování nehtů uživatelkám. Provádíme pro uživatele nákupy osobních věcí a
potřeb, zprostředkováváme uživatelům kontakt se zvířaty.
Zapojujeme uživatele i do různých soutěží (např. luštění křížovek, soutěž „Senioři mezi námi“) nebo
sportovních her (účast na turnaji v kuželkách v Domově Korýtko Ostrava, v bowlingovém turnaji
apod).
Zajišťujeme služby i pro uživatele hospitalizované v nemocnicích, pravidelně je navštěvujeme,
zajišťujeme jejich potřeby a nákupy osobních věcí.
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Prioritou je, aby aktivity měly smysl a přinášely uživatelům radost a pozitivní zážitek.

Návštěva
uživatelů
v mateřské školce

Keramika s dětmi z MŠ

Návštěva dětí z MŠ
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Zábavné programy a akce pro uživatele, které se konaly v roce 2019
Leden
02. 01.
03. 01.
04. 01.
07. 01.
08. 01.
09. 01.
10. 01.
14. 01.
16. 01
17. 01
18. 01.
21. 01.
22. 01.
24. 01.
25. 01.
28. 01.
29. 01.
30. 01.
31. 01.

– cvičení na Klepárně (V)
– zpívání s dobrovolnicí (K)
– čtení novin (V), reminiscence – Nový rok (D)
– mše svatá (V)
– cvičení na Klepárně (D), klub vaření – bramborové placky (V)
– Novoroční koncert – housle (D)
– klub vaření – bramborové placky (D)
– výtvarný klub – keramika (K)
– turnaj v kuželkách (D)
– cvičení s overballem (V)
– cvičení s overballem (D)
– výtvarný klub - keramika (K), cvičení na Klepárně (V), mše svatá (V)
– muzikoterapie (D),
– klub vaření – bramborové placky (K)
– canisterapie (D), čtení novin (V)
– výtvarný klub – výroba papírových kytek z vajíčkových přeložek (K)
– cvičení na Klepárně s prvky dramaterapie (D)
– snoezelen (V), cvičení s overballem (K)
– masáže studentů, snoezelen (V), reminiscence – Jak jsme vařili a jedli (V)

Únor
01. 02.
04. 02.
05. 02.
07. 02.
08. 02.
13. 02.
14. 02.
15. 02.
18. 02.
20. 02.
21. 02.
22. 02.
25. 02.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

trénování paměti s OATV (D)
výtvarný klub – výroba papírových květin (K), mše svatá (V)
cvičení s overballem (V)
zpívání s dobrovolnicí (D), reminiscence – plesová sezóna (D), snoezelen (V)
smyslová aktivizace – plesová sezóna (D)
turnaj v kuželkách (D)
cvičení s overballem (D, K)
filmový klub – „Barbora řádí“, trénink paměti s OATV (D)
mše svatá (V), výtvarný klub – výroba ptáčků (K)
tradiční ples (D)
zpívání s dobrovolnicí (K)
klub vaření – jablečný štrůdl (D)
výtvarný klub – glazování keramiky (K)

Březen
01. 03. – cvičení s overballem (D), trénink
paměti s OATV (D)
04. 03. – mše svatá (V), klub vaření –
jablečný štrůdl (K)
05. 03. – cvičení na Klepárně (V), snoezelen
(V)
07. 03. – zpívání s dobrovolnicí (D)
08. 03. – „Vypadáš skvěle“, MDŽ (D)
11. 03. – výtvarný klub – výroba keramiky (K)
12. 03. – trénink paměti (D)
14. 03. – klub vaření – jablečný štrůdl (V)
15. 03. – prodej textilu v Tančírně, trénink
paměti s OATV (D)
18. 03. – mše svatá (V), výtvarný klub –
velikonoční přání (K)
19. 03. – cvičení s overballem (D), snoezelen (V)
21. 03. – zpívání s dobrovolnicí (D), cvičení s overballem (V)
22. 03. – čtení novin (V)
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Vypadáš skvěle

25.
27.
28.
29.

03.
03.
03.
03.

–
–
–
–

výtvarný klub – výroba zajíců z břízy (K), příprava velikonoční výzdoby
turnaj v kuželkách (D)
snoezelen (V), masáže studentů
čtení novin (V), trénink paměti s OATV (D)

Duben
01. 04. - Mše svatá (V)
02. 04. – klub vaření – pečení velikonočních perníků (K)
03. 04. – klub vaření – pečení velikonočních perníků (D)
04. 04. – zpívání s dobrovolnicí (D)
05. 04. – klub vaření – pečení velikonočních perníků (V)
10. 04. – výroba keramiky s dětmi z MŠ (D)
11. 04. – schůzka s ředitelkou (V, K), smyslová aktivizace – zdobení velikonočních vajíček (K)
12. 04. – schůzka s ředitelkou (D), čtení novin (V), trénink paměti s OATV (D)
15. 04. – mše svatá (V)
16. 04. – Ježíškova vnoučata – výlet s panem Bušem do autoservisu (Dita)
18. 04. – Velikonoce v Tančírně s dětmi z MŠ (barvení vajíček, pletení tatarů)
23. 04. – zájezd do Muzea řeznictví ve Valašském Meziříčí, mše svatá (V)
25. 04. – celoroční turnaj v kuželkách (D), masáže studentů
26. 04. – glazování keramiky s dětmi z MŠ (D), trénink paměti s dětmi z OATV (D), čtení novin (V)
29. 04. – koncert dětí v Tančírně (flétny)
30. 04. – zdobení májky
Květen
03. 05. – cvičení s overballem (K)
06. 05. – mše svatá (V), výtvarný klub – keramika (K), individuální klub vaření (bramborové placky
07. 05. – luštění křížovek
09. 05. – zpívání s dobrovolnicí (D)
10. 05. – čtení novin (V)
13. 05. – besídka dětí z MŠ ke Dni matek (D)
14. 05. – celoroční turnaj v kuželkách (D)
15. 05. – filmový klub – „Tátova volha“(D)
17. 05. - trénink paměti s OATV (D),
20. 05. – cvičení na Klepárně (V), mše svatá (V)
21. 05. – sledování MS v hokeji v Tančírně
23. 05. – Seniordance (pohádkové písně a tance)
24. 05. – vycházka do města (tržnice, zmrzlina,
obchody), volby do Evropského parlamentu
27. 05. – cvičení s overballem (V), výtvarný klub –
keramika (K)
28. 05. – cvičení na Klepárně (D), Snoezelen (V),
trénink paměti s OATV (D)
29. 05. – cvičení s overballem (K)
30. 05. – zpívání s dobrovolnicí (D)
31. 05. – Kácení Májky s harmonikářem a dětmi z MŠ
Červen
03. 06. –
04. 06. –
06. 06. –
07. 06. –
10. 06. –
11. 06. –
12. 06. –
13. 06. –
14. 06. –
17. 06. –

Aktivity s dětmi
mše svatá (V), keramický klub (K)
vycházka do města, turnaj v kuželkách v Ostravě (3 uživatelé)
individuální klub vaření – bramborové placky, masáže studenti, čtení novin (V)
canisterapie (D), výstava Patchwworku ve Fulneku (domovskými auty)
smyslová aktivizace (limonáda z černého bezu), keramický klub – glazování (K)
cvičení na Klepárně (V), Smyslová aktivizace – jahody (V)
společná vycházka do města
Smyslová aktivizace – jahody (D), zpívání s dobrovolnicí (D)
návštěva dětí z MŠ (rozloučení a poděkování)
prodej textilu v tančírně, mše svatá (V), keramický klub – glazování (K)
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19.
20.
24.
25.
27.
28.

06.
06.
06.
06.
06.
06.

– muzikoterapie (D), smyslová aktivizace – jahody (K)
– společná vycházka do města
– reminiscence – prázdniny, dovolená, rekreace (D), keramický klub – glazování (K)
– turnaj v kuželkách (D), cvičení na Klepárně (V)
– výlet auty k Maria skále do Klokočůvku (poutní místo)
– společná vycházka do města

Červenec
01. 07. – keramický klub (K)
02. 07. – cvičení na Klepárně (altán, D)
03. 07. – společná vycházka do města
04. 07. – zpívání s dobrovolnicí (D)
08. 07. – keramický klub (K)
09. 07. – filmový klub (D) – Anděl na horách, Reminiscence „Můj největší zážitek“ (V), odpolední
vycházka do města
10. 07. – hudební vystoupení Divadla Slunečnice Brno (zahrada)
12. 07. – společná vycházka do města
15. 07. – mše svatá (V), keramický klub (K), cvičení na Klepárně (V)
17. 07. – Reminiscence „Můj největší zážitek“ (K)
18. 07. – zpívání s dobrovolnicí (D)
19. 07. – společná vycházka do města
22. 07. – keramický klub (K)
23. 07. – Reminiscence „Můj největší zážitek (altán, D)“, Snoezelen
24. 07. – společná vycházka do města
25. 07. – turnaj v kuželkách (D)
26. 07. – čtení novin (terasa, V), cvičení s overballem (K), vycházka do města
29. 07. – keramický klub (K)
31. 07. – společná vycházka do města
Srpen
01. 08. – klub vaření – grilování cuket v altánu (D), zpívání s dobrovolnicí (K)
02. 08. – společná vycházka do města
07. 08. – společná vycházka do města
08. 08. – klub vaření – grilování cuket a jablek na terase (K), snoezelen (1 uživatel)
09. 08. – vycházka do města (zmrzlina, tržnice)
12. 08. – mše svatá (V)
13. 08. – cvičení na Klepárně (D)
14. 08. – turnaj v kuželkách (D), výlet k Maria skále autem
15. 08. – zpívání s dobrovolnicí (K)
20.08. – klub vaření – švestkový koláč (D), cvičení na Klepárně na terase (V), cvičení s overballem na
terase (K)
21. 08. – zahradní slavnost
22. 08. – společná vycházka do města
23. 08. – čtení novin (V)
28. 08. – cvičení s overballem (D)
29. 08. – zpívání s dobrovolnicí (K)
30. 08. – společná vycházka do města
Září
02. 09.
03. 09.
04. 09.
05. 09.
06. 09.
09. 09.
11. 09.
12. 09.
13. 09.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

snoezelen, mše svatá (V)
cvičení na Klepárně (D), stolní hry (K)
společná vycházka do města – tržnice, zmrzlina
filmový klub – „Medvěd“ (D)
cvičení s overballem (V)
smyslová aktivizace – výroba hmyzího domku (D)
turnaj v kuželkách (D)
zpívání s dobrovolnicí (D)
čtení novin (V)
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16.
17.
18.
19.
20.
23.
24.
25.
26.
30.

09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prodej textilu (D), mše svatá (V), klub keramiky (K)
cvičení na Klepárně (V)
muzikoterapie (D)
sportovní dopoledne v MŠ Pohořská
společná vycházka do města
výtvarný klub – podzimní výzdoba (D)
zájezd ZOO Ostrava
stolní hry (D)
zpívání s dobrovolnicí (D)
výtvarný klub – glazování keramiky (K)

Říjen
01. 10. – procházka po okolí domova, pouštění draka, sběr podzimních plodů
02. 10. – cvičení s overballem (K)
03. 10. – masáže studentů, natáčení videa Snoezelen ve skleníku
07. 10. – mše svatá (V)
08. 10.– posezení s harmonikou (D)
09. 10. – Den otevřených dveří, přednáška pro neformální pečující v domácím prostředí
10. 10. – turnaj v kuželkách s účastí jiných poskytovatelů SS
11. 10. – vycházka do města, porada uživatelů (V, K)
14. 10. – porada uživatelů (D), klub vaření - pečení brambor v ohništi u Vily
15. 10. – klub vaření – bramborové placky
17. 10. – zpívání s dobrovolnicí (D)
18. 10. – canisterapie (D), čtení novin (V)
21. 10. – mše svatá (V), výtvarný klub – glazování keramiky (K)
23. 10. – cvičení s overballem (V), klub vaření – bramborové placky
24. 10. – turnaj v kuželkách (D)
25. 10. – cvičení s overballem (D), čtení novin (V)
31. 10. – návštěva hřbitova Mankovice, Spálov domovským autem
Listopad
01. 11. – návštěva místního hřbitova (dušičky)
04. 11. – mše svatá (V)
05. 11. – individuální canisterapie (D, V)
06. 11. – cvičení s overballem s dětmi z MŠ (D)
07. 11. – zpívání s dobrovolnicí (D)
12. 11. – snoezelen – podzim, výtvarný klub – glazování keramiky (K)
13. 11. – muzikoterapie (D),
14.11. – Snoezelen, pořizování videonahrávek
15. 11. – prodej textilu v Tančírně
18. 11. – výtvarný klub – výrobek do soutěže – adventní dekorace (D), mše svatá (V), luštění křížovek
19. 11. – loupání ořechů (K)
20. 11. – klub vaření – bramborové placky (V)
21. 11. – zpívání s dobrovolnicí (D), snoezelen – hudba a BS
22. 11. – čtení novin (V)
25. 11. – výtvarní klub – výroba adventního věnce, betlému, adventní výzdoba
26. 11. – turnaj v kuželkách (D)
28. 11. – klub vaření – jablečné lívance (D), masáže studentů
Prosinec
02. 12. – mše svatá (V), výtvarný klub – vánoční přání (K)
03. 12. – výtvarný klub – vánoční přání (K)
04. 12. – „čertovská besídka“ dětí z MŠ (D)
05. 12. – pečení vánočních perníků (V)
10. 12. – turnaj v kuželkách s vyhodnocením nejlepších hráčů za rok 2019 (D)
11. 12. – zpívání koled, předávání přání na pokojích – studenti SŠ, výtvarný klub – vánoční přání (K)
12. 12. – zpívání s dobrovolnicí (D)
13. 12. – zpívání koled v Tančírně – hudební seskupení Arytmik Spálov (D)
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16.
18.
19.
27.
30.

12.
12.
12.
12.
12.

–
–
–
–
–

mše svatá (V)
vánoční besídka dětí ZŠ Komenského (D)
klub vaření – jablečné lívance (K), individuální canisterapie (K)
mše svatá (V)
smyslová aktivizace – Silvestr (K)

Pravidelně probíhá – ranní protáhnutí na všech budovách, rehabilitace, nácviky chůze a
soběstačnosti, individuální aktivizace, povídání, čtení, bazální stimulace, holení, nákup
osobních potřeb uživatelů, pomoc při výběru jídla z nabídky, terapie s robotickým
tuleněm.

Podnětné prostředí na pokojích
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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.
Byla provedena výměna zastaralých lustrů za zdravé osvětlení s dálkovým ovládáním a s možností
tlumení světla. V roce 2016 bylo pokračováno ve výměně pokojových dveří i osvětlení. Objekt není
opatřen EPS, v pokojích jsou nainstalovány jen hlásiče požárů. V roce 2017 byla provedena výměna
PVC lina ve vstupní chodbě a ošetřovně. V přízemí a 1.patře byly instalovány k případnému uzavření
oddělení požární dveře. Byla provedena výměna dalšího osvětlení. V roce 2018 proběhla výměna PVC
na schodišti a výměna kotlů v kotelně. V roce 2019 provedena částečná výměna PVC v přízemí a
výměna dalších pokojových dveří za dveře požární. V 1. patře byla provedena výměna posuvných
bílých dveří do koupelen za dveře s přírodním dezénem. Provedeny venkovní nátěry budovy – balkony,
schodiště, parapety, terasy, sloupy aj.
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. V přistavené části budovy je technický stav vcelku uspokojivý, občas se
objevuje drobná porucha v rozvodech vody a odpadů. 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. 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. V roce 2017 provedena výměna PVC
lina na chodbách a předsíňkách v přízemí a 1. patře, jídelně a na schodišti. Bylo vyměněno další
osvětlení. V koupelně pro muže v 1. patře byla provedena výměna obkladů a dlažby. V roce 2018
byla provedena výměna střešní krytiny nad přistavovanou částí budovy a na věžičce. Došlo i k
modernizaci výtahu, jejíž součástí byla výměna celé technologie vč. kabiny výtahu. Nový výtah
disponuje i náhradním zdrojem. V roce 2019 provedena výměna PVC v podkroví na chodbě,
provedena rekonstrukce 3 koupelen, opět výměna části zastaralého osvětlení a výměna některých
dveří za dveře požární. Na půdě objektu byla vybudována technická místnost, do které byly umístěny
nové plynové kotle.
Objekt – „Stará kuchyň“ č.p. 151 – stav vyhovující
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. Technický
stav rozvodů elektřiny, vody a odpadů je dobrý. V roce 2008 byl v budově zaveden rozhlas. V roce
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2015 byla provedena výměna 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.
V roce 2017 byla provedena výměna posuvných bílých nevyhovujících dveří za nové s pěkným
dezénem, madlem pro lepší uchycení, funkčními zámky a tichým dojezdem. Taktéž byla provedena
výměna dalšího osvětlení. Byla realizována výměna 2 ks plynových kotlů. V roce 2018 bylo provedeno
odvlhčení budovy a zateplení pláště vč. výměny 2 ks vchodových dveří a výměna PVC na chodbách,
schodišti a jídelně. V roce 2019 provedena výměna některých dveří za dveře požární, v 1. patře
objektu byl vybudován požární hydrant.
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.
V roce 2017 byla provedena výměna 1 ks okna v zadní části budovy.
Objekt – dřevárka – bez č.p. – nevyhovující stav
Objekt slouží k uskladnění různého nábytku a materiálu. V roce 2018 byly opraveny venkovní omítky a
v části objektu (1 místnost) byla opravena elektroinstalace a vnitřní omítky. Místnost byla upravena
pro důstojné ukládání těl zemřelých. V roce 2019 proveden nátěr omítek, přístřešku i dřevěných
konstrukcí.
Objekt – prádelna a dílna – bez č.p. – stav dobrý
V roce 2019 provedena oprava venkovních omítek, nátěr fasády a dřevěných podhledů. Je plánována
rekonstrukce místnosti pro praní prádla s výměnou prádelenské techniky.
Venkovní prostory
V roce 2017 bylo provedeno zpevnění podkladu a výměna venkovní dlažby pod přístřešky pro
parkování služebních automobilů. V roce 2018 byla provedena výměna poškozených betonových pásů
za zámkovou dlažbu na částí zpevněné plochy mezi objektem kanceláře č.p.150 a objektem čp. 151.
V roce 2019 provedena výměna zbývající části zpevněné plochy za zámkovou dlažbu. Byl vybudován
nový bezbariérový chodník od žluté budovy na zahradu. Opraveny byly částečně i stávající chodníky,
srovnány nerovnosti, upraveny plochy pro popelnice. Byla vyměněna střešní krytina na přístřešcích pro
auta, provedeny nátěry plotu, teras, altánu, zábradlí. Byla provedena oprava zborcené venkovní
kanalizace.
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Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2020 a vize do dalších let
➢

Vyškolit pracovníka pro trénování paměti a zařadit do nabídky aktivity
s trénováním paměti, připravit přednášku o trénování paměti pro pracovníky.

➢

Upravit zahradu a vybudovat na zahradě senzorickou stezku.

➢

Pro děti z MŠ připravit přednášku „Když si dědeček nevzpomíná“.

➢

Uspořádat Turnaj v ruských kuželkách s účastí jiných poskytovatelů sociálních
služeb.

➢

Připravit

k realizaci

akci

„Rekonstrukce

34

prádelny

s výměnou

prádelenské

techniky“.
➢

Provést revizi ošetřovatelských standardů.

➢

Zavést do praxe vibrační terapii.

Naším cílem je neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb, úprava prostředí a
podmínek pro pobyt uživatelů v Domově s ohledem na přirozenost a běžný způsob života
seniorů s co největším omezením ústavních prvků. Chceme, aby prostory Domova
působily útulným, příjemným a pozitivním dojmem, kde se uživatelé a návštěvníci budou
cítit „jako doma“. Prioritou je pro nás spokojený uživatel. Naším přáním je, aby Domov
Odry byl prestižním a vyhledávaným zařízením se stabilním empatickým personálem
pečujícím s laskavostí a srdcem.
Plány do budoucna

➢

Nadále provádět úpravy a opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti uživatelů, např.
do budov instalovat elektronický požární systém.

➢

Vyřešit ve spolupráci se zřizovatelem vztahy k pozemkům v areálu Domova –
vlastnictví města Odry.

➢

Zpracovat koncepci Paliativní péče v Domově a pokusit se získat certifikát v této
oblasti.

➢

Neustále zavádět do praxe nové metody, terapie a poznatky v péči o uživatele.

➢

Průběžná aktualizace vnitřních směrnic, předpisů, postupů a standardů kvality
sociálních služeb.

➢

Stabilizace personálu, zvyšování jejich kvalifikace, odbornosti a kompetencí.
Zlepšování podmínek pro práci personálu.

➢

Spolupráce s externími odborníky.

➢

Navázat spolupráci s organizacemi pracujícími s dobrovolníky.
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9 Ekonomické údaje - souhrn za organizaci

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 (tis. Kč)
Náklady
Hlavní činnost

Výnosy
39715,0

39714,5

-0,5

1,2

4,1

2,9

39716,2

39718,6

2,4

Doplňková činnost
Celkem

Výsledek hospodaření

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
Výsledek hospodaření
za rok 2019

Z toho
převod do rezervního fondu

2505,64

převod do fondu odměn

2505,64

0

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb k 31. 12. 2019 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb

Náklady

Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Celkem

Výnosy

Výsledek
hospodaření

33731,6
5983,3

33727,2
5987,2

-4,4
3,9

39714,9

39714,4

-0,5

Závazný ukazatel na rok 2019

Výše (Kč)

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního
Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2018
Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy
Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní činnosti
Příspěvek na provoz ÚZ 253- Iniciativa na podporu
zaměstnanosti mládeže v MSK
Příspěvek na provoz ÚZ 13013- Iniciativa na podporu
zaměstnanosti mládeže v MSK
Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele ÚZ 0 – Vybudování
technické místnosti
Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele ÚZ 0- Výměna
prádelenské techniky- pořízení 3 praček a 2 sušiček s časovou
použitelností do 30.9.2020
25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %)

15896000
800000
1800000
9000
171000
485000
1500000
9,03
vyrovnané případně mírně
přebytkové hospodaření za rok 2019

Výsledek hospodaření
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Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování
sociálních služeb pro r. 2019 - UZ 13305
Druh sociálních služeb
(dle registrace)

Výše (tis. Kč)

Domov pro seniory

13590
2306

Domov se zvláštním režim
Celkem

15896

Hospodaření s peněžními fondy
Stav (v tis. Kč)

Název fondu

k 1. 1. 2019

Fond investic

k 31. 12. 2019
3485,1

4257,2

560,4

743,3

2139,6

2250,8

34,7

34,7

FKSP
Rezervní fond
Fond odměn

Investiční akce v r. 2019
Zdroj (poskytovatel)
Účelový investiční příspěvek
od MSK
Vlastní investiční fond

Účel akce

Výše (tis. Kč)

Vybudování technické místnosti v objektu
č.p. 410/56
Vybudování technické místnosti v objektu
č.p. 410/56

485
35,2

Vlastní investiční fond

Mobilní Zvedák Oxford

89,2

Vlastní investiční fond

Sprchová židle Carino

108,7

Celkem

718,1

Významné dary, sponzorství (tis. Kč)
Druh/účel
Dary finanční
Dary věcné
Celkem

Celkem
184,1

Finanční

Rezervní fond

22,0
184,1
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Finanční

Věcný

Fond investic

184,1

22,0
206,1

Věcný

22,0

Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč)
Zdroje
Název akce

celkem

vlastní

MSK

ISPROFIN

Mobilní zvedák Oxford

89,2

89,2

Sprchová židle Carino

108,7

108,7

Vybudování technické
místnosti v objektu č.p.
410/56

520,2

35,2

485

718,1

233,1

485

Celkem

dary

jiné
(jaké)

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2019 (tis. Kč)
Druh/účel

Celková
hodnota

Zdroje
zřizovatel

vlastní

Oprava koupelny č.p. 410

51,6

51,6

Oprava koupelny č.p. 410

55,1

55,1

Oprava soc. zař. č.p. 410

94,5

94,5

Oprava fasády prádelna

57,1

57,1

114,7

114,7

116,4

116,4

116,7

116,7

Výměna PVC č.p.662

116,8

116,8

Výměna PVC č.p. 410

148,1

148,1

Výměna PVC č.p. 662

163,9

163,9

Výmalba č.p. 410, 151

138,8

138,8

58,8

58,8

62,9

62,9

Oprava kanalizace

76,4

76,4

Výměna dlažby venkovní
plocha

90,8

90,8

1462,6

1462,6

Oprava nátěrů a fasád
č.p.662,410,151
Výměna svítidel č.p.
662,410,151
Výměna interiérových
dveří č.p. 662, 1NP.

Montáž ochranných prvků
č.p. 410,662,151
Nátěr dřevěného plotu
kolem objektů

Celkem
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dary

jiné

Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč)
Pojistná událost

Celková výše škody

Výše náhrady od
pojišťovny

V r. 2019 neproběhla žádná pojistná událost.
Celkem

Zahraniční služební cesty
Místo

Účel cesty

Počet
zaměstnanců

od - do

V r. 2019 neproběhla žádná
zahraniční služební cesta.

Čerpání účelových dotací v r. 2019 (tis. Kč)
Poskytovatel účelové dotace
Operační program
Zaměstnanost- UP

Účetní
znak

Poskytnutá
dotace

Použito

Vratka
dotace

13013

15,0

15,0

0

Město Odry

2

80,9

80,9

0

Město Nový Jičín

2

3,7

3,7

0

Město Nový Jičín

2

3,7

3,7

0

Město Hranice

2

5,0

5,0

0

Město Studénka

2

6,0

6,0

0

114,3

114,3

0

Celkem

Průměrné % nemocnosti za rok 2019
Průměrné procento nemocnosti za rok 2019 činilo 7,48 %. Nemocnost v organizaci je vysoká,
pracovníci prostonali 1876 kalendářních dnů.

Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti
Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti organizace nemá.
Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty)
V roce 2019 proběhly v organizaci následující kontroly provedené externími subjekty:
11.3.2019 Okresní správa sociálního zabezpečení provedla kontrolu plnění povinností v nemocenském
pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti za období od 1.4.2016 do 31.1.2019 – zjištěny drobné nedostatky
v neodhlášení pracovníků při skončení pracovního poměru, nedostatky byly odstraněny ihned
v průběhu kontroly.
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4.4.2019 – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR provedla kontrolu plateb pojistného na veřejné
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období od 04/2016 do
28.2.2019. Byla zjištěna jedna pozdní platba pojistného a vyměřeno penále za pozdní platbu ve výši
323,- Kč, další pochybení nebyla zjištěna, opatření nebyla stanovena. Byla podána žádost o odstranění
tvrdosti a prominutí penále. Této žádosti bylo ze strany VZP vyhověno a penále bylo organizaci
prominuto.
23.5.2019 – Městský úřad Odry, stavební odbor – prohlídka a kontrola na základě podání od
Hasičského záchranného sboru MSK po provedení výkonu státního požárního dozoru ve stavbách
Domova Odry, Domov Odry předložil Stavebnímu úřadu požadované podklady, zejména Dokumentaci
skutečného provedení stavby jednotlivých objektů vč. požárně bezpečnostního řešení, na základě
které Stavební úřad konstatoval, že užívání je v souladu s kolaudačním rozhodnutím a neshledal
porušení ustanovení stavebního zákona.
27.5.2019 Krajská hygienická stanice MSK - předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených
zákonem 258/2000 Sb., vyhlášce 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních
onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, a
v zákoně 120/2002 Sb. V platném znění, vyhlášky č. 537/2006 Sb. V platném znění. Nebyly zjištěny
nedostatky, opatření k nápravě nebylo uloženo.
20.11.2019 Krajská hygienická stanice MSK – dodržování právních předpisů a povinností stanovených
v zákoně 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
852/1004 o hygieně potravin, vyhlášce 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby
a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky
č. 602/2006 Sb.. Nebyly shledány nedostatky ve skladování, manipulaci s potravinami a pokrmy, v
čistotě a stavu provozního nádobí, opatření k nápravě nebylo uloženo.
16.12.2019 Moravskoslezský kraj – plnění povinností dle zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb.,
v platném znění, zejména plnění podmínky stanovené v ust. § 4 odst. 3, 5 a 6 zákona. Kontrolované
období od 1.9.2017 do 15.12.2019. Nebyly zjištěny nedostatky, nebyla uložena žádná opatření.
16.12.2019 Moravskoslezský kraj – plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů
sociálních služeb dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění. Nebyly zjištěny
nedostatky. Nebyly uloženy nápravná opatření.
Vlastní kontrolní činnost
Na počátku roku předkládají vedoucí pracovníci ředitelce plán kontrolní činnosti na svém úseku. Další
kontroly se provádějí dle potřeby namátkově. Po provedené kontrole sepíše vedoucí pracovník zápis
z kontroly se zjištěním a případnými stanovenými opatřeními k nápravě, zápis předá ředitelce.
Následně vedoucí pracovníci kontrolují plnění nápravných opatření.
Individuální plánování kontrolují v průběhu roku koordinátoři individuálního plánování. Ředitelka a
vedoucí pracovníci provádějí při svých obchůzkách kontroly zaměřené na dodržování vnitřních
předpisů a pracovních postupů, bezpečnost práce, etiku, přístup a komunikaci s uživateli. Na
nedostatky upozorňují pracovníky ihned. V roce 2019 provedli vedoucí pracovníci 45 vnitřních kontrol
zaměřených zejména na:
- přístup pracovníků k uživatelům,
- dodržování stanovených pracovních postupů,
- vedení dokumentace,
- vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny, doplňování ošetřovatelských plánů a hodnocení
péče,
- dodržování dezinfekčního plánu,
- docházku pracovníků,
- vedení pokladních knih, kontrola zůstatku pokladní hotovosti, náležitosti pokladních dokladů
- kontrola vedení individuální plánů uživatelů,
- plány péče, vykazování úkonů PSS,
- předávání služeb a informací, polohování a vysazování uživatelů,
- poskytování péče uživatelům,
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-

dodržování harmonogramu práce,
dodržování pracovní doby a přestávek v práci,
zapracování nových pracovníků a znalost pracovních postupů,
provádění aktivizace pracovníky,
kontrolu dodržování ochrany osobních údajů,
kontrolu účtování a bankovních úhrad,
kontrola práce o víkendových a nočních směnách,
kontrola zaměřená na alkohol na pracovišti,
motivaci uživatelů a nácviky chůze,
správnost a úplnost pracovních výkazů a mzdovou agendu,
znalost hlavních uzávěrů,
manipulaci s prádlem, čistotu v prádelně, třídění a expedice prádla, značení prádla
sklad čistícího materiálu – stav zásob, čistota, sklad prádla a OOPP,
sklad potravin, soulad evidovaných potravin v PC se skutečností ve skladu, kontrola minimální
trvanlivosti potravin, náležitosti skladové evidence,
kontrola zveřejňovaných smluv v Registru smluv.

Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
Za rok 2019 jsme měli v pracovním poměru 68,66 úvazků pracovníků. Stanovený 4% povinný podíl
činí 2,74 pracovníka. Přímým zaměstnáváním osob se zdravotním postižením jsme naplnili 2,27
úvazku a odebráním výrobků a služeb jsme naplnili dalšího 0,65 úvazku. Celkem je to tedy 2,92
úvazku (tj. překročení povinného podílu o 0,18 úvazku).

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů,
V roce 2019 žádný subjekt nepožadoval poskytnutí informací dle 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 2019 proběhne na poradě se zaměstnanci do konce měsíce
dubna. Jeden výtisk zprávy budou mít pracovníci k dispozici na oddělení. Zpráva bude do 15.3. 2019
zveřejněna i na webových stránkách organizace www.ddodry.cz.
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Poskytovaná služba Domov pro seniory (DpS)
Hospodaření v roce 2019 a složení nákladů a výnosů v %
v tis.Kč

Číslo účtu

Skutečnost
k
31.12.2019

Název položky

% složení
nákladů a
výnosů

501

Spotřeba materiálu

2234,7

6,62

502

Spotřeba energie

1378,7

4,09

511

Opravy a udržování

2148,4

6,37

11,4

0,03

612,7

1,82

18336,4

54,36

6211,1

18,41

713,3

2,11

512, 513

Cestovné+ náklady na reprezent.

518

Ostatní služby

521

Mzdové náklady

524
525,527

Zákonné sociální pojištění
Jiné soc. poj a zákonné soc.
náklady

53x,54x

Ostatní náklady

113,6

0,34

551

Odpisy DNM a DHM

833,0

2,47

558

Náklady z DDHM

1113,6

3,30

591

Daň z příjmů

24,8

0,07

33731,7

100,00

Náklady celkem hlavní činnost
Náklady celkem doplňková
činnost

0,0

Náklady celkem HČ + DČ

33731,7

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

7220,0

21,41

602/72

Výnosy PnP

7791,9

23,10

602/74

Výnosy zdravotní pojišťovna

2020,3

5,99

Výnosy ostatní + zaměstnanci

187,3

0,56

64x,66x

Ostatní výnosy

252,8

0,75

672/50

Transfery na poskyt. soc. služeb

13590,0

40,29

672/ ost

Transfery ostatní

2665,0

7,90

33727,3

100,00

602/40,80,83

Výnosy celkem hlavní činnost
Výnosy Doplňková činnost

0,0

Výnosy celkem DČ + DČ

33727,3

Hospod. výsledek hlavní činnost
HV doplňková činnost

-4,4
0,0

HV DČ + DČ

-4,4
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Náklady z DDHM Daň z příjmů Složení nákladů v roce 2019
24,8
1113,6
Spotřeba energie
0%
3%
1378,7
Odpisy DNM a DHM
Spotřeba
4%
Spotřeba materiálu
Opravy a udržování
833,0
materiálu
Zák. a ost.soc.
2148,4
3%
2234,7
Spotřeba energie
nákl.
6%
7%
220,80
Opravy a udržování
Cestovné+
1%
náklady na Cestovné+ náklady na
Zákonné
reprezent. reprezent.
Ostatní služby
sociální
11,4
Ostatní služby
pojištění
0%
Mzdové náklady
612,7
6211,1
2%
19%

Ostatní nákl.
67,80
0%

Zákonné sociální
pojištění
Jiné soc. poj a zákonné
soc. náklady
Ostatní náklady

Mzdové náklady
18336,4
54%

Odpisy DNM a DHM
Náklady z DDHM
Daň z příjmů

Transfery ostatní
2665,0
8%

Složení výnosů v roce 2019
Výnosy od uživatelů
za pobyt, FS
7220,0
21%
Výnosy od uživatelů za pobyt, FS
Výnosy PnP

Výnosy zdravotní pojišťovna
Výnosy ostatní + zaměstnanci

Transfery na poskyt.
soc. služeb
13590,0
40%

Ostatní výnosy
252,8
1%

Ostatní výnosy

Výnosy PnP
7791,9
23%

Výnosy zdravotní
pojišťovna
2020,3
6%
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Transfery na poskyt. soc. služeb
Transfery ostatní

Výnosy ostatní
+ zaměstn.
1%

1. Popis zařízení – viz souhrnná správa
2. Charakteristika poskytované služby – viz souhrnná zpráva
3. Uživatelé služby:
3.1

schválená kapacita zařízení pro rok 2019 – celkem 66

3.2

celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019 a jejich rozdělení (viz tabulka):
Počty uživatelů

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2018, počty dle:

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

3.3
3.4

3.5

49
63,697,6
83,7
0
4
4
19
22
2

Z toho nově
přijatých

Muži Celkem Ženy
17

66

68,191,1
82,8
1
1
1
9
5
1

63,697,6
83,5
1
5
5
28
27
3

1

8
6991,7
82,1
0
0
1
3
4

Muži
4
78,589,9
86,2
1
0
0
2
1

1

1
1
21

7
28

5

1

17

4

21

3

3

3
19
27

3
8
6

6
27

4

1
2

33

4

1

obložnost v uplynulém roce (v %) činila 99,67%
počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2019 činil 99 zájemců
z toho - žen 82
- mužů 17
průměrná čekací doba zájemců o službu (jedná se o zájemce, u nichž je zjištěna
potřebnost dané služby a kteří by mohli ihned nastoupit do zařízení, pokud by byla
volná kapacita) činí u všech zájemců 17,8 měsíců, u akutních 11,6 měsíců.
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4 Personál:
Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků
Přímá péče

Vzdělání

Přepočtený
stav (PS) ke
dni
31.12.2019

%

Pedagogičtí
pracovníci
1
PS

Vysokoškolské

Pracovníci
v sociálních
službách

Zdravotničtí
pracovníci

2
%

PS

Sociální
pracovníci

THP

Ostatní

4

5

6

3
%

4,3

7,3

Úplné střední

17,6

29,7

7,7

13,0

Vyučen

26,2

44,1

17,3

29,1

18,9

7,5

12,6

PS

%

0,9

1,5

5,6

9,4

PS
1,7

%
2,9

PS
1,7

%

PS

%

2,9

Vyšší odborné

Základní

11,2

Celkem
59,3
100
32,5
Pozn.: PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2019

54,7

1,7
0,9

6,5

10,9

1,7

2,9

4,3

2,9

2,6

4,4

1,5

8,0

13,5

3,7

6,3

14,3

24,2

7,3

5 Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2019
Viz souhrnná zpráva
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Sociální podmínky uživatelů
6.1 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství

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, které je
součástí pokojů. 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.
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 a interaktivní tabulí.
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.
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Růžová budova „Stará kuchyň“ – 15 uživatelů Domov pro seniory
Zde se nachází 5 jednolůžkových pokojů a 5 dvoulůžkových pokojů se sociálním zařízením (jedno
sociální zařízení slouží maximálně pro 4 uživatele), 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.

Vánoční výzdoba
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Poskytovaná služba Domov se zvláštním režimem (DzR)
Hospodaření v roce 2019 a složení nákladů a výnosů v %
v tis.Kč

Číslo účtu

Skutečnost
k
31.12.2019

Název položky

% složení
nákladů a
výnosů

501

Spotřeba materiálu

398,7

6,66

502

Spotřeba energie

260,2

4,35

511

Opravy a udržování

557,5

9,32

1,8

0,03

111,1

1,86

512, 513

Cestovné+ náklady na reprezent.

518

Ostatní služby

521

Mzdové náklady

3233,4

54,04

524

Zákonné sociální pojištění

1018,3

17,02

122,9

2,05

12,5

0,21

525,527

Jiné soc. poj a zákonné soc. náklady

53x,54x

Ostatní náklady

551

Odpisy DNM a DHM

160,0

2,67

558

Náklady z DDHM

102,8

1,72

591

Daň z příjmů

4,1

0,07

5983,3

100,00

Náklady celkem hlavní činnost
Náklady celkem doplňková činnost

0,0

Náklady celkem HČ + DČ

5983,3

Výnosy od uživatelů za pobyt, FS

1236,4

20,65

602/72

Výnosy PnP

1709,0

28,54

602/74

Výnosy zdravotní pojišťovna

365,4

6,10

31,3

0,52

48,6

0,81

2306,0

38,52

290,5

4,85

5987,2

100,00

602/30,34

602/40,80,83 Výnosy jiné + zaměstnanci
64x,66x

Ostatní výnosy

672/50

Transfery na poskyt. soc. služeb

672/55,56

Transfery ostatní
Výnosy celkem hlavní činnost
Výnosy Doplňková činnost

0,0

Výnosy celkem HČ + DČ

5987,2

Hospod. výsledek hlavní činnost

3,9

HV doplňková činnost

0,0

HV HČ + DČ

3,9
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Jiné soc. poj a
zákonné soc.
náklady
122,9
2%

Náklady z DDHM
Složení nákladů v roce 2019
Spotřeba energie
Daň z příjmů
Odpisy 102,8
260,2
2%
Spotřeba
materiálu
4,1
Ostatní DNM a
4%
398,7
0%
náklady DHM
Spotřeba materiálu
7%
12,5 160,0
0%

3%

Spotřeba energie

Opravy a udržování
557,5
9%

Zákonné sociální
pojištění
1018,3
17%

Cestovné+ náklady
na reprezent.
1,8
0%

Mzdové náklady
3233,4
54%

Ostatní služby
111,1
2%

Opravy a udržování
Cestovné+ náklady
na reprezent.
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální
pojištění
Jiné soc. poj a
zákonné soc. náklady
Ostatní náklady
Odpisy DNM a DHM
Náklady z DDHM
Daň z příjmů

Transfery ostatní
290,5
5%

Složení výnosů v roce 2019 ALDa

Výnosy od
uživatelů za
pobyt, FS
1236,4
21%

Výnosy od uživatelů za pobyt, FS
Výnosy PnP
Výnosy zdravotní pojišťovna
Výnosy jiné + zaměstnanci

Transfery na poskyt.
soc. služeb
2306,0
38%
Ostatní
výnosy
48,6
1%

Ostatní výnosy
Transfery na poskyt. soc. služeb

Výnosy PnP
1709,0
29%

Výnosy jiné
+ zaměstn.
34,00
1%

Transfery ostatní

Výnosy zdravotní
pojišťovna
365,4
6%
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1.Popis zařízení – viz souhrnná správa
2.Charakteristika poskytované služby – viz souhrnná zpráva
3.Uživatelé služby:
3.1
3.2

schválená kapacita zařízení pro rok 2019 – celkem 11
celkový počet uživatelů k 31. 12. 2019 a jejich rozdělení (viz tabulka):
Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2019, počty dle:

Počty uživatelů
Ženy

3.3.2 Věk

3.3.3 Stupeň závislosti

3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením
3.3.4 Typ
postižení

Muži Celkem Ženy
2

3.3.1 Pohlaví
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

Z toho nově
přijatých

9
68,7- 79-88,7
98,4
84,1
83,9

1
8

0
2

5

2

11
68,798,4
84

3
68,798,4
81,8

79
79

1
10

1
2

1

7
4

3

2
2
5

2
2

2
1

7

3.3

obložnost v uplynulém roce (v %) činila 99,51%

3.4

počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2019 celkem 68
z toho - žen 51
- mužů 17

1

1

4

2

Muži

1

3.5
průměrná čekací doba zájemců o službu (jedná se o zájemce, u nichž je zjištěna
potřebnost dané služby a kteří by mohli ihned nastoupit do zařízení, pokud by byla volná kapacita)
činí u všech 16,8 měsíce, u akutních žádostí 10 měsíců
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4

Personál:
Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků
Přímá péče

Vzdělání

Přepočtený
stav (PS) ke
dni
31.12.2019

%

Pedagogičtí
pracovníci
1
PS

Vysokoškolské

Pracovníci
v sociálních
službách

Zdravotničtí
pracovníci

2
%

PS

Sociální
pracovníci

THP

Ostatní

4

5

6

3
%

0,7

6,8

Úplné střední

3,1

30,0

1,5

14,3

Vyučen

4,7

45,2

3,3

31,1

Základní

1,9

1,3

12,0

Celkem
10,4
100
6,1
Pozn.: PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2019

57,4

PS

%

0,1

1,4

0,9

8,9

PS
0,3

%
2,7

PS

%

PS

%

0,3

2,7

0,3

2,7

0,4

4,1

0,1

1,4

1,3

12,7

0,6

6,0

2,3

22,8

Vyšší odborné

18,0

1,0

10,3

0,3

2,7

0,7

6,8

6 Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2019
Viz souhrnná zpráva

6

Sociální podmínky uživatelů
6.1 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství

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 (jeden jednolůžkový a jeden dvoulůžkový pokoj)
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 a interaktivní tabulí.
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.

Fotografie byly použity se souhlasem uživatelů.
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Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci
jméno:

Ing. Pavlína koláčková

datum:

12.3.2020

telefon:

556 730 133, 723 049 017

e-mail:

kolackova@ddodry.cz

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Záznam z interního školení bazální stimulace
Vyjádření dobrovolníka
Zpětná vazba
Poděkování
Reminiscence – zážitky z plesu
Smyslová aktivizace – výroba bezové limonády
Časopis “A tak tu žijeme – říjen – prosinec 2020“
Vyjádření uživatele p. Hejduška k životu v Domově

Pečení perníčků
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