Co máme za sebou a co před sebou,
je málo důležité ve srovnání s tím, co máme v sobě.
( Emerson Ralph Waldo)
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péče

Domov se
zvláštním
režimem

CELKOVÉ SKUTEČNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE ROKU 2009
v tis. Kč
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

40.074
39.681
393

Komentář k příjmům
Příjmy příspěvek na provoz od zřizovatele pro rok 2009 ……………………….10.524 tis. Kč
příjmy z ÚP …………….………………………………………………….739 tis. Kč
grant MÚ pro PS, DPM, DC ………………………..……………..…..…..15 tis. Kč
dotace kraje Vysočina na provoz denního stacionáře..…………………… 95 tis. Kč
dotace kraje Vysočina na provoz azylové ubytovny ……………………... 61 tis. Kč
dotace kraje Vysočina na provoz denního centra ………………………... 48 tis. Kč
dotace kraje Vysočina na provoz domova se zvláštním režimem …….... 500 tis. Kč
dotace kraje Vysočina na provoz domova pro seniory..………………..…642 tis. Kč
dotace kraje Vysočina na provoz pečovatelské služby..………………...1.157 tis. Kč
dotace MPSV na provoz ………………..……………………………....6.060 tis. Kč
vlastní příjmy celkem …………………………………………………. 20.233 tis. Kč
Celkem příjmy…………………………………………………………………. 40.074 tis. Kč

STRUKTURA VLASTNÍCH PŘÍJMŮ V ROCE 2009

Příjmy vlastní
tržby za ubytování a
ošetřovné
tržby od ZP
úroky
použití fondů vč. fondu
odměn
jiné ostatní výnosy
Celkem vlastní příjmy

skutečnost
19.277
759
21
132
44
20.233

STRUKTURA VÝDAJŮ V ROCE 2009 CELKEM

Výdaje
spotřeba materiálu
spotřeba energií
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
služby vč. stravování
mzdové náklady celkem
zákonné pojištění k mzdám
pojistné , poplatky a ostatní
drobné výdaje
Odpisy

CELKEM

v tis. Kč

skutečnost
2.010
1.882
297
30
5
7.775
20.353
6.701
260
368
39.681
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v tis. Kč

ŘEDITELSTVÍ
Ředitelství zajišťuje po stránce personální, mzdové, finanční a organizační veškerou
administrativní a účetní činnost, koordinuje, sleduje a řídí hospodaření a provoz celé organizace se
všemi jejími službami.
Počet zaměstnanců:
Počet úvazků:

4
3,7

Údaje v tis. Kč
Výdaje celkem
z toho: mzdy + pojistné
Příjmy celkem
z toho: příspěvek města
úroky
jiné ostatní příjmy

Skutečnost 2009

2.035
1.639
2.035
2.001
21
13

Pro zaměstnance byly uspořádány v roce 2009 dvě společné sportovní akce hrazené z FKSP.

DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Posláním domácí péče je poskytovat zdravotní úkony v domácnostech občanů města Žďár
nad Sázavou na základě ordinace ošetřujících lékařů a podle potřeb nemocných. Jde zejména
o aplikaci injekcí, odběry krve, převazy, rehabilitační péči aj. Úhrady jsou hrazeny na
podkladě uzavřených smluv se zdravotními pojišťovnami: VZP a Metal Aliance.
Počet zaměstnanců:
Počet úvazků:

Údaje v tis. Kč
Výdaje celkem
- mzdy + pojistné
Příjmy celkem
- příspěvek města
- příjmy od pojišťoven
- jiné ostatní příjmy
celkový počet ošetření
počet návštěv

5
1,7

Průměrný počet klientů v roce: 16
Počet klientů: do 64 let:
4
nad 65 let:
12

Skutečnost 2009

566
531
566
380
178
8
2 554
2 433
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Posláním pečovatelské služby je poskytování pomoci občanům v jejich vlastních bytech na území
města Žďár n. S., kteří jsou částečně soběstační, ale vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu
nejsou schopni sami zvládnout některé úkony osobní hygieny, péče o vlastní osobu, péče o domácnost
apod. Tato služba podporuje soběstačnost klientů za pomoci rodiny.
Cílová skupina: Osoby částečně soběstačné, které z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení vyžadují ve vymezeném čase pomoc jiné fyzické osoby.

Počet zaměstnanců:

26

Počet pečovaných osob: 311

- pečovatelky:
- řidiči:

24
2

z toho 10 členů odboje, kterým jsou základní
služby poskytovány zdarma

Počet úvazků:

23

Skutečnost 2009
Údaje v tis. Kč
6.253
Výdaje celkem
5.117
- mzdy + pojistné
6.253
Příjmy celkem
3.034
- příspěvek města
1.157
- dotace kraje Vysočina
450
- dotace z MPSV
119
- příjmy z ÚP
1.460
- vlastní příjmy – ošetřovné
33
- jiné ostatní příjmy
391
Příjem na 1 peč./měsíc (v Kč)

Počet provedených úkonů
Pečovatelský úkon - základní
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání a svlékání vč. pomůcek
Pomoc při prostorové orientaci
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při úkonech osobní hygieny
Celková koupel v domácnosti
Koupel v SOH
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Pomoc při použití WC
Dovoz nebo donáška jídla
Pomoc při přípravě jídla nebo pití
Příprava a podání jídla a pití
Běžný úklid a údržba domácnosti
Pomoc při zajištění velkého úklidu
Běžné nákupy a pochůzky
Velký nákup
Praní a žehlení ložního prádla
Praní a žehlení osobního prádla
Doprovázení dospělých
Počet úkonů celkem

Počet v r. 2009
1 817
2 121
1 882
3 885
824
467
185
15
4 403
39 039
4 418
461
1 755
131
1 488
26
1 895
1 442
286
66 540

Počet nadstandardních pečovatelských úkonů: 20 398
4

Důležité informace, významné události, akce:
Součásti pečovatelské služby jsou Kluby důchodců, které slouží seniorům, uživatelům pečovatelské
služby k využití jejich volného času. Jsou umístěny v prostorách domů s pečovatelskou službou, jeden
na ulici Brodská.
Činnost pečovatelské služby - přijata sociální pracovnice na poloviční pracovní úvazek od 1.6.2009
Společné cvičení v DPS L 11 a L 15 - v pracovní dny, 1x týdně cvičení paměti.
Mše katolická - 1x měsíčně
V klubu důchodců L 13 nadále probíhá 1x týdně setkávání seniorů, kde měří odborník krevní tlak a
glykémie, provádějí drobné masáže zad zakoupeným přístrojem.
Ve všech klubech důchodců se scházejí uživatelé služeb dle svých zájmů a potřeb k posezení, čtení
časopisů a knih.
Kavárna pro seniory se koná pravidelně každou středu v klubu důchodců L 11
Pro obyvatele domu s pečovatelskou službou je organizováno pravidelné cvičení.
Kroužek ručních prací - obyvatelé DPS se scházeli se sociální pracovnicí v klubech důchodců a
vyráběli drobnosti k výzdobě všech klubů důchodců a chodeb v DPS - výroba dekorací z vlny,
papíru, výroba čertů, přáníček, vánočních dekorací, adventního věnce, ozdobení vánočního
stromečku výrobky z papíru.
Únor - oslava masopustu, harmonikář p. Gretz zahrál v DPS
Duben - besídka dětí ze Základní školy Herálec
- účast obyvatel DPS v DKS na Sletu čarodějnic
- setkání bývalých zaměstnanců Soc.služeb města ZR
Květen - účast na výstavě Meyra v Hotelu Fit
- Hamry n.S. - setkání zaměstnanců Soc.služeb města ZR
Červen - vystupování a účast seniorů na akci Zábavné odpoledne pro seniory v Bystřici nad
Pernštejnem
Srpen - účast obyvatel DPS na festivalu dechových hudeb v Dobrohostově, využit poskytnutý grant
města Žďár n. Sáz. na dopravu autobusem a příspěvek na vstupenky.
Září - pásmo písní - Po starých zámeckých schodech v DPS Libušínská 15
Říjen - Den otevřených dveří ve všech zařízeních PS - DPS, kluby důchodců, domovinka
Účast koordinátorky PS na zahajovací schůzce svazu postižených Parkinsonovou chorobou,
předání informací uživatelům PS a DOP
Listopad - předváděcí akce pro vozíčkáře v DPS - pomůcky pro imobilní uživatele
- účast na semináři téma Diabetes mellitus
- školení Výživa jako podpůrná léčba
Prosinec - vánoční posezení obyvatel DPS s personálem - vánoční besídka
- setkání zaměstnanců Sociálních služeb města / Laguna/
Vzdělávání zaměstnanců : koordinátorky PS a pečovatelky se zúčastnili školení k tématům tvorby
a plnění standardů kvality. Po absolvovaném školení informovaly ostatní zaměstnance o získaných
informacích.
Pracovní kolektiv se scházel na pracovních poradách ke tvorbě standardů kvality. Standardy byly
upravovány dle potřeby, dokončovány a průběžně doplňovány.
Pečovatelkám byla nabídnuta možnost supervize. Proškolování řidičů dle pravidel plněno.
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V roce 2009 se zúčastnila p. Eva Hronová vyhlášení soutěže „Pečovatelka roku“ za účasti p. Lívie
Klausové a získala ocenění Pečovatelka roku 2009.

Půjčovna zdravotnických a rehabilitačních pomůcek - doplňková služba
pečovatelské služby a domácí ošetřovatelské péče
Charakteristika služby:
Pomoc pro občany, kteří čekají na vyřízení žádosti o pomůcku, nebo ji potřebují jen na krátkou dobu.
Na půjčení jsou: chodítka, pojízdná klozetová křesla, pojízdné sprchovací židle, přenosné nástavce na
WC, mechanický invalidní vozík, pojízdný stolek k lůžku, polohovací lůžka.

- poskytnutí pomůcky celkem 31 uživatelům
Ve sledovaném období byla půjčovna doplněna o polohovací lůžko a toaletní vozík
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DENNÍ STACIONÁŘ PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ OSOBY
Posláním denního stacionáře je poskytování péče a pomoci osobám s mentálním postižením
s přidruženými vadami tělesnými nebo smyslovými, která podporuje rozvoj a uchovávání
získaných psychických a fyzických schopností, dovedností a návyků, rozvoj samostatnosti a
soběstačnosti s přihlédnutím k intelektuálním možnostem a schopnostem uživatelů.
Cílová skupina: děti, mládež, dospělí s mentálním postižením s přidruženými vadami
tělesnými nebo smyslovými ve věku od 3 do 45 let, ve vyjímečných případech i starší, kteří
vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Osoby z města Žďáru n. S. V případě volné
kapacity osoby s trvalým bydlištěm ve správním území města Žďáru n. S. Osoby s trvalým
bydlištěm mimo správní území města Žďáru n. S. pouze na dobu určitou max.6 měsíců.
Kapacita: 25
Počet zaměstnanců:
Počet úvazků:

Průměrný počet uživatelů v roce: 24
Průměrný počet uživatelů denně: 14,5

7
7

Skutečnost 2009
2.816
1.929
2.816
1301
823
95
590
7
2.049

Údaje v tis. Kč

Výdaje celkem
z toho: mzdy + pojistné
Příjmy celkem
- příspěvek města
- dotace MPSV
- dotace kraje Vysočina
- vlastní příjmy - ošetřovné
- jiné ostatní příjmy

Příjem na 1 uživ./měsíc (v Kč)
VĚKOVÉ SLOŽENÍ UŽIVATELŮ

Dívky - ženy
Chlapci - muži
Celkem

3-6
0
0

6 - 12
2
1

12 - 18
1
0

nad 18
8
12

0

3

1

20

celkem
11

13
24

Důležité informace, významné události, akce:
- průměrný věk uživatelů služby je 23 let
- v rámci rozvoje hybnosti a rehabilitace byla uživatelům opět zajištěna Hipoterapie ve
spolupráci se zařízením AMBRA Černá – na úhradu nákladů byly využity prostředky z
vyhlášeného grantu města Žďár n. S. s názvem Volný čas 2009
Z jednorázových akcí:
- týden v duchu velikonočních svátků
- pálení čarodějnic
- předvedení Popletené pohádky – představení pro děti v denním stacionáři
- oslava Dne matek
- soutěže u příležitosti Dětského dne s opékáním buřtů
- návštěvy divadelních představení pro děti, návštěvy výstav na Radnici a Tvrzi
- výlet do Nového Města na Moravě
- den otevřených dveří
- Mikulášská a vánoční besídka
- Prodejní výstavka výrobků v Knihovně J. M. Sychry
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AZYLOVÁ UBYTOVNA PRO MUŽE
Posláním azylové ubytovny je zajištění dočasného ubytování mužům města Žďáru nad Sázavou
(v případě volné kapacity i občanům z jiných míst ČR), kteří se ocitli v tíživé sociální situaci a nemají
kde bydlet.
cílová skupina: muži v tíživé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, starší 18 let, soběstační

Kapacita: 24
Průměrný počet ubytovaných:

Počet zaměstnanců:
7
Počet úvazků:
5,8

Údaje v tis. Kč
Výdaje celkem
z toho: mzdy + pojistné
Příjmy celkem
- příspěvek města
- dotace MPSV
- dotace kraj
- vlastní příjmy - ubytování
- ostatní příjmy

Celkem ubytovaných v průběhu roku: 52

Skutečnost 2009
1.634
1.208
1.634
607
422
61
529
15

Počet zaměstnaných klientů k 31. 12. 2009
Počet zaměstnaných klientů v průběhu roku

V průběhu roku 2009
získalo zaměstnání
se rekvalifikovalo
získalo vlastní bydlení
odešlo do podnájmu

19

0
13

Počet
uživatelů
10
1
1
4

Důležité informace, významné události, akce:
Průměrný věk ubytovaných je 44 let:
z toho ve věku 19-26 let 2 klienti, ve věku 27 - 65 let bylo v průběhu roku ubytováno 50 osob.
V průběhu roku bylo 1 ubytovanému ukončeno poskytování služby pro agresivní chování.
Součástí poskytovaných služeb je přístup k internetu ve vymezeném čase a za pomoci sociálního
pracovníka se naučit vyhledat si např. zaměstnání, jiné důležité údaje, dopravní spoje atd.
V závěru roku 2009 byla zavedena nová služba: možnost ubytování na 1 noc. V průběhu roku
byla zavedena a podporována pracovní terapie uživatelů: Pomoc při úklidu a provádění
drobných pomocných prací u objektů Soc. služeb města ZR.
Z dalších akcí:
vánoční odpoledne s kouzelníkem
návštěva z Křesťanského společenství Žďár n. S. na ubytovně spojená s rozhovory
s ubytovanými a pohoštěním
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DŮM KLIDNÉHO STÁŘÍ – DOMOV PRO SENIORY
Posláním Domova pro seniory je snaha vytvořit prostředí co nejvíce připomínající domov
osobám, které s ohledem na svůj věk a zdravotní stav potřebují pomoc a podporu
v každodenních činnostech běžného života. Prostřednictvím nabízených služeb se domov
snaží zachovat co nejdéle soběstačnost obyvatel a zajistit jim kontakt s okolním prostředím.
cílová skupina: osoby starší 60 let vyžadující pravidelnou pomoc z důvodu zhoršení
zdravotního stavu nebo vysokého věku, ve vyjímečném případě mladší, pokud bude
prokázána závislost na péči
 přednostně osoby žijící ve Žďáře nad Sázavou, v případě volné kapacity další zájemci
 osoby, kterým byl přiznán příspěvek na péči minimálně ve výši I. stupně
Počet zaměstnanců: 38
Počet úvazků:
35

Kapacita: 54

Skutečnost 2009

Údaje v tis. Kč
Výdaje celkem

13.970

z toho:

8.897

Mzdy + pojistné

Příjmy celkem

14.070

- příspěvek města

1.289

- dotace z kraje Vysočina

642

- dotace MPSV

2.715

- příjmy z Úřadu práce

122

- příjmy od pojišťoven

318

- vlastní příjmy – za ubytování a stravu

4.615

- vlastní příjmy – příspěvek na péči

4.355

- jiné ostatní příjmy
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Věkové složení obyvatel k 31. 12. 2009
Věk
Počet
Do 65
3
65 – 85
34
Nad 85
13
Celkem
50

Průměrný věk klientů:

Složení obyvatel z hlediska mobility k 31. 12. 2009
Počet
Schopni samostatného pohybu
5
Částečně imobilní vyžadující pomoc
31
Trvale upoutáni na lůžko
14
Celkem
50

80,2

v roce 2009
Přijato nových obyvatel
Propuštěno na vlastní žádost
Zemřelo
Přechod na DZR Fit

17
0
13
2

Přijato žádostí do evidence
Z evidence zrušeno, zamítnuto
V evidenci aktuálních žádostí
Předáno na DZR Fit

9

21
6
32
16

Důležité informace, významné události, akce:

Aktivity za rok 2009:
Únor – Masopustní veselice
Duben – Velikonoční besídka v podání dětí ZŠ Palachova Žďár n.S. a ZŠ Herálec
Návštěva delegátů z Itálie
Čarodejnice - zpěv, tanec, hudba
Červen – Setkání seniorů v Bystřici nad Pernštejnem, naši obyvatelé se svým představením se
setkali s velkým potleskem
Červenec – Procházka na Zahradu Vysočina
Srpen – Místní turnaj v Ruských kuželkách mezi obyvateli a zaměstnanci domova
- účast na koncertu Budvarky v Havlíčkově Brodě
- Výlet na Pilskou nádrž
Září – II. Ročník turnaje v Ruských kuželkách mezi domovy, následovalo posezení a tanec při
harmonice, Domov byl organizátorem v rámci akcí krajské APSS ČR
- Sportovní seniorské hry na zahradě Domova
Pásmo písniček a pohádek v podání dobrovolnic z Charity
Hudební vystoupení pana Šedivého na téma|: Hašlerovky
Říjen - Den otevřených dveří
Kytarový folkový koncert
Schůzka s obyvateli
Přednáška pracovnice z Knihovny JMS na téma: Vlasta Javořická
Listopad - Hudební posezení s panem Sedlaříkem z Veselé sedmy
- Hudební vystoupení dobrovolnic z Charity a z Hospicového hnutí
Prosinec - Pečení cukroví
Návštěva Mikuláše
Besídky žáků základních škol
Pravidelné setkání se starostou a místostarostkou města
Silvestrovská merenda – na harmoniku hrál pan Kašík

Ativizační činnost v Domově pro seniory za rok 2009
Formy: - pravidelné společné aktivity (viz. tabulka)
- nepravidelné společné akce (poslech živé hudby, přednášky...
- individuální aktivity (poslech vážné hudby, čtení knih na pokoji, psaní dopisu,
doprovod do obchodu, debaty, pomoc s PC....)
- duchovní péče (1 x v měsíci je sloužena katolická mše svatá a evangelická
bohoslužba)
- aktivity na zahradě (posezení na zahradě Domova či hraní kuželek...)
- procházky do okolí (zejména po cyklostezce a okolí Domova)
- výlety
Každý nový obyvatel byl seznámen s programy, které jsou nabízeny v rámci aktivizace
seniorů. Dále s ním bylo pohovořeno, o jaké aktivity by měl zájem a jeho individuálnímu
zájmu byla aktivizační činnost přizpůsobena.

10

Týdenní harmonogram aktivit:
9,15 hod

10,15 hod.

13,30 hod.

pondělí

ruční práce

společné cvičení

video, četba

úterý

nákupy

společné cvičení

společenské hry

středa

ruční práce

společné cvičení

kavárna

čtvrtek

hudební návraty

společné cvičení

cvičení paměti

pátek

zprávy z Vysočiny

společné cvičení

knihovna a drobné nákupy

Samozřejmostí byly individuální aktivity. Do DD docházeli dobrovolníci, kteří se též
podíleli jak na společných, tak individuálních aktivitách.
Foto: Výlet k Pilské nádrži – srpen 2009

Foto: Ruční práce – prosinec 2009
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DENNÍ CENTRUM PRO DĚTI
Posláním Denního centra pro děti je využití volného času dětí a mládeže vedoucí ke snížení
rizika sociálně negativních jevů a zdravotních rizik formou her, soutěží a neformálního
vzdělávání, rozvoj sportovních a společenských aktivit.
cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 15 let, ve vyjímečných případech starší,
vyrůstající v problémových a sociálně znevýhodněných rodinách ohrožených společensky
nežádoucími jevy z města Žďár nad Sázavou
Kapacita: max. 30 dětí
Počet zaměstnanců celkem:

4

Průměrný počet dětí za 1 den: 19

Počet úvazků:
Počet osob na dohody:

3,05
4

Celkem počet dětí, které navštěvují klub: 52

Údaje v tis. Kč
Výdaje celkem
z toho:
mzdy + pojistné
Příjmy celkem
- příspěvek města
- dotace kraj
- dotace MPSV
- ostatní příjmy

Skutečnost 2009
972
724
972
764
48
150
10

Důležité informace, významné události, akce:
pro zkvalitňování poskytované služby se zaměstnanci zúčastnili těchto vzdělávacích akcí:
odborné konzultace s etopedem o chování dětí,
krajské konference nízkoprahových zařízení pro děti a mládež,
velké výměny zkušeností prac. s dětmi a mládeží v Náchodě
Akce pro děti a s dětmi:
- každoroční písničkové pozdravení tří králů na Domově pro seniory
- masopustní „Kočičí bál„ pro děti v DC
- účast na městské akci „Probouzení broučků „
- 1. pohádková „noc s Andersenem„ v DC
- čarodějnická párty a soutěž o „Miss čarodějnice“ v DC
- Den dětí – dopoledne účast pracovníků DC na městském Dni dětí
- odpoledne vlastní akce – soutěže a hry v prostorách DC a na zahradě
- „Hledání pokladu“ u příležitosti ukončení školního roku
- Prázdninové výlety - a) jednodenní – Polnička (na vagón) – různé aktivity
- Brno – centrum, ZOO, Romské muzeum
- Hamry (turistika)
- Pelhřimov (muzeum strašidel, muzeum kuriozit)
- b) vícedenní – Jizerské hory, Liberec
- Mikulášská besídka s programem a nadílkou
- Vánoční besídka s nadílkou
během roku 1x týdně návštěva bazénu
na jaře a na podzim úklid zahrady a přilehlého okolí
na jaře schůzka s rodiči (informace o připravovaných výletech apod.)
na podzim Den otevřených dveří
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DOMOV SE ZVLÁŠTNÍ REŽIMEM – SENIORPENZION FIT
Posláním Domova se zvláštním režimem je vytvořit podmínky pro pocit jistoty a bezpečí
osob se specifickými potřebami, kteří potřebují pravidelnou pomoc v důsledku onemocnění
stařeckou nebo jinou demencí a Alzheimerovou chorobou a zachování kontaktu s okolím.
cílová skupina: osoby vyžadující pravidelnou pomoc z důvodu onemocnění stařeckou nebo jinou
demencí a Alzheimerovou chorobou, starší 40 let, přednostně osoby s trvalým pobytem ve správním
území MěÚ Žďár nad Sázavou, v případě volné kapacity s trvalým pobytem na území ČR. Osoby,
kterým byl přiznán příspěvek na péči minimálně ve výši I. stupně.

Počet zaměstnanců: 25
Počet úvazků:
23,5

Kapacita: 40

Skutečnost 2009

Údaje v tis. Kč
Výdaje celkem

11.435

z toho:

6.606

Mzdy + pojistné

Příjmy celkem

11.728

- příspěvek města

1.163

- dotace z kraje Vysočina

500

- dotace MPSV

1.500

- příjmy z Úřadu práce

500

- příjmy od pojišťoven

262

- vlastní příjmy – za ubytování a stravu

3.758

- vlastní příjmy – příspěvek na péči

3.970

- jiné ostatní příjmy

75

Věkové složení obyvatel k 31. 12. 2009
Věk
Počet
Do 65
2
65 – 85
23
Nad 85
14
Celkem
39

Průměrný věk klientů:

Složení obyvatel z hlediska mobility k 31. 12. 2009
Počet
Schopni samostatného pohybu
10
Částečně imobilní vyžadující pomoc
14
Trvale upoutáni na lůžko
15
Celkem
39

83,3

v roce 2009
Přijato nových obyvatel
Propuštěno na vlastní žádost
Zemřelo

26
9
12

Přijato žádostí do evidence
Z evidence zrušeno, zamítnuto, úmrtí
V evidenci aktuálních žádostí

13

47
11
8

Důležité informace, významné události, akce:
•

•
•

•
•
•
•
•

•

Od dubna 2009 funguje Domov se zvláštním režimem Seniorpenzion Fit s plným počtem
obyvatel, tj. 40ti. Podařilo se zajistit stálou spolupráci s MUDr. Vencálkem, ke kterému se
přehlásila většina obyvatel a také spolupráci s psychiatrem MUDr. Zrnéčkovou, která
pravidelně domov navštěvuje. Chodby domova byly dovybaveny madly, které jsou
využívány jako opora při chůzi a také při společném cvičení obyvatel s rehabilitační
sestřičkou.
V srpnu proběhla druhá letošní schůzka s příbuznými a obyvateli. Jako hlavní se zde
probíral dodavatel stravy a předpokládané zvýšení ceny za stravování.
Několik zaměstnanců v rámci získávání nových vědomostí a zkušeností, navštívilo
oddělení domova se zvláštním režimem v Domově pro seniory na Mitrově. Domov se
také prezentoval na nástěnce v Knihovně J. M. Sychry, se kterou má domov domluvenou
stálou spolupráci.
Přes celé léto obyvatelé společně s pečovateli podnikali malé vycházky po městě, poseděli
v cukrárně nebo kavárničce, šli se projít k blízkému rybníku.
V srpnu jeli společně s obyvateli Domova pro seniory na výlet – tentokrát na Pilskou
nádrž a na občerstvení na Tálský mlýn. Při pěkném počasí byly využívány terasy domova
k posezení.
V září obyvatelé zakončili léto při grilování párků a při poslechu známých písniček v
podání pozvaného harmonikáře.
Od podzimu se opět staly oblíbenými pravidelné kavárničky ve velké společenské
místnosti domova a společné činnosti v domově jako ruční práce, zpívání nebo čtení.
Velkou událostí byl den otevřených dveří, pořádaný 7. října, tj. ve stejný den jako v
mnoha dalších zařízením sdružených v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb, v tento
den také byla předána Domovu plastika od ak. skláře p. Svobody k zpříjemnění prostředí
na společenské místnosti.
Vánoční svátky zahájil Mikuláš se svým doprovodem andělů a čertů. Pokračovaly děti ze
základní školy v Herálci se svým vánočním vystoupením a těsně před Vánoci tyto oslavy
zakončila návštěva pana starosty a dětí z páté základní školy. Závěr roku pak obyvatelé i
zaměstnanci oslavili při silvestrovkém posezení s harmonikou a bohatým občerstvením.
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KONTROLNÍ ČINNOST V ROCE 2009
V organizaci je vydána Směrnice č. 16/2008 k zajištění fungování řídící kontroly.
Na základě ustanovení uvedené směrnice jsou prováděny kontroly, které provádí vedoucí
jednotlivých zařízení a úseků na svých zařízeních.
Plán kontrolní činnosti je odevzdáván do 31. 1. běžného roku, ředitel kontroluje dodržování
plánu kontrol, o provedených kontrolách jsou prováděny písemné zápisy:
V průběhu roku 2009 bylo na jednotlivých zařízeních provedeno celkem cca 30 řádných
kontrol zaměřených především na dodržování pracovní doby, užívání osobních ochranných
pomůcek, dodržování BOZP, stav příručních lékáren, vedení záznamů, poskytování péče.
Provedené kontroly neshledaly žádné nedostatky při dodržování pracovní kázně, používání
OOPP a poskytování péče.
Ředitel provádí průběžné kontroly dodržování pracovní doby, kvality poskytované péče,
dodržování BOZP, zápisů v denních hlášeních, užívání OOPP, bezpečnosti objektů aj., a to
v průběhu celého roku příležitostně, o kontrolách je proveden zápis v knize denního hlášení,
v knize PO, příp. je proveden písemný zápis.
V průběhu roku 2009 provedl vnější kontrolu:
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
Všeobecná zdravotní pojišťovna Nové Město na Moravě
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu.
Zjištěné drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontrol nebo v určených termínech.

Výroční zprávu organizace zpracovala:
Ing. Eva Štěpničková – ředitel organizace
p. Petra Bednářová – ekonom a finanční účetní organizace
p. Hana Buchtová – mzdová účetní organizace

Na dílčích zprávách o hospodaření a činnosti jednotlivých zařízení spolupracovali:
p. Jana Otavová – vedoucí domácí ošetřovatelské péče
p. Marie Štursová – vedoucí pečovatelské služby
p. Karel Veselý – vedoucí azylové ubytovny pro muže
p. Jaroslav Král – vedoucí denního stacionáře pro mentálně postižené osoby
p. Mgr. Marie Mertlíková – vedoucí denního centra pro děti
p. Zdeňka Zborníková, DiS. – vedoucí ošetřovatelského úseku domova pro seniory
p. Eva Josífková – vedoucí domova pro seniory
p. Jaroslav Jůzl – vedoucí provozního úseku domova pro seniory
Mgr. Ivana Dvořáková – vedoucí domova se zvláštním režimem
p. Marie Hrabošová - vedoucí ošetřovatelského úseku domova se zvláštním režimem

Zpracováno: březen 2010
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