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I. Sídlo organizace
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Domov důchodců Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104, 435 13 Meziboří
49872516
CZ49872516

II. Vznik a postavení organizace
1. Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí Okresního úřadu v Mostě čj. 20/1994,
ze dne 13. července 1994.
V té době byl Domov důchodců ještě součástí Okresního ústavu sociální péče
v Litvínově a sdružoval ještě další objekty sociální péče v Mostě, v Litvínově,
v Nové Vsi v Horách, v Brandově a v Hoře sv. Kateřiny. V roce 1994 byla tato
organizace zrušena delimitací a ke dni 1. 1. 1995 byl Domov důchodců otevřen jako
samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou. Součástí Domova byly dva
objekty v ulici Okružní čp. 104 a v Javorové čp. 102 v Meziboří. V objektu v Okružní
ulici byly poskytovány sociální služby domov pro seniory a v Javorové ulici byly
poskytováno sociální služby – domov penzion pro důchodce o celkové kapacitě 150
lůžek. Zřizovatelem byl Okresní úřad v Mostě.
V roce 2003 převzal zřizovatelskou funkci, usnesením Rady Ústeckého kraje č.
180/49/2002, ze dne 4. prosince 2002 Ústecký kraj. V roce 2007 byla služba domov
penzion pro důchodce zrušena a do registru poskytovatelů sociálních služeb byly
zaregistrovány dvě sociální služby – Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se
zdravotním postižením.
Rok 2013 by jubilejním rokem pro organizaci Domov důchodců Meziboří, příspěvková
organizace, protože oslavil 20 let od jeho otevření.
S účinností od 1.1. 2014 dojde ke změně názvu organizace. Od uvedeného data
bude vystupovat naše organizace pod novým názvem:
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, Okružní 104,
435 13 Meziboří
2. Právní forma organizace je: příspěvková organizace. Organizace je samostatnou
účetní jednotkou, s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky
přidělenými zřizovatelem, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a
s prostředky svých fondů. Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a
nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými
právními předpisy a pokyny zřizovatele.

III. Zaměření a činnost organizace
1. Hlavní účel organizace
Hlavním účelem, pro který byla organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb
jako činnosti nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc a podporu osobám
za účelem sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.
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2. Poslání Domova
Organizace má v registru poskytovatelů zaregistrovány tyto sociální služby:
a) Druh služby: domovy pro seniory
Identifikátor služby: 2068891
Kapacita :
116 lůžek
Cílová skupina: senioři
Věková struktura cílové skupiny: mladší senioři (65-80 let) starší senioři (nad 80 let)
Dolní věková hranice se netýká stávajících uživatelů.
Místo poskytování: Meziboří, Okružní čp. 104 a Javorová čp. 102, PSČ 435 13
Poslání: Posláním Domova důchodců Meziboří je poskytování pobytových
sociálních služeb seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost, nemohou žít ve svém
přirozeném prostředí a vzhledem ke svému věku a sociální situaci jsou závislí na
pomoci jiné osoby.
Na základě jejich individuálních potřeb a přání, s respektem k lidským právům,
je jim zajišťována a poskytována pomoc a podpora směřující k prožití klidného stáří
v důstojném a bezpečném prostředí. Seniorům je poskytována taková míra
pomoci a podpory, která v maximální možné míře udržuje soběstačnost, posiluje
samostatnost a nezávislost uživatelů služeb, motivuje k překonávání nepříznivé
sociální situace a podporuje jejich zapojení do běžného života.
b) Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením
Identifikátor služby: 4814058
Kapacita :
4 lůžka
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným
postižením, osoby s mentálním postižením
Věková struktura cílové skupiny: dospělí (53-64 let)
Místo poskytování: Meziboří, Okružní čp. 104, PSČ 435 13
Poslání: Posláním Domova důchodců Meziboří je poskytování pobytových sociálních
služeb osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost,
nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a vzhledem ke svému zdravotnímu
postižení a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby.
Na základě jejich individuálních potřeb a přání, s respektem k lidským právům je jim
poskytovatelem zajišťována a poskytována pomoc a podpora směřující k prožití
smysluplného, aktivního a kvalitního života v důstojném a bezpečném prostředí. Je
jim poskytována taková míra pomoci a podpory, která v maximální možné míře
udržuje soběstačnost, posiluje samostatnost a nezávislost uživatelů služeb, motivuje
k překonání nepříznivé sociální situace a podporuje jejich zapojení do běžného
života.
Sociální služba je poskytována pouze stávajícím uživatelům. Nově nejsou osoby
do této služby přijímány, neboť poskytovatel postupně ukončuje poskytování tohoto
druhu sociální služby.
c) Od 1.1.2014 budou rozšířeny poskytované sociální služby o nový druh sociální
služby a to:
Domovy se zvláštním režimem
Identifikátor: 41000257
Kapacita:
24 lůžek
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním
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Věková struktura cílové skupiny: od 55 let věku
Sociální služba bude poskytována osobám s Alzheimerovou nemocí, stařeckou a
jinými typy demence.
3..
a)
b)
c))
d)
e)
f)
g)

Přehled základních činností poskytované sociální služby
Poskytnutí ubytování
Poskytnutí stravy
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeutické činnosti, aktivizační, výchovné a vzdělávací činno
činnosti
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí

3.a)
.a) POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ
V roce 2013 Domov nabízel osobám se zdravotním postižením 2 jednolůžkové a 1
dvoulůžkový pokoj, seniorům 76 jednolůžkových a 20 dvoulůžkových pokojů.
● Ubytování v pokojích (Domov důchodců v Okružní 104)
Pokoje jsou vybaveny:
 elektricky polohovatelnými lůžky
 nočními a jídelními stolky
 stolem a židlemi
 křesílky, polohovacími pojízdnými křesly a křesly pro kardiaky
 skříněmi
 poličkami a věšáky
 zrcadlem
 trezorky
 signalizačním zařízením (třetí patra budov)
 místními telefonními linkami napojenou na ústřednu Domova
 umyvadlem s tekoucí studenou a teplou vodou, dávkovačem mýdla
 dalším příslušenstvím na vyžádání (pračky vzduchu, elektrické
elektrické ventilátory,
teplomety, paravány, hygienická křesla, servírovací stolky, atd.)

Pokoje si uživatelé mohou
ohou dovybavit vlastními doplňky např. televizí, rádiem,
lampičkou a oblíbenými drobnostmi. Uživatelé mají k dispozici vlastní klíč od pokoje,
kterým si mohou pokoj uzamknout, klíč od bezpečnostního trezorku a od poštovní
schránky.
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● Ubytování v pokojích (Domov důchodců v Javorové čp. 102)
Pokoje jsou vybaveny:
Zájemcům o ubytování v tomto objektu nabízíme ubytování v jednolůžkovém pokoji
s příslušenstvím s vybavením i bez vybavení. Každý nově nastupující uživatel má
možnost si vybavit a zařídit pokoj svým vlastním nábytkem, tak aby se cítil jako doma.
Pokoje jsou bezbariérové, vždy dva pokoje mají společnou kuchyňku s vybavením kuchyňská linka, vařič, kuchyňské nádobí, stůl a židle. Sociální zařízení tvoří sprchový
kout a WC, oddělené předsíní vybavené umyvadlem se studenou a teplou vodou,
poličkou pro pomůcky osobní hygieny a dávkovačem mýdla. Součástí všech pokojů je
signalizace pro přivolání pracovníka přímé péče. I tomto Domově mají uživatelé
k dispozici vlastní klíč, kterým si mohou pokoj uzamknout, klíč od bezpečnostního
trezorku a od poštovní schránky.

Pro zkvalitnění poskytovaných ubytovacích služeb jsme v roce 2013 pořídili 10 ks
polohovacích ošetřovatelských lůžek včetně příslušenství k lůžku a 10 polohovacích
pojízdných relaxačních křesel. Pro kvalitu života a prevenci proleženin byly pořízeny
kompenzační pomůcky – 9 ks antidekubitních matrací, 5 ks posuvných, klouzavých
a protiskluzových podložek. Do pokojů uživatelů v Javorové ulici bylo pořízeno 28
židlí a 15 jídelních stolů, dále do společných prostor (jídelen a klubů) bylo pořízeno
60 židlí a 20 jídelních stolů.
● Úklid pokojů
a společných prostor, který zajišťoval tým uklízeček v periodě dle denních, týdenních,
měsíčních a čtvrtletních harmonogramů práce v souladu s hygienickými požadavky
dle potřeb uživatelů. Pro kvalitní práci uklízeček byly pořízeny víceúčelové
manipulační úklidové vozíky a řada úklidových pomocníků (vysavače, schůdky,
stěrky, mopy, parní čističe).
● Opravy a údržbu zařízení pokojů včetně společných prostor
V roce 2013 byla v 50 pokojích provedena celková oprava a výmalba stěn, současně
byly opraveny a natřeny zárubně pokojů. Dále pro pohodlné a estetické bydlení
seniorů byly pořízeny přikrývky, ložní povlečení, polštáře, textilní dekorace a
záclony. Byly vyměněny podlahové krytiny v 10 pokojích uživatelů a ve společných
prostorách v jídelně DD 102. Do oken kuchyně byly instalovány eurožaluzie a ke
vstupům do budov byly položeny venkovní čistící rohože.
● Praní, žehlení a mandlování
Úklid, praní, mandlování , drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a
žehlení zajišťovaly 4 zaměstnankyně prádelny v Okružní ulici čp. 104 a v Javorové
ulici čp. 102. Pro kvalitní praní, mandlování a žehlení prádla byly prádelenské
prostory vybaveny, novou vysokootáčkovou pračkou a žehličkami a dalšími
pomocníky pro praní a žehlení. Poskytované prádelenské služby tohoto pracovního
kolektivu byly i v roce 2013 na vysoké úrovni. Za celý rok tento úsek nezaznamenal
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žádné připomínky ani stížnost ze strany zaměstnavatele, uživatelů ani rodinných
příslušníků. Všem pracovnicím patří poděkování za kvalitně odvedenou práci.
3.b)
.b) POSKYTNUTÍ STRAVY
Nabídka stravování
vání zahrnovala:
● Stravování pro uživatele
živatele formou celodenní stravy
skládající se ze tří hlavních jídel denně – snídaně, oběda a večeře a dvou vedlejších
jídel - dopolední a odpolední svačiny a pro uživatele s diabetickou stravou a druhé
večeře.

V roce 2013 bylo pro uživatele a zaměstnance Domova připraveno celkem 47885
porcí stravy. Uživatelé si mohli vybrat ze čtyř typů stravy – normální, šetřící,
diabetické a neslané. Denně se v roce 2013 připravilo v průměru 110 porcí snídaní,
50 svačin, 160 obědů, z toho 40 dietních a 110 porcí večeří.
V průměru byla 10-15 uživatelům podávána strava šetřící, 30 uživatelům strava
diabetická a 70 uživatelům strava racionální.
V roce 2013 se stravovalo denně v průměru 30
0 zaměstnanců. Zaměstnanci i uživatelé
měli možnost od pondělí do pátku výběru oběda ze dvou variant.
Pro kvalitní přípravu a výrobu stravy byl provoz kuchyně vybaven novými strojními
elektrospotřebiči - konvektomat Fagor, škrabka brambor a zeleniny, mlýnek
na maso, mixer a minikutr. Pro
ro kvalitní servis a stolování bylo pořízeno stolní nádobí –
talíře, misky, mísy, džbány, příbory,
příbory termosy, cukřenky, dávkovače na nádobí, tácy a
podnosy. Kuchyně byla dovybavena pánvemi, noži a tlakovými hrnci.
V měsíci říjnu a listopad vznikl v Domově projekt „IDEÁLNÍ JÍDELNA – STOLOVÁNÍ
V RODINNÉM STYLU“, který staví do popředí, že prostředí stolování je stejně důležité
jako jídlo. V rámci projektu zkušený tým kuchařek ve spolupráci s pracovnicemi
v sociálních službách vařil pro všechny strávníky nejenom pestrou, chutnou a nutričně
vyváženou stravu, ale i zkvalitňoval prostředí stolování.
Přiblížení se k rodinnému prostředí zaznamenalo například tyto změny:
□ otevřené prostory hlavních jídelen byly rozděleny paravány a květinami na menší a
intimnější
□ byly zřízeny a vybaveny 2 menší jídelny cca pro 10-12
12 osob na dvou patrech
v ubytovacích částech
□ pro podporu pocitu sounáležitosti byly pořízeny velké jídelní stoly pro 8
8-10 uživatelů
dále byly jídelny osvětleny novými stropními světly a ventilátory
□ došlo k navýšení příprav a konání slavnostních rodinných hostin - narozeninových, oslav
svátků, štědrovečerní,, silvestrovské,
silvestrovské, velikonočních oslav a dalších slavnostních
obědů a večeří
7
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Tyto novinky přispěly k pohodlí a ke kvalitní atmosféře jídelen seniorů. V rámci
spoluvytváření atmosféry jídelen byla věnována také velká pozornost výzdobě.
Dekorace byly zaměřeny tak, aby vtiskly jídelnám domácí atmosféru – byly provedeny
výmalby kontrastními barvami, pořízeny nové textilní ubrusy, prostírky a porcelánové
nádobí.
Stoly byly opatřeny květinovou výzdobou, dochucovacím inventářem a stěny vyzdobeny
obrázky s rodinnými motivy. Projekt „IDEÁLNÍ JÍDELNA-STOLOVÁNÍ V RODINNÉM
STYLU“ zahrnoval dále činnosti pro uživatele, které následují po jídle. Pozornost byla
věnována činnostem, tak jak je to v běžném rodinném životě v zapojování seniorů (žen i
mužů) do úklidu stolů a umývání nádobí.
Ideální jídelna v rodinném stylu není dokončena, v plánu na další rok jsou připraveny další
návrhy. Připravujeme pořízení orientačních pomůcek, které umožní uživatelům bezpečný
pohyb prostorem jídelen, pořízení jídelních souprav, stolového inventáře a dekorací. Dále
naší snahou bude zmírnit dosavadní hluk v jídelnách, zkracovat doby čekání na jídlo a
v neposlední řadě servírovat jídla tak jako v rodinách, například z velkých mís na stolech.
Stejně tak se zaměříme na podporu našich zaměstnanců, kteří jídlo servírují (kvalitní
hostitel) a na podporu samostatnosti, soběstačnosti a radosti z jídla u našich seniorů.
Kuchařky pro uživatele připravily v průběhu roku 3 nabídky a ochutnávky netradičních
a nových produktů na trhu:
● ochutnávku nejrůznějšího pečiva
● ochutnávku mléčných výrobků a mléčných nápojů
● ochutnávku teplých a studených nápojů včetně vitaminových koktejlů
Dále tým kuchařek uspořádal pro seniory v průběhu roku 3 besedy na téma: „Zdravá musli
snídaně“, „Zdravá výživa – poučme se z historie“ a „Život s dietou“.
Jídelní lístky byly sestavovány pod dohledem nutriční terapeutky. Pozornost byla
věnována skladbě jídelních lístků se zaměřením na obohacení o nové receptury jídel
s ohledem na nutriční péči.
V průběhu roku 2013 byla podávána snídaně bufetovou formou, o kterou byl ze strany
uživatelů stále větší zájem. Cílem této služby bylo podporovat samostatnost a
soběstačnost uživatelů a zlepšit jejich psychickou a fyzickou kondici.
Pro řešení připomínek, stížností a námětů na stravovací služby je ustanovena komise pro
sledování kvality stravovacích služeb, které se zúčastňují vedoucí provozního úseku,
kuchařka, vedoucí sociálního úseku, vedoucí sestra, sestra zdravotního úseku a zástupci
uživatelů.
Pro zkvalitňování stravy formou svobodné volby je uživatelům a zaměstnancům k dispozici
Kniha přání a stížností, která je uložena v jídelnách. Za rok 2013 bylo v knize 68
pochval na obědy, večeře i snídaně od strávníků z řad zaměstnanců a uživatelů.
Uživatelé zejména kladně hodnotily domácí sladké pečivo (ovocné koláče, knedlíky a
buchty), a dále pak svíčkovou na smetaně, knedlo-zelo-vepřo.
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● Poskytnutí stravy doplňkové
Uživatelé využívali občerstvení prostřednictvím nápojových automatů umístěných
v Domově, nákupů v supermarketech, donášek potravin nebo využívali občerstvení
prostřednictvím návštěvních prodejců.
Uživatelé i zaměstnanci využívali i kantýnu rychlého občerstvení, která je umístěna
v jídelně budovy v Okružní ulici a byla otevřena ve dnech pondělí, středa a pátek.
3. c) POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
Nabídka služeb v oblasti úkonů péče zahrnovala:
● Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
V roce 2013 se služba zaměřila především na podporu soběstačnosti a pohybovou
aktivitu uživatelů. Pohybová aktivita napomáhala zlepšení zdravotního stavu uživatelů,
chránila uživatele před dalšími nemocemi, navozovala jejich pozitivní myšlení.
Naše úsilí jsme zaměřili především na mobilizaci seniorů při vstávání z lůžka,
posazování, polohování a nácvik chůze s pomocí kompenzačních pomůcek i bez nich.
● Péči o tělo, o výživu a pohyblivost
Přímá obslužná péče je zajišťována pracovníky v sociálních službách, kteří splňují
podmínky zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Pracovníci v sociálních službách poskytovali uživatelům sociální služby na základě
individuálního plánování služeb, s respektováním soukromí a podporou soběstačnosti.
Hlavními prioritami při poskytování sociálních služeb byly zásady dodržování lidských
práv a svobod, respektování svobodné volby uživatele, podporování individualizace,
zaměření na celek a flexibilní přizpůsobování služeb uživatelům.
Cílem péče bylo udržet uživatele co nejdéle v dobrém somatickém a psychickém stavu.
Péče byla individuální, vycházela z potřeb jedince a ze závislosti na úkonech péče.
Každému uživateli byl na základě jeho přání vybrán klíčový pracovník, který s ním úzce
spolupracoval a pomáhal mu zvládat zejména adaptační období. Klíčový pracovník
vypracovával spolu s uživatelem individuální plán, aktivně se zajímal, jaké představy a
potřeby má uživatel v souvislosti s poskytovanou službou a společně realizovali osobní
cíle.
3 d) POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ
HYGIENU.
Sociální služba, týkající se pomoci při osobní hygieně byla uživatelům poskytována dle
jejich individuálních potřeb.
V rámci pomoci při osobní hygieně jsme zajišťovali pomoc při mytí těla, koupání nebo
sprchování, pravidelnou péči o dutinu ústní, vlasy, nehty a pomoc při holení.
Pro zkvalitnění poskytované péče o osobní hygienu byly pořízeny 2 ks elektrických
hygienických zvedáků Diana a Agile, 20 ks hygienických sedaček do sprchy Magnolie a
10 ks toaletních židlí Kiel. Koupelny v Okružní ulici byly dovybaveny koupelnovými
pomocníky - policemi, regály, bezpečnostními madly, dávkovačemi mýdla, zrcadlovými
skříňkami. V Domově v Javorové ulici prošly 3 koupelny (sprcha, umývárna , WC)
celkovou rekonstrukcí, byly opraveny rozvody a odpady, vyměněna dlažba a obklady a
sociální zařízení bylo vybaveno hygienickým sanitárním zařízením.
9

Domov důchodců Meziboří, příspěvková organizace – výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013

3 e) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
Hlavní nabídka služeb v oblasti zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím zahrnovala:
● stálou podporu a pomoc uživatelům při využívání běžně dostupných služeb
Uživatelé domova využívali dostupné služby v přilehlém okolí města Meziboří a
Litvínova i v rámci Ústeckého kraje. Navštěvovali zdravotnická a rehabilitační
zařízení, lékárny, kadeřnictví, obchodní centra, knihovnu, bazén, divadlo, kino i kostel.
Uživatelům na vozíčku a imobilním seniorům, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu
byla poskytována podpora formou doprovodu městskou hromadnou dopravou.
● stálou podporu a pomoc uživatelům při využívání informačních zdrojů
Informace o poskytovaných sociálních službách, o dění v domově i mimo něj
byly dostupné uživatelům i veřejnosti prostřednictvím:
 webových stránek domova
 Informační vitríny Města Meziboří
 informační vitríny v Litvínově
 informačních stánků v interiéru domova
 listovacích závěsných panelů v interiéru domova
 informačních nástěnek na patrech oddělení
 vnitřního rozhlasu
 místního tisku a odborného tisku
 vizitek a propagačních letáků
 dnů otevřených dveří
 na schůzkách sociálních pracovnic s uživateli a
příslušníky
 tabulí v ordinacích místních praktických lékařů

rodinnými

V těchto informačních zdrojích jsou dostupné informace o poskytovateli,
o zřizovateli domova včetně telefonických a e-mailových kontaktů.
● pomoc při obnovování nebo upevňování kontaktu s rodinou
Uživatelé sociální služby mají neomezený pohyb v celém objektu domova.
Poskytovatel podporoval uživatele v kontaktu s rodinou. Byly vytvářeny podmínky
pro zajištění soukromí při rodinných návštěvách uživatelů. Rodinní příslušníci
mohly navštěvovat uživatele na jejich pokojích, na terase nebo ve společných
místnostech a při kulturních akcích, které byly pořádány v rámci volnočasových
aktivit. Pro potřeby telefonování seniorů byly na 5 pokojích místní telefonní
linky, v objektu Javorová 102 byl k dispozici telefonní automat v přízemí
budovy a v Okružní 104 dva telefonní automaty v přízemí a v jídelně. Senioři
dále pro kontakt s rodinou využívali ve velké míře vlastní mobilní telefony.
V roce 2013 senioři využívali bezplatnou službu v počítačovém centru.
Komunikovali prostřednictvím tohoto centra s rodinou a přáteli, využívali internet,
ICQ nebo elektronickou poštu.

● pomoc a podporu při dalších aktivitách
Nedílnou součástí života v Domově bylo naplňování volného času uživatelů.
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Aktivity byly přiměřené věku i jejich zdravotnímu stavu.
Uživatelé si mohli vybrat volnočasovou aktivitu dle zájmu a zaměření. Naším
cílem bylo zapojit do aktivního života v Domově co nejvíce uživatelů, rodinných
příslušníků, blízkých a dobrovolníků. O nabídce aktivit byli uživatelé pravidelně
informováni na nástěnkách, informačních panelech a místním rozhlasem.
Aktivizační služby byly zajišťovány sociálními pracovnicemi a jejími asistentkami,
ergoterapeutkou, fyzioterapeutkou a pracovníky v sociálních službách.
Každý měsíc a dle potřeby probíhaly schůzky uživatelů se sociálními pracovnicemi.
Za rok 2013 bylo uskutečněno celkem 9 společných schůzek. Průměrně se
zúčastňovalo 13-19 uživatelů. Diskuze probíhala na téma o přáních, potřebách,
pochvalách či připomínkách uživatelů, zejména o otázkách bydlení, stravy a
volnočasových aktivit.
Během roku 2013 byla sledována spokojenost uživatelů s poskytovanými službami
formou dotazníkových akcí, formou přijímání stížností, připomínek a námitek a
kontrolní činností.
● Stížnosti
Stížnosti, připomínky a námitky je možné podávat v souladu s pravidly stanovenými ve
Směrnici pro přijímání, evidenci a řešení stížnosti DD Meziboří. Mezi formy podávání
stížností jsou – ústně na telefonické číslo organizace, kterémukoliv zaměstnanci
domova, písemně pak na adresu DD Meziboří, telefaxem, elektronickou poštou,
datovou schránkou, osobně do podatelny domova, vhozením do schránek důvěry
nebo záznamem do Knihy přání a stížností provozním úseku.
V roce 2013 bylo Komisí pro vyřizování stížností vyřešeny celkem 2 stížnosti.
Hodnocení oprávněnosti podaných stížností:
částečně oprávněná
1
neoprávněná
1
Předmětem stížnosti částečně oprávněné, byla kvalita ubytovacích služeb na pokoji
uživatelky, neoprávněná stížnost se týkala také kvality ubytovacích služeb na pokoji
uživatelky a zdravotních potíží uživatelky.
Za rok 2013 byl zaznamenán oproti roku 2012 velký pokles stížností celkem o 16.
● Kontrolní činnosti
V roce 2013 byly v Domově provedeny tyto externí kontroly:
- Oblastním inspektorátem práce pro Ústecký a Liberecký kraj
- Okresní správou sociálního zabezpečení
- kontroly Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje,
- kontrola ověření způsobu účtování a použití poskytnuté dotace MPSV na podporu
sociálních služeb a audit účetní závěrky auditorem
- pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje byla provedena
kontrola veřejnosprávní na místě zaměřená na ověření hospodaření organizace
s veřejnými finančními prostředky
- kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně územním
odborem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
- interní audit HACCP
- kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, dohody o poskytnutí příspěvku na
vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP provedená Úřadem práce ČR.
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V uplynulém roce bylyy provedeny na základě vnitřního kontrolního systému
v návaznosti na § 25-27
27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném
znění a v souladu s Kontrolním řádem DD Meziboří vnitřní kontroly
kontroly.
Při kontrolách bylo postupováno v souladu s ročním plánem tematických
matických kontrolních
činností, zejména v oblasti poskytování sociálních služeb, standardů kvality
sociálních služeb, dodržování etického kodexu, finančního hospodaření, bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci atd.
Zjištění drobných nedostatků se týkalo porušení pracovně-právních
pracovně právních povinností
zaměstnanců a harmonogramů práce, ochrany majetku, účetnictví a administrativních
chyb. K hrubému porušení vnitřních předpisů Domova došlo ve dvou případech.
Všechny zjištěné nedostatky byly v průběhu roku 2013 odstraněny. Stanovená
opatření byla provedena hned a všechna opatření jsou předmětem následné kontroly
v roce 2014.
3 f) SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI
3g) VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI
Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti
Sociálně terapeutickou a aktivizační činnost zajišťoval v Domově pracovní tým ve složení:
ergoterapeutka, fyzioterapeutka,
fyzioterapeutka sociální pracovnice ,asistentka sociálního pracovníka a
pracovníci v sociálních službách.
službách

Hlavní nabídka služeb terapeutické
erapeutické a aktivizační péče v roce 2013 zahrnovala :
 Canisterapii - terapie probíhala od ledna do prosince vždy ve smluvních termínech
pod vedením profesionální a jejích psích pomocníků. Celkem to bylo 9 návštěv.
Nejenže canisterapeutický tým docházel
docház k imobilním uživatelům na pokoje, ale terapie
se osvědčila za pěkného počasí i venku ve vymezeném prostoru domova. Přímý
kontakt se zvířetem měl příznivý vliv na psychické a fyzické schopnosti u seniorů. Tato
terapie byla vedena terapeutem prostřednictvím cvičeného psa a ovlivň
ovlivňovala
psychosociální stránku člověka – představovala tedy rozptýlení pro lidi trpící např.
zdravotním postižením, depresemi a psychickými poruchami. Canisterapie aktiv
aktivovala
paměť, komunikaci, myšlení a motoriku uživatel. Canisterapeutka navštěvovala
Domov se psem Agarem, Baldou a jako zpestření pro uživatele
uživatele našeho domova i s
fenkou Conny. Naši
aši uživatelé hodnotili
hodnot tento typ terapie jako velmi přínosný, na ná



vštěvu canisterapeutického týmu se vždy velmi těší.
těší



Zooterapii,
i, muzikoterapii a skupinová cvičení
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● Klubové činnosti
Klub tvořivých rukou
Klub vaření,
Klub společenských her,
Klub přátel filmu
Čtenářský klub,
Počítačová škola pro seniory,
Sportovní klub
● Přehled akcí pořádaných v roce 2013:
 Leden
Přímá volba prezidenta ČR
Sportovní dopoledne v kuželkách a fotbale
 Únor
Canisterapie
Společenské karetní hry
Březen
Turnaj v Člověče, nezlob se
Velikonoční týden – týden otevřených dveří
Oslava Mezinárodního dne žen

 Duben
Canisterapie
Beseda EKO den
Promítání rodinných fotografií
Turnaj v pétanque
Divadlo Most – Noc na Karlštejně
AZ kvíz
Canisterapie
 Květen
Grilování
Oslavy - májová veselice

 Červen
Turnaj v Člověče, nezlob se
Vědomostní soutěž „Chytré hlavičky“
Výlet na zámek Líčkov
Canisterapie
Výlet do Mostu, prohlídka Děkanského kostela
Výlet Most a okolí
Soutěž v kuželkách a pétanque
Kulinářská sobota – výroba a zdobení ovocných pohárů
Šachový turnaj

 Červenec
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Beseda o léčivých bylinách, výroba
v
herbáře
Výlet do Mostu,, hrad Hněvín
Grilování
Turnaj v pétanque
Výlet na zámek Krásný Dvůr
Soutěž v minigolfu Most
Výlet do Zooparku
ooparku Chomutov
Vědomostní soutěž „Všeználek“
Srpen
Canisterapie – skupinová terapie
Výlet do obory Mstišov
Sportovní odpoledne hra v kuželky a pétanque
Výlet - sběr hub v okolí Meziboří a Loun
XV. Letní hry pro seniory – Hipodrom Most
Grilování


 Září
Den otevřených dveří k 20. výročí otevření

„Jak ten čas letí“
Dne 12. září 2013 se u příležitosti 20. výročí otevření Domova
důchodců Meziboří konal Den otevřených dveří. I přes
nepřízeň počasí, která v tento den panovala a zároveň se
dokončovali stavební práce na rekonstrukci Domova se nám
podařilo uskutečnit velmi zajímavý den. Hlavní budovu ve
všech patrech zdobily výstavka prací klientů a výsta
výstavky
fotografií z činnosti a života v Domově za uplynulých 20 let.
Připravilo se bohaté občerstvení pro hosty, uživatele a ostatní návštěvníky.
Slavnostní akce se zúčastnili kromě uživatelů a jejich rodinných příslušn
příslušníků,
zaměstnanců a bývalých zaměstnanců, pozvaní hosté včetně ředitel
ředitelů ostatních
sociálních zařízení a zástupci
zástupc Krajského úřadu Ústeckého kraje, zástupci Města
Meziboří zástupci tisku – Deník Mostecka, Radnice.
Kulturní program byl pestrý, velmi zaujaly ukázky latinsko-amerických
amerických tanců a tance
orientální tanečnice Tanečního studia. Odpolední program zajistila Základní umělecká
škola v Litvínově a vystoupení manželů Hvozdových, kteří zahráli k tanci a poslechu.
Zdravotní úsek si připravil akci ke zdravému stylu života, každý z přítomných si mohl
nechat změřit krevní tlak, množství tuku
tuk v těle a váhovou hmotnost.
Celá akce se konala za přispění sponzorů finančními nebo věcnými prostředky.
Tímto ještě jednou všem sponzorům děkujeme.
 Září
Canisterapie – skupinová terapie
Svatomichaelské slavnosti
AZ kvíz

14

Domov důchodců Meziboří, příspěvková organizace – výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013

Říjen
Oslava mezinárodního dne seniorů – setkání se starostou města Meziboří
Soutěžní odpoledne v knihovně Most
Beseda s preventistkou městské policie Litvínov
Canisterapie – skupinová terapie
Burčáková slavnost v Chrámcích
XIII. Dubský koláč – tradiční soutěž pořádaná DD Dubí
Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR
Bohoslužby

Listopad
Docela Velkého Divadla v Mostě - Kabaret
Setkání s představiteli Města Meziboří
Vědomostní soutěž „Chytré hlavičky II.“
Canisterapie– individuální návštěvy v bytech
Knihovna Meziboří – soutěž o nejlepší vánoční stromek
 Prosinec
Canisterapie
Vánoční týden – Týden otevřených dveří
Rehabilitační péče
Rehabilitační péči nově pro uživatele obou sociálních služeb zajišťovali kvalifikovaný
pracovník v oboru ergoterapie a fyzioterapie. Úkolem ergoterapeutky a fyzioterapeutky
byla podpora a pomoc při zkvalitňování života uživatelů, dosahování co největší možné
míry soběstačnosti formou fyzioterapeutických a ergoterapeutických metod, vybavit
uživatele vhodnými pomůckami k ulehčení jejich života s handicapem. V neposlední řadě
nabízeli volnočasové aktivity, které měli příznivý vliv na jejich tělesnou kondici.
Ergoterapie v našem zařízení probíhala ve třech oblastech:
●Léčebná výchova k soběstačnosti (přirozené aktivity), která obsahuje nácvik
všedních denních činností jako například: nácvik hygieny, sebesycení, oblékání, úprava
lůžka, česání, chůze, příprava stolování, drobný úklid skříní a povrchů ve svém pokoji,
skládání a úklid prádla, vaření a další.
●Cílená (funkční) ergoterapie zaměřená na individuální potřeby uživatele ve
specifických oblastech (např. řešení individuálních problémů uživatele v oblasti
sebeobsluhy).
●Kondiční ergoterapie – zájmová činnost, která se odvíjí od původních návyků a
dovedností uživatelů. Při plánování jednotlivých činností jsme vycházeli ze životního
příběhu uživatele a způsobu jeho předchozího života, trávení volného času.
Jednalo se o ruční práce, výtvarné činnosti, přípravu pokrmů, práce na zahradě, péče o
andulky, vycházky, promítání filmů, posezení u kávy, prohlížení novin a časopisů,
vzpomínání na staré časy a jiné.
Ergoterapie byla prováděna buď skupinovou nebo individuální formou.

15

Domov důchodců Meziboří, příspěvková organizace – výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013

Fyzioterapie v našem zařízení probíhala skupinovou a individuální formou v tělocvičně i
na lůžku. Byla praktikována základní i speciální tělesná výchova s využitím cvičení na
přístrojích.
Fyzioterapeutické vybavení:
□ tělocvična – masážní lehátko, žíněnky, ribstole, schodový trenažer,
□ náčiní – gymbaly, pružné tahy, overbally, softmíčky, zátěžové pásy, tyče, chodítka,
□ mechanoterapie – rotopedy, stepper, nástěnný panel pro nácvik jemné motoriky,
ergostoly, manipulační panely
Dále byla v našem Domově praktikována kvalifikovaným pracovníkem základní fyzikální
terapie formou
□ inhalace
□ solux
□ ruční masáže
□ biolampa
a dále
Vodoléčba
□ přenosné vířivky končetin
□ perličková vana
3 h) POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI
OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
Nabídka pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí obsahovala:
● pomoc při vyřizování osobních záležitostí uživatelů spočívala ve vyřizování
úředních listin, úřední korespondence, formulářů a tiskopisů, sociálně právní
pomoc, na těchto institucích:
- městských úřadech, soudu, notářství, finančním úřadě, peněžních ústavech,
poštovních úřadech apod.)
- probační službě, spolupráce s probační službou u uživatele spočívala
v doprovodu uživatele k pravidelným schůzkám u sociální pracovnice probační
služby, v komunikaci s uživatelem o naplňování cílů a jeho potřeb
Byla respektována individualita každého uživatele v souladu s metodickými pravidly
poskytovatele s cílem předcházení situacím střetu zájmů a vzniku rizikových
situací.
● zprostředkování kontaktu mezi uživatelem a rodinou
Sociální pracovnice byly v kontaktu s rodinnými příslušníky uživatelů, se kterými
projednávaly důležité informace a potřeby uživatelů. Obstarávaly ve spolupráci
s klíčovými pracovníky drobné nákupy uživatelům, kteří nemají rodinu.
● jednání se zájemci o sociální službu – poskytování všech důležitých informací
spojených s nástupem do Domova, se zájemci byly v kontaktu již před jeho
nástupem, zajišťovaly evidenci vstupních dotazníků a další dokumentaci
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● konzultace po telefonu nebo při osobních návštěvách zájemců o sociální službu.
Informace poskytovaly elektronickou poštou ve formě došlých e-mailů. Průběžně
po celý rok předávaly uživatelům do jejich poštovních schránek blahopřání
k narozeninám jménem vedení domova.
4. PŘEHLED DALŠÍCH ČINNOSTÍ POSKYTOVANÉ POBYTOVÉ SLUŽBY
a) Zdravotní a ošetřovatelská péče
b) Základní sociální poradenství
4. a ) ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Nabídka zdravotní a ošetřovatelské péče zahrnovala:
Ošetřovatelská a zdravotní péče je zajišťována v nepřetržitém provozu
kvalifikovanými pracovníky ve složení: vedoucí sestra, sestry se způsobilostí
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, ergoterapeutka
fyzioterapeutka a nutriční terapeutka.
Lékařskou péči zajišťovali dva praktičtí lékaři, kteří ordinovali v Domově 1x týdně.
Mimo ordinační dobu byly pro zdravotní sestry přístupní na mobilním telefonu
k odborným konzultacím. Uživatelé měli možnost výběru praktického lékaře, který
jim poskytoval lékařskou péči v předchozím bydlišti.
Odborná lékařská péče byla zajišťována jednak odbornými lékaři, kteří docházeli do
Domova 1x měsíčně v odbornosti psychiatrie a urologie. V odbornosti neurologie
lékařka docházela do Domova 2x za rok. Stomatologická péče byla zajišťována
v ordinaci zubní lékařky v Meziboří. Další odborná vyšetření byla zajišťována
zprostředkováním převozu uživatelů do příslušného zdravotnického zařízení nebo
do ordinace odborného lékaře.
V roce 2013 bylo zajištěno uživatelům Domova 183 výjezdů k odborným vyšetřením.
Sestry zajišťovaly ošetřovatelské výkony: podávání léků, aplikace injekcí,
ošetřování ran, odběr biologického materiálu, výměnu a péči o permanentní katetry,
péči o stomie, sledování fyziologických funkcí, aplikaci klyzma, zprostředkování
sanitní přepravy, objednávky léků kompenzačních pomůcek a jednorázových
pomůcek pro inkontinenci
Při zajišťování jednorázových pomůcek pro inkontinenci byl výběr prováděn dle
mobility a soběstačnosti uživatele, s respektem na jeho potřeby. Výběr produktů byl
možný od všech výrobců inkontinenčních pomůcek.
Samozřejmou součástí poskytované péče bylo sledování rizikových skupin uživatelů.
Ve sledování byly tři skupiny:
□ uživatelé s rizikem pádu a úrazu
□ uživatelé s rizikem vzniku dekubitů
□ uživatelé s rizikem malnutrice
Tým sester a pracovníků v sociálních službách se zaměřoval na včasnou identifikaci
rizikového uživatele bezprostředně po přijetí do Domova a neodkladně byla
vymezována preventivní opatření, která vycházela ze znalostí ošetřovatelského
personálu.
Uživatelé s rizikem pádu a úrazu:
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Pády a úrazy jsou v péči o seniory významným problémem, proto byla těmto
uživatelům věnována trvale zvýšená pozornost. Uživatelům se stanoveným rizikem
byl vypracován Individuální plán předcházení a řešení rizik, který se v pravidelných
časových intervalech hodnotil. V půlročních intervalech se zpracovávala analýza této
rizikové skupiny, ve které se porovnávaly zjištěné údaje s minulým obdobím,
porovnával se celkový počet pádů a úrazů, kolik pádů bylo bez zranění, či se
zraněním, kolik se jich řešilo domácím ošetřením či hospitalizací. V analýze se
stanovovaly nejčastější příčiny pádů a navrhovala se preventivní opatření vedoucí ke
snížení rizika pádu.
V roce 2013 bylo zaevidováno 63 pádů se zraněním a 113 pádů bez zranění. V
porovnání s rokem 2012 došlo k mírnému poklesu pádů, o 10 případů. Nejčastější
příčinou pádů bylo přeceňování fyzických schopností uživatelů.
Velká část péče o tuto skupinu spočívala v preventivních opatřeních – zajišťování
bezpečného prostředí, edukační činnost, podpora fyzických aktivit uživatelů, aktivní
komunikace a předávání si informací v ošetřovatelském týmu.
Uživatelé s rizikem vzniku dekubitu:
Ošetřovatelský tým aktivně dbal na prevenci a minimalizaci výskytu dekubitů. Při \
zjištění rizika vzniku dekubitu byl uživateli zpracován tiskopis Záznam prevence a
péče o dekubity a jiné rány – záznamy se vyhodnocovaly 2x měsíčně. U dekubitů 2. a
vyššího stupně jsou vedeny tiskopisy VYHODNOCENÍ RÁNY, které se hodnotí
1xtýdně.
V půlročních intervalech se prováděly analýzy přehledu výskytu dekubitů. Je sledován
počet vzniklých dekubitů, zda vznikly v Domově nebo v jiném zdravotnickém
zařízení.
Dále se sledoval stupeň poškození tkáně, délka ošetřování a zda ošetřování bylo
zajišťováno v Domově nebo na specializovaných pracovištích.
V roce 2013 bylo v našem zařízení 35 uživatelů s dekubity v domácím ošetřování.
V porovnáním s rokem 2012 nedošlo k výraznému zvýšení počtu dekubitů.
Při péči o dekubity byly ošetřovatelským personálem dodržovány postupy stanovené
ošetřujícím lékařem s využitím nejnovějších metod v péči o rány. Základem péče o
dekubity je důkladná hygienická péče, péče o optimální psychický stav uživatele,
správná výživa, mobilizace uživatele, pravidelné polohování s vhodnou antidekubitní
pomůckou.
Uživatelé s rizikem malnutrice:
Nutriční stav uživatelů byl zjišťován pomocí nutričního screeningu prováděného
pracovníky v sociálních službách a vedoucí sestrou. Nutriční terapeutka následně
navrhovala nutriční intervenci, plán nutriční péče a zajišťovala jeho realizaci. Dále
byla sledována účinnosti nutriční intervence a dle potřeby se plán nutriční péče
měnil. Ke zkvalitnění prováděného sledování byl zakoupen přístroj k měření indexu
tělesné hmotnosti (Body mass Indexu – BMI).
Doplňováním a obnovou stávajících přístrojů a pomůcek byla zdravotní a
ošetřovatelská péče poskytována s přiměřeným technickým a dalším vybavením.
V roce 2013 byl pořízen pulsní oxymetr, aktivní antidekubitní matrace, podložky na
přesuny uživatelů, pojízdné manipulační vozíky na léky. Pořízením nového vybavení
sesterny v Javorové čp. 102 vhodným nábytkem bylo zkvalitněno pracovní prostředí
zdravotnického personálu.
Zdravotní a ošetřovatelská péče byla poskytována na současné odborné úrovni,
přiměřeně stavu uživatele tak, aby byla přínosem pro jejich zdravotní stav a
zlepšovala kvalitu jejich života.
18

Domov důchodců Meziboří, příspěvková organizace – výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013

Přehled výskytu pádů a úrazů- 2. pololetí 2013
Doba sledování: červenec – prosinec 2013
Celkem úrazů:
pádů:
Ošetření:

0
89

z toho: bez zranění:
se zraněním:

56
33

domácí
28
hospitalizace 5

Příčina pádů a úrazů:
vnitřní příčiny (to co se děje v našem těle)
-zmatenost
-poruchy rovnováhy a chůze
-náhlé kolapsové stavy, závrať
-poruchy vnímání

vnější příčiny
-nehoda, přesuny
-uklouznutí, zakopnutí
-nestabilita při chůzi, chůze
bez opory
-opření se o nestabilní oporu

Porovnání:
období
1.pololetí 2012
2.pololetí 2012
1.pololetí 2013
2.pololetí 2013

Pády
se
zraněním
28
36
30
33

Pády
bez zranění
50
62
57
56

úrazy
3
4
1
0

Domácí
ošetření
30
27
19
28

hospitalizac
e
1
9
6
5

Pády se zraněním

počet

65
64

r. 2012
r. 2013

63
62
r. 2012

r. 2013
rok
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Pády bez zranění

počet

114
113

r. 2012
r. 2013

112
111
r. 2012

r. 2013
rok

počet

Úrazy
8
7
6
5
4
3
2
1
0

r. 2012
r. 2013

r. 2012

r. 2013
rok

Zhodnocení:
Ve sledovaném období se počet pádů výrazně nezměnil, snížil se pouze o jeden.
Úraz nebyl žádný. Pády u seniorů jsou stále významným problémem a ne všem lze vždy
předejít. U některých uživatelů dochází k opakovaným pádům. Hlavně z důvodu
přecenění svých fyzických sil při přesunech z lůžka či z invalidního vozíku na židli,
toaletní křeslo a obráceně. Významný podíl na pádech mají také závratě a motolice.
Nejvíce pádů jsme zaznamenali u dvou uživatelek. U většiny uživatel došlo pouze
k jednomu pádu.
Opatření:
Úpravy prostředí – bezpečné prostředí přispívá k prevenci pádu, je potřeba pravidelné
bezpečnostní hodnocení obytných místností a ostatních prostor a místností Domova.
Sledujeme volnost cest, stabilitu nábytku, snadný přístup k věcem pravidelně
používaným, vhodné osvětlení, dobrý technický stav kompenzačních pomůcek, vhodnost
obuvi.
Podpora mobility – podpora pravidelných fyzických aktivit zaměřených na dosažení co
nejvyšší fyzické zdatnosti, kompenzace somatických onemocnění, edukační činnost a
motivace uživatele.
Zásadní pro snížení rizika pádů je komunikace a předávání si informací v týmu
pracovníků pečujících o uživatele a také komunikace s uživateli, kteří jsou při zhoršené
mobilitě odkázáni na pomoc druhé osoby. Pro snížení rizika pádů je také důležité
vypracování individuálního plánu předcházení a řešení rizik klíčovým pracovníkem.
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Přehled výskytu dekubitů – 2. pololetí 2013
Doba sledování:

červenec – prosinec 2013

Celkem

17 dekubitů

Ošetření:

domácí
úplné zhojení
hospitalizace
úmrtí

z toho:

převod z 1.pololetí 2013
nově vzniklé v DSS
v jiném zařízení

2
8
7

17
2
0
7

K 31.12.2013 v domácím ošetření 8 uživatelů s dekubity.
Příčiny vzniku dekubitů – poruchy centrální nervové soustavy
- imobilita, mechanické a chemické vlivy, infekce
- nespolupráce uživatele v nastavených preventivních opatřeních
- apatický psychický stav uživatele, malnutrice
Porovnání:
Dekubity
převedené
z 1.pol.2012

Dekubity
získané
v DSS

Dekubity
získané
v jiném
zařízení
2.pol. 2012

Domácí Nemocniční
ošetření
ošetření

úplné
zhojení

Úmrtí
uživatele

Převod
dekubitů
do
dalšího
pololetí

7
z 2. pololetí
2012
převedeny

5
1.pololetí
2013

1
1.pololetí
2013

13

0

4

4

5

5
Z 1.pololetí
2013
převedeny

9
2.pol.
2013

4
2.pol. 2013

18

0

5

11

2

2

8

7

17

0

2

7

8

Rozdělení dekubitů podle místa vzniku
20

počet

15
v Domově

10

v jiném zařízení

5
0
v Domově

v jiném zařízení
místo
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počet

Místo ošetření dekubitů v roce 2013
30
25
20
15
10
5
0

domácí ošetření
ošetření v nemocnici

domácí ošetření

ošetření v nemocnici
místo

Zhodnocení:
Ve sledovaném období je z celkového stavu uživatel 113 osob k 31.12.2013, 8 uživatelů
v ošetření s dekubity, což je 7,1 %, které se převedli do dalšího období. V porovnání s 1.
pololetím2013 byl počet dekubitů v domácím ošetření bez výrazných změn. Proto bude
pozornost i nadále zaměřena na včasnou diagnostiku rizikového uživatele a kvalitní
poskytování ošetřovatelské péče.
Opatření:
Všichni pracovníci sociálního a zdravotního úseku budou i nadále trvale a důsledně
dodržovat stanovená opatření v prevenci vzniku dekubitů, se snahou o minimalizaci
výskytu dekubitů v dalším sledovaném období.
Základní body prevence:
- včasná diagnostika rizikového uživatele (kontrola pokožky-riziková místa
nejlépe při každé změně polohy uživatele)
- důkladná hygienická péče (blokování nepříznivých chemických a infekčních
vlivů vnějšího prostředí)
- výběr správné antidekubitní pomůcky, pravidelné polohování a mobilizace
uživatele
- výběr vhodné inkontinentní pomůcky
- péče optimální psychický stav
- edukace uživatele
- normalizace celkového stavu – jde nám o zlepšení celkového stavu pacienta,
především jeho výživy
- rehabilitační péče
Při péči o rizikového uživatele je vždy nutná komplexnost a předávání se potřebných
informací v ošetřovatelském týmu, to vše je základním faktorem správné prevence vzniku
dekubitů.
4.b) ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Hlavní nabídka základního sociálního poradenství zahrnovala:
● Podávání informací zejména v oblasti mezilidských a rodinných vztahů, dále
v oblastech sociálních (nároky na určitou sociální dávku), zdravotních (nároky
z veřejného zdravotního pojištění, lázeňské pobyty), majetkových (otázky dědictví),
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bytových, právních a jiných. V roce 2013 poskytovali sociální pracovnice pro
veřejnost telefonickou poradenskou linku.
● Přímou či zprostředkovanou pomoc na ochranu základních lidských práv
a občanských práv uživatelů a pomoc nad dodržováním těchto práv.
● Zapůjčování kompenzačních pomůcek seniorské veřejnosti
Již několik let existuje v našem Domově bezplatná služba kompenzačních
pomůcek pro zdravotně handicapované osoby a to ošetřovatelská
lůžka, invalidní vozíky a toaletní hygienické židle. Jedná se o službu fungující pro
veřejnost dle provozního řádu půjčovny. Tato služba byla v roce 2013 veřejností
využívaná a velmi kladně hodnocena.
● Spolupráci s jinými organizacemi, institucemi a zařízeními a s dalšími
právnickými a fyzickými osobami v roce 2013:
I nadále jsme pokračovali v úzké spolupráci s Mateřskou školou a Základní školou
v Meziboří, jejichž kulturní vystoupení jsou u uživatelů ve velké oblibě.
Trvalou a dobrou spolupráci formou vzájemných návštěv nebo plánováním
společných aktivit pro seniory jsme udržovali se zařízeními sociálních služeb Bystřany,
Šluknov, Dubí, Nová Ves v Horách, Litvínov – Janov, s Domy s pečovatelskou službou
Meziboří. Dobrou spolupráci jsme měli s orgány veřejné správy – Krajským úřadem Ústí
nad Labem, Městem Meziboří, Městským úřadem v Litvínově, Okresní správou
sociálního zabezpečení v Mostě, MPSV v Praze, soudy, notářstvím atd..
Naši senioři navázali spolupráci s Kojeneckým ústavem v Mostě.
Od sponzorů jsme v loňském roce obdrželi čtrnáct sponzorských finanční darů ve výši
70 tis. Kč. Dary byly poskytnuty na kulturní a sportovní akce uživatelů, na aktivizační
činnost uživatelů a na zajištění oslav 20. výročí otevření Domova důchodců Meziboří.
Kromě toho jsme obdrželi věcný sponzorský dar - počítač a monitor, kterými jsme
vybavili počítačový koutek pro uživatele.
Na tomto místě bychom rádi připomněli, že na oslavu 20. výročí založení Domova nám
poskytlo dotaci ve výši 10 tis. Kč Město Meziboří.
Všem dárcům jménem našich uživatelů i zaměstnanců děkujeme.
● Dobrovolnickou činnost
Do dobrovolnického programu se v roce 2013 zapojilo celkem 7 dobrovolníků.
Jejich koordinátorkou byla sociální pracovnice.
Domov umožnil v loňském roce 2 studentům prvního až třetího ročníku vyššího
odborného studia oboru sociálně právní činnosti v Mostě vykonat průběžnou a souvislou
praxi. Cílem této praxe v Domově bylo seznámit studenty s vedením dokumentace a
individuální prací s klienty, poskytnout studentům informace o vedení dokumentace atd.
V rámci projektu „Rovná šance“ společnosti Asista spol. s r.o. Most jsme umožnili
účastnici kurzu „pracovník sociálních služeb“ absolvovat praktickou část výuky
v Domově.
Byla uzavřena Smlouva s Diakonií ČCE – Střediskem sociální pomoci
v Mostě. Předmětem smlouvy byl závazek Diakonie ČCE vyslat do Domova
dobrovolníka , který vykonával dobrovolnickou službu v těchto činnostech –
komunikace s klienty, besedy, volnočasové aktivity – společenské hry, procházky
s klienty, výtvarná a hudební činnost.
Odbornou stáž pracovníků v sociálních službách na sociálním úseku v přímé
obslužné péči absolvovali zaměstnanci Domova sociálních služeb v Litvínově.
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Správě webových stránek a jejich úpravám a aktualizacím věnovali svůj volný čas
2 dobrovolníci. Práce dobrovolníků si velice přínosná a záslužná činnost pro naše
uživatele, neboť jsou velkou oporou uživatelům a pracovním týmům. Aktivně bez nároku
na finanční odměnu dobrovolníci navštěvovali naše seniory a věnovali jim svůj volný čas.
Dobrovolnická činnost přispívala k zapojení uživatelů do kolektivu a k aktivizaci jejich
duševního zdraví.

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing
1.Stavebně technické členění domova :
1. Zařízení sociální péče Domov důchodců Meziboří se nachází v blízkosti centra města
Meziboří v klidové části obklopené zelení v příznivých klimatických podmínkách. Život
v těchto zařízeních je nedílnou součástí života ve městě. Potřebná veřejná zařízení a
instituce jsou dosažitelná veřejnou autobusovou dopravou i pěšky. Obě budovy jsou
svým celkovým charakterem příjemným místem k bydlení a k poskytování kvalitních
sociálních služeb.
Stáří objektů je 62 let. Počátkem devadesátých let prošly obě budovy celkovou
rekonstrukcí pro provoz sociálních zařízení. Od otevření Domova v roce 1995
až doposud prošly obě budovy technickými zhodnoceními, pravidelnou
údržbou a opravami.
V roce 2000 byla u budovy v Okružní ulici přistavena nadzemní terasa a v roce
2004 jsme k ní pořídili venkovní markýzu. Terasa byla vybavena vhodným zahradním
nábytkem, který umožňuje uživatelům klidné posezení a pohodu.
V roce 2001 byly pozemky před objektem v Okružní ulici oploceny včetně
venkovního osvětlení a vjezdové a výjezdové brány a branky pro pěší a vyměněna
garážová vrata za roletová.
V letech 2002 – 2013 byla postupně vyměněna dřevěná nevyhovující okna za
plastová u obou objektů, jejichž přínosem bylo zabránění tepelným ztrátám a snížení
ekonomických nákladů. Akce byly hrazeny z prostředků investičního fondu Domova,
na spolufinancování podílel zřizovatel, Ústecký kraj.
V roce 2010 byla realizována investiční akce a to v rámci plnění opatření
z Energetického auditu a to „Regulace s rekuperací“ ve vzduchotechnice kuchyně.
Náklady na akci byly ve výši 1 947 tis. Kč. Na uskutečnění akce byla zřizovatelem,
Ústeckým krajem, poskytnuta investiční účelová dotace ve výši 640 tis. Kč.
V roce 2011 byla provedena rekonstrukce dvou evakuační výtahů v budově v Okružní
ulici.
Celou akci prováděl a financoval Ústecký kraj. Technicky zastaralé výtahy nahradily
nové s bezbariérovými vstupy a výstupy vyhovující i pro handicapované uživatele.
V roce 2013 převlékly budovy našeho Domova kabát. Počátkem roku 2013 začali
stavební práce s názvem: „DD Meziboří –zateplení fasád a REKO střech“ .
Kromě zateplení fasád a rekonstrukce střech na obou objektech Domova byla
vyměněna zbývající část dřevěných nevyhovujících oken za plastová na budově v ul.
Javorová čp. 102. Stavební práce byly dokončeny v říjnu 2013 a celkové náklady
činily celkem 15 670 tis. Kč, z toho práce na budově v ulici Okružní čp. 104 celkem
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8 961 tis. Kč a práce na budově v ulici Javorová čp. 102 celkem 6 708 tis Kč.
Celkovou rekonstrukci zajišťoval a také financoval všechny náklady zřizovatel –
Ústecký kraj prostřednictvím firmy ALLKON s r.o. Meziboří.
Výsledkem provedené rekonstrukce střech a nových fasád objektů včetně zateplení
bude předpoklad významné úspory tepelné energie.

2. Každá budova Domova má tři podlaží a jsou vybaveny:
 systémem vytápění a dodávky TUV
 požadovanou elektroinstalací
 zařízením vzduchotechniky DD 104
 výtahy pro osobní a nákladní přepravu
 únikovými schodišti a východy
 systémem nouzového osvětlení
 hydranty a ručními hasícími přístroji
 sdělovací technikou – telefonními linkami
 signalizačním světelným zařízením na pokojích DD 102
 místním rozhlasem DD 104
 zařízením pro jednotný čas
 společnou televizní anténou
 aparaturou pro přehrávání CD disků
 zařízením pro videoprojekci, televizory a rádii
 internet.
Společné prostory:
Vnitřní prostory Domova doznaly v průběhu let modernizaci a to díky zajišťování
průběžné údržby pokojů, společných prostor a zázemí zaměstnanců vlastní údržbou
nebo externími dodavateli. Podlahy a stěny koupelen a sprchových koutů v obou
objektech Domova byly opatřeny omyvatelným barevně odlišeným obkladem a
přirozeným větráním. Součástí vybavení koupelen jsou vodohydraulicky zvedací vany,
hygienické hydraulické transportní sedačky, lehátko s omyvatelným povrchem a pro
zajištění hygieny jsou k dispozici dezinfekční myčky podložních mís.
Sociální zařízení jsou na každém patře Domova společná pro cca 10 uživatelů a
jsou bezbariérová. WC s bočními madly jsou přístupná i vozíčkářům. Koupelny jsou
vybavené vodohydraulicky zvedacími vanami, sprchovým kouty, hydraulickými židlemi,
hydraulickými sprchovacími lůžky pro imobilní uživatele. Uživatelům jsou k dispozici
společné jídelny.
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Na každém patře jsou ve společných prostorách - koutcích k dispozici televize a
v prvním patře je v knihovně počítačový koutek pro uživatele s možností připojení na
internet. Jsou zde i společné kuchyňky, které může uživatel může využít a které jsou
vybaveny kuchyňskou linkou, ledničkou, elektrickým vařičem, mikrovlnnou troubou,
varnou konvicí, drobným kuchyňským nádobím, stolkem a židlemi.
Ve druhých patrech jsou místnosti pro aktivizační činnosti, vybavené šestihranný
šestihrannými
stoly, skříněmi pro uložení materiálu pro pracovní terapii a pomůcek. Každý uživatel
Domova má svou vlastní schránku na došlou korespondenci. Pro snadnou dostupnost
jsou schránky umístěny na chodbách jednotlivých pater.
V prvním patře budovy
vy je tělocvična, vybavená rotopedy a tělocvičným nářadím.
Ve druhých patrech jsou ve společných prostorách kouty pro ergoterapii.
K dispozici jsou uživatelům bezbariérové výtahy, zabudovaná bezpečnostní madla,
a bezbariérový přístup na terasu. Budova je propojena v I. nadzemním podlaží středním
traktem, ve kterém je jídelna a na ní navazuje hospodářská budova s kuchyní a sklady.
Prostory Domova jsou nekuřácké, kouřit je možné pouze v přízemí obou budov
v prostoru označeném „prostor vyhrazený
vyhr
pro kuřáky“.
Kromě obytné budovy a hospodářské budovy k Domovu náleží také prostor před
objektem, zahrada se stromy, keři a květinami. K dispozici je v prvním patře budovy
zastřešená terasa s markýzou. Před budovou DD Okružní jsou dvě pergol
pergoly pro venkovní
posezení, hřiště pro petanque a krb a před budovou DD Javorová je pro uživatele
pergola a venkovní lavičky k posezení. Obě budovy disponují odstavnými plochami pro
motorová vozidla návštěvníku a hostů, přístupovými a příjezdovými komunikacemi.

3. Provozně technické členění domova :
Vstupní část zahrnuje vstupní halu, recepci, prostor pro telefonní hovory, WC pro
návštěvy, šatnu pro zaměstnance, sociální zařízení pro zaměstnance a prostor
vyhrazený pro kuřáky.
Obytná část zahrnuje jednolůžkové pokoje v detašovaném pracovišti v Javorové ulici s i
bez vybavení a příslušenství, jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje uživatelů v Okružní
ulici s vybavením, dále pomocné kuchyňky, sociální zařízení (WC kabiny s předsíní a
koupelny s vanami a sprchovými kouty).
Společenská část zahrnuje účelově určené místnosti
místnosti rozmístěné podle potřeby
v různých částech domova: knihovnu, čítárnu, jídelnu, tělocvičnu, terasu, kantýnu,
klubovny pro zájmovou činnost.
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Stravovací část zahrnuje jednotlivé pracovní úseky pro přípravu a výrobu pokrmů,
sklady potravin, kanceláře vedoucí stravovacího úseku a skladnice potravin, šatnu
zaměstnanců, denní místnost, sociální zařízení s WC a sprchou.
Zdravotní část zahrnuje denní místnost pro sestry a lékaře a lékárnu.
Správní část zahrnuje kanceláře administrativy a mezisklad.
Prádelenská část zahrnuje jednotlivé pracovní úseky pro třídění, namáčení, praní,
žehlení, sušení, opravu prádla a sklady.
Technická část zahrnuje úklidové místnosti, garáž, údržbářskou dílnu, sklady, denní
místnosti, spisovnu, místnost pro dočasné uložení zemřelých, místnosti pro technická
zařízení, kotelny, strojovny výtahu a vzduchotechniky, půdy a elektrorozvodny.
4. Outsourcing
Organizace využívala v roce 2013 vnější zdroje pro zajištění provozu u všech
poskytovaných sociálních služeb. Jednalo se o podpůrné činnosti pro využívání
nezbytných služeb externími firmami.
Hlavní nabídka zprostředkovaných služeb:
 Lékařské služby, pohotovostní a rychlé záchranné pomoci
 Služby bezpečnosti práce a požární ochrany
 Služby pohřební
 Služby odvozu a likvidace směsného komunálního a nebezpečného odpadu
 Služby dodávek všech druhů energií
 Servisní služby na výtahy, služební vozidla, hydraulické pomůcky
 Služby telekomunikační a kabelové
 Servisní a opravárenské služby
 Služby duchovní

V. Základní údaje o uživatelích
1. Kapacita domova důchodců byla v roce 2013 celkem 120 lůžek.
Z toho:
počet uživatelů:
Domov pro seniory v ulici Okružní a Javorové
116
Domov pro osoby se zdravotním postižením v ulici Okružní
4
2. K 31.12.2013 byli uživatelé Domova pojištěnci těchto zdravotních pojišťoven:
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
118
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
2
3. Přehled a počty používaných kompenzačních pomůcek pro uživatele
v roce 2013:
počet uživatelů celkem 120, z toho:
 na invalidním vozíku
15
 samostatně mobilní
41
 mobilní s pomůckou
39
 zcela imobilní
25
4. Uživatelé, jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování:
celkem:
21
27
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5. Zdravotní stav uživatelů:
 částečně inkontinentní
 plně inkontinentní
 s psychiatrickou diagnózou
 nezpůsobilí
zbaveni rozhodování v právních úkonech

12
47
38
7
3

6. Počet klientů se smyslovým zdravotním postižením :
 neslyšící
0
 nedoslýchaví a se zbytkovým sluchem
7
 nevidomí
1
Údaje o počtu uživatelů, věkovém složení a další specifikace jsou uvedeny v příloze
č. 1.

VI. Organizační struktura
1. Řízení a organizační členění organizace
Statutární orgán : ředitelka
Vedení Domova důchodců Meziboří – poradní orgán :
Zástupce statutárního orgánu - vedoucí ekonomicko-technického úseku
Vedoucí sociálního úseku
Vedoucí sestra zdravotního úseku
Vedoucí provozního úseku
Organizace je členěna na tyto samostatné úseky :
 ekonomicko-technický
 sociální
 zdravotní
 provozní
Řízení organizace:

 Ekonomicko - technický úsek
Vedoucí : vedoucí ekonomicko-technického úseku
Podřízena řediteli organizace.
Řídí pracovní skupiny
ekonomicko-správních činností, pracovní skupinu sociálně
terapeutickou a pracovní skupinu údržby a prádelny.
Zajišťuje ekonomické a provozní úkoly organizace. Zabezpečuje komplexní agendu
plánování, rozpočtu a financování organizace, zpracovává a vyhodnocuje účetnictví
včetně mzdového účetnictví, personální agendu a personální rozvoj zaměstnanců,
vykonává správu majetku a provádí jeho inventarizaci.
Dále zabezpečuje sociální agendu včetně vedení standardní dokumentace, zajišťuje
metodické a analytické činnosti a informační servis. Jedná se zájemci o službu,
zprostředkovává kontakty na další instituce a odborníky při řešení nepříznivé sociální
situace uživatele sociální služby, spolupracuje s rodinami uživatelů a provádí
vyhodnocování v oblasti sociální práce.
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Prostřednictvím vedoucího technického oddělení plánuje a zajišťuje běžnou opravu,
správu a údržbu budov, provádí údržbářské práce strojního a stavebního charakteru a
zajišťuje provoz, údržbu a hospodárné využívání služebních vozidel. Zajišťuje výsadbu a
údržbu zeleně na pozemcích ve správě organizace. Zajišťuje praní, žehlení a mandlování
osobního a ložního prádla uživatelů včetně zašívání a praní osobních ochranných
pracovních prostředků zaměstnanců. Zabezpečuje sociální agendu včetně vedení
standardní dokumentace, zajišťuje metodické a analytické činnosti a informační servis.
Jedná se zájemci o službu, zprostředkovává kontakty na další instituce a odborníky při
řešení nepříznivé sociální situace uživatele sociální služby, spolupracuje s rodinami
uživatelů a provádí vyhodnocování v oblasti sociální práce.

 Sociální úsek
Vedoucí : vedoucí sociálního úseku
Podřízena řediteli organizace.
Řídí pracovní skupinu přímo obslužné péče. Poskytuje sociální služby se stanovením
cílů, v souladu s metodikou, při jejichž realizaci nedochází k porušování základních
etických principů, především lidských práv a občanských svobod uživatelů, jejich
bezpečnosti, zdraví a života. Při příjmu uživatele, v průběhu adaptace a dalšího pobytu
rozvíjí a navazuje důvěrné vztahy a vypracovává individuální plán podpory a aktivity,
který vychází z potřeb a přání uživatele.
 Zdravotní úsek
Vedoucí: vedoucí sestra
Podřízena: řediteli organizace.
Řídí pracovní skupinu: zdravotní péče a pracovní skupinu recepce.
Zajišťuje zdravotní péči formou tzv. zvláštní ambulantní péče. Zabezpečuje dodržování
hygienických a protiepidemiologických zásad domova. Prostřednictvím vhodných metod
systematicky a všestranně uspokojuje potřeby seniora ve vztahu k udržení jeho zdraví
nebo potřeby vzniklé či pozměněné onemocněním. Zvláštní pozornost věnuje péči o
umírající a zemřelé. Zajišťuje provoz telefonní ústředny, obsluhuje monitorovací systém a
ochranu objektů.
 Provozní úsek
Vedoucí : vedoucí provozního úseku
Podřízen řediteli organizace.
Řídí pracovní skupinu kuchyně, pracovní skupinu úklidu a pracovní skupinu prádelny.
Organizuje a zodpovídá za výrobu, distribuci a podávání stravy uživatelům,
zaměstnancům a dalším strávníkům, v souladu s hygienickými a protiepidemiologickými
předpisy ve stravování a v souladu s podmínkami a opatřeními k ochraně veřejného
zdraví. Provádí třídění a ukládání specifického a nespecifického odpadu dle zákona a na
základě smlouvy předává tento odpad k likvidaci oprávněným firmám. Zajišťuje praní,
žehlení a mandlování osobního a ložního prádla uživatelů včetně zašívání a praní
osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanců.
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VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců
1. Přehled o zaměstnancích
počet osob
Fyzický stav zaměstnanců k 1.1.2013
Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2013
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců
k 31.12.2013
Počet nástupů do pracovního poměru
Počet ukončení pracovního poměru
Z toho:
§ 49 dohodou
§ 50 výpovědí ze strany zaměstnance
§ 52 organizační změny
§ 65 uplynutím doby určité
§ 66 ve zkušební době

92
102
95,23
24
13
3
1
0
8
1

2. Vzdělávání zaměstnanců
Do plánu povinného vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků
byly v roce 2013 zařazeny vzdělávací akce v rámci dalšího vzdělávání dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tematicky zaměřené
semináře a školení, školení bezpečnosti práce a požární ochrany a odborné stáže
v jiných zařízeních sociálních služeb. Zaměstnavatel vytvořil zaměstnancům příležitosti
pro vzdělávání formou přednášek, školení, workshopů, seminářů, kurzů, vzájemných
konzultací, prostřednictvím internetu, výstav a pracovních návštěv, aby mohli rozvíjet své
profesionální dovednosti, získávat nové znalosti a uplatňovat je v praxi. Pracovníci v
sociálních službách a sociální pracovníci absolvovali interní a externí vzdělávání
zaměřené především na kvalitu poskytování sociálních služeb a standardy kvality
poskytovaných sociálních služeb.
Domov v roce 2013 pokračoval ve spolupráci se vzdělávací firmou „Další vzdělávání
dospělých“ z Ústí nad Labem a zajistil pro zaměstnance vhodná a zajímavá školení, která
se konala v prostředí našeho Domova.
Velkým přínosem byly výměnné programy zaměstnanců v jiných sociálních zařízeních.
Vzdělávání zaměstnanců úseků bylo zaměřeno na oblasti ekonomického, mzdového a
personálního účetnictví, zdravotnictví, stravování v rámci platné legislativy a jejich změn.
Dále pak všichni zaměstnanci procházeli pravidelnými školeními v oblasti bezpečnosti
práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a první pomoci.
Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků
Všeobecná sestra – pro výkon povolání registrované sestry mají sestry osvědčení
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, které uděluje Ministerstvo
zdravotnictví ČR, se specifickým registračním číslem a omezenou dobou platnosti, sestry
toto osvědčení získávají formou individuálního vzdělávání.
Vzdělávání pracovníků v sociálních službách
Sociální pracovník – má zabezpečeno další vzdělávání, kterým si obnovuje, upevňuje a
doplňuje kvalifikaci v celkovém počtu nejméně 24 hodin na kalendářní rok. Výběrem
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vhodných témat školení se podařilo limit hodin překročit. Poznatky a informace z nich
přinesly v konečném důsledku zkvalitnění služeb našim uživatelům.
Pracovník v sociálních službách
Domov zabezpečuje pro pracovníky v sociálních službách vzdělávání, kterým si
obnovovali, upevňovali a doplňovali kvalifikaci v celkovém počtu 24 hodin za kalendářní
rok. Vzdělávání bylo zaměřeno na oblast péče o uživatele a na zkvalitnění poskytování
sociální služby. Zaměstnanci se osobně podíleli na plánování vzdělávacích akcí, což se
odrazilo na úspěšném a včasném splnění limitovaných hodin. Domovu se dařilo
uplatňovat prostřednictvím zaměstnanců v přímé obslužné péči nově získané vědomosti
a poznatky v praxi. Velkým přínosem pro vzdělávání zaměstnanců byly individuální plány
vzdělávání, které byly ve spolupráci s uživateli a klíčovými pracovníky a pracovními týmy
pracovníků v sociálních službách pravidelně sledovány, doplňovány a vyhodnocovány.
V roce 2013 se zapojil Domov do společného projektu Krajského úřadu Ústeckého kraje a
Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Ústí nad Labem, „Pakt zaměstnanosti“.
Jednalo se o časově omezené pracovní příležitosti spočívající v údržbě veřejného
prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných
činnostech. Naše organizace tuto možnost využila pro vytvoření nových pracovních míst
na dobu určitou - 1 pracovníka pro údržbu zeleně a pozemků Domova a 2 pomocné
asistenty pracovníka v sociálních službách.
V rámci Operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ jsme vytvořili nové
pracovní místo asistenta sociálního pracovníka.
Díky těmto projektům jsme dali možnost vytvořit nová pracovní místa a nabídnout je
dlouhodobě nezaměstnaným lidem.
V roce 2013 se uskutečnily pro zaměstnance Domova tyto vzdělávací akce:
zaměřené na přímou obslužnou péči a zdravotní služby:
Období
Leden

Forma
seminář
odborné školení
seminář

Téma
Proces stárnutí z pohledu ergoterapeuta
Provoz silničních vozidel
Roční zúčtování daní

Únor

seminář

Úvod do problematiky poruch kognitivních funkcí

Březen

Presentace
Vzdělávací akce

Inkontinenční jednorázové pomůcky TENA
Rizikové chování uživatele, agresivita uživatelů
sociálních služeb, Rizikový plán
Stáří z pohledu geriatra
Jak pomocí elektronických tržišť efektivně
nakládat s veřejnými zakázkami
Příklady dobré praxe z pohledu inspektora kvality
Už nechci v kleci

Samostudium
Seminář
Samostudium
konference
Duben

Kongres
Seminář
Seminář
seminář

Gerontologické dny severozápad
Problematika péče a bezpečné manipulace se
zdravotně znevýhodněnými klienty
Krajské digitální spisovny
Základy psychologických disciplín v sociálních
službách
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Květen

Stáž
Seminář
Seminář
odborná stáž
informace
seminář
stáž

Červen

Samostudium
Samostudium
Samostudium
samostudium

Září

Stáž
Seminář
Seminář

Říjen

Seminář
školení
seminář
stáž

Listopad

Seminář
Odborná stáž
Školení
Školení

Prosinec

Školení
Werbiář
Seminář

HOSPIC Most
Úvod do problematiky péče o zdravotně
znevýhodněné osoby
Důchodová reforma
HOSPIC Most
Důchodová reforma
Spisová služba
HOSPIC Most
Ošetřovatelské aspekty při poskytování pobytové
služby osobám s demencí
Zvyšování kompetencí v sociálních službách
Odborná terminologie speciální pedagogika
v sociálních službách
Výživa seniorů
ÚSP Nová Ves v Horách
Doporučený postup k zajišťování fakultativních
činností při poskytování sociálních služeb
Základy psychologických disciplín v sociálních
službách
Spisová služba
Školení řidičů
Úvod do problematiky práce s rizikovým
uživatelem
Domov pro seniory Litvínov - Janov
BOZP a PO
Městská správa sociálních služeb, DSS LitvínovJanov
Úvod do problematiky poruch kognitivních funkcí
Základy psychologických disciplín v sociálních
službách
Školení řidičů
Cestovní náhrady v roce 2014
Změny v daních a v účetnictví od 1.1.2014

3. Odměňování zaměstnanců
V rámci supervizního systému domova byli zaměstnanci dvakrát v roce hodnoceni
z hlediska plnění personálního rozvoje, byla sledována jejich výkonnost, kvalita výsledku
práce a pracovní aktivita. Byl uplatňován systém individuálního a kolektivního oceňování
zaměstnanců jako součást motivace k vyšším pracovním výkonům formou mimořádných
odměn a pochval.
4. Čerpání mzdových prostředků
Zřizovatelem byl odsouhlasen závazný ukazatel objem prostředků na platy ve výši 19 490
tis.Kč. Závazný ukazatel objem prostředků na platy byl dodržen ve schválené výši.
5. Kontroly plnění povinnosti v oblasti mzdového účetnictví
V roce 2013 byla v Domově provedena kontrola Oblastním inspektorátem práce pro
Ústecký a Liberecký kraj, kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění,
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v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti provedená Okresní správou sociálního zabezpečení a
kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, dohody o poskytnutí příspěvku na vytvoření
pracovních příležitostí v rámci VPP provedená Úřadem práce ČR. Kontroly nezjistily
žádné nedostatky.
Údaje o počtu, struktuře a stavu zaměstnanců a průměrné mzdy roku 2013 jsou
uvedeny v příloze č. 2.

VIII. Hospodaření organizace
1. Ekonomické ukazatele
Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem na rok 2013:
Příspěvek na provoz
Objem prostředků na platy
Odpisy DHM

10 870 tis.Kč
19 490 tis.Kč
393 tis.Kč

2. Zhodnocení výsledků hospodaření
Příjmy
Celkové příjmy byly v roce 2013 plněny na 96,46 % vzhledem ke schválenému
finančnímu plánu a to ve výši 41 686 tis.Kč, z toho činil:
Příspěvek zřizovatele na provoz
Dotace MPSV
Dotace úřadu práce
Tržby od uživatelů (pobyt a strava)
Příspěvky na péči
Výnosy od zdravotních pojišťoven
Zúčtování fondů
Ostatní výnosy

10 870 tis. Kč
10 350 tis. Kč
241 tis. Kč
12 222 tis. Kč
6 298 tis. Kč
1 030 tis. Kč
46 tis. Kč
629 tis. Kč

Zdroje příjmů v roce 2013
příspěvek zřizovatele na provoz
Dotace MPSV

29%

tržby od uživatelů

2%

15%

1%

příspěvek na péči

1%
2%
25%

1%

0%

26%
0%

výnosy od zdravotních
pojišťoven
ostatní
zůčtování fodů

3.Výdaje
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Rozpočet běžných výdajů byl čerpán ve výši 41 558 tis. Kč, z toho:
Potraviny
3 497 tis. Kč
Čistící prostředky
392 tis. Kč
Ostatní materiál
1 550 tis. Kč
Spotřeba energie
4 675 tis. Kč
Opravy a udržování strojní
255 tis. Kč
Opravy a udržování stavební
1 276 tis. Kč
Ostatní služby
1 636 tis. Kč
Objem prostředků na platy
19 490 tis. Kč
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost
118 tis. Kč
Zákonné soc. a jiné náklady a jiné náklady
6 912 tis. Kč
Odpisy dlouhodobého majetku
393 tis. Kč
Náklady z DDHM
1 304 tis. Kč
Ostatní
90 tis. Kč
Výsledek hospodaření za rok 2013 činí zisk 98 tisíc Kč.

Výdaje v roce 2013
materiál bez potravin
potraviny

47%
energie
opravy
ostatní služby

4%
4%
17%
11%
8%

mzdové náklady
zákonné sociální a jiné
pojištění a náklady

5%
1%

3%

DDHM

4.Majetek
Hodnota dlouhodobého hmotného majetku organizace činila k 31.12.2013
celkem 63 032 tisíc Kč.
Z toho dlouhodobý hmotný majetek na účtu 021 Stavby činil 32 824 tis. Kč,
přírůstkem na tomto účtu bylo technické zhodnocení ve výši 15 670 tis. Kč
(rekonstrukce střech a fasád). Stav na účtu 022 DHM činil 16 540 tis. Kč, z toho byl
přírůstek 441 tis. Kč (pořízení pračky, škrabky na brambory a zeleninu, el. zvedáku
pro imobilní uživatele a konvektomatu. Úbytek činil 52 tis. Kč na odpisech nefunkčního
majetku. Stav na účtu 028 DDHM byl 13 303 tis. Kč. Přírůstek na účtu 028 byl celkem
5.Tvorba a čerpání fondů:
 Rezervní fond
Počáteční stav fondu k 1.1.2013 byl 180 tisíc Kč. Celkové příjmy v roce 2013 činily
151 tis. Kč, z toho příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012 činil 81 tisíc
Kč a 70 tisíc Kč činily finanční sponzorské dary.
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Z fondu bylo čerpáno v roce 2013 celkem 46 tisíc Kč na kulturní, společenské a další
akce uživatelů. Zůstatek fondu k 31.12.2013 byl 285 tisíc Kč.
 Investiční fond
Počáteční stav fondu k 1.1.2013 byl 83 tisíc Kč. Příjmem fondu byly odpisy
dlouhodobého majetku. Z toho odpisy movitého majetku ve výši 225 tisíc Kč a odpisy
nemovitého majetku ve výši 168 tisíc Kč.
Z fondu byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 442 tisíc Kč, z toho na pořízení
škrabky brambor 42 tis. Kč, na pořízení průmyslové pračky 53 tis. Kč, na elektrický
zvedák 56 tis. Kč a na elektrický konvektomat 298 tis. Kč a zřizovateli bylo odvedeno
celkem 12 tis. Kč.
Zůstatek fondu k 31.12.2013 činil 22 tisíc Kč.
 Fond kulturních a sociálních potřeb
Počáteční stav fondu k 1.1.2013 byl 379 tisíc Kč. Zdrojem fondu byly finanční
prostředky z mezd ve výši 196 tisíc Kč. Z fondu bylo čerpáno podle Pravidel pro
tvorbu a použití fondu a rozpočtu celkem 479 tisíc Kč. Zůstatek fondu k 31.12.2013
činil 96 tisíc Kč.
Z toho byly z Fondu kulturních a sociálních potřeb čerpány benefity pro
zaměstnance v této výši:
Příspěvek na stravování-obědy zaměstnanců
Příspěvek zaměstnanci na dovolenou
Na kulturu a sport - permanentky do divadla, permanentky
do plaveckého bazénu, rehabilitační programy
Na dary peněžní k životním jubileím,
odchody do starobního důchodu

308 tis.Kč
42 tis.Kč
107 tis.Kč
22 tis.Kč

Údaje o přehledu nákladů, výnosů, výsledku hospodaření, čerpání fondů,
přehledu veřejných zakázek a sponzorských darů jsou uvedeny v příloze č. 3.

IX. Finanční plán na rok 2014
Finanční plán Domova důchodců Meziboří, příspěvkové organizace byl zpracován
v souladu s metodikou zřizovatele pro zpracování finančních plánů příspěvkových
organizací Ústeckého kraje a se zásadami pro sestavování finančního plánu jako
vyrovnaná bilance předpokládaných nákladů a výnosů.
Při jeho sestavování jsme vycházeli ze skutečnosti k 31.12.2012, ze skutečnosti
k 30.6.2013, z očekávané skutečnosti k 31.12.2013 a z předpokladu zvýšení cen energií
a spotřebního materiálu. Významným zdrojem příjmů budou tržby od uživatelů za pobyt a
stravu a příspěvky na péči, příspěvek zřizovatele na provoz a Dotace MPSV na sociální
služby.

X. Poděkování
Děkujeme Ústeckému kraji, Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Městu Meziboří a
Městskému úřadu v Litvínově, sponzorům, dobrovolníkům, dodavatelům, organizacím a
lidem ochotným nám pomoci uskutečňovat naše cíle a poslání. Poděkování patří všem
zaměstnancům Domova za kvalitně poskytované sociální služby uživatelům, které vedly
k jejich spokojenosti a pohodě.
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XI. Vedení organizace, kontakty
 poštovní adresa:

Okružní č.p. 104, 435 13 Meziboří

 spojovatelka recepce:
Okružní 104
Javorová 102
 Fax:

 webové stránky:

476 748 218, 476 748 175
476 748 217
476 748 263

www.ddmezibori.cz

 Kontakty:
Funkce:

Ředitelka :

Příjmení, jméno

Helena Tichá

Telefon

476 748 263

E-mailová adresa

ticha.h@ddmezibori.cz

Zástupce ředitele a vedoucí
ekonomicko-technického úseku: Jaroslava Hanzlíková 476 748 168

hanzlikova.j@ddmezibori.cz

Vedoucí sociálního úseku:

Ivanka Košutová

476 748 218

kosutova.i@ddmezibori.cz

Vedoucí provozního úseku:

Yvona Svobodová

476 748 218

svobodova.y@ddmezibori.cz

Vedoucí sestra
zdravotního úseku:

Ludmila Lábnerová

476 748 218

labnerova.l@ddmezibori.cz

Dagmar Svobodová
Lenka Růtová

476 748 218
476748 218

svobodova.d@ddmezibori.cz
rutova.l@ddmezibori.cz

Sociální pracovnice:

XII. Závěr
Cílem Domova důchodců Meziboří v roce 2014 bude i nadále zkvalitňování
poskytovaných sociálních služeb pro uživatele Domovů pro seniory, Domovů pro osoby
se zdravotním postižením a nově pro Domovy se zvláštním režimem.
Budeme usilovat o:
● vytváření domácí prostředí s podporou pro přizpůsobení bydlení uživatele
jeho potřebám a volbě,
● naplňování osobních cílů uživatelů
● upevňování a udržování soběstačnosti, zdraví, fyzické a psychické pohody
● napomáhání seniorům a osobám se zdravotním postižením
● využívání dostupné služby pro veřejnost ve městě a okolí
● podporování vzájemného soužití a přátelských vztahů mezi uživateli a zaměstnanci
● získávání dalších dobrovolníků pro práci se seniory
● zajištění finančních prostředků k úpravám prostředí, které umožní dostatečný
bezbariérový pohyb a snadnou orientaci,
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● podporování osob se zdravotním postižením v pracovních aktivitách a seberealizaci
● s ohledem na zdravotní stav vytvářet dostatek různých podnětů k smysluplného trávení
volného času
● vytváření příležitosti, aby zaměstnanci mohli rozvíjet své profesionální
dovednosti a získávat nové znalosti.
● poskytovat individuální péči, vycházející z individuálního plánu, dle specifických potřeb
každého uživatele, jeho zájmů a cílů
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Příloha č. 1

Základní údaje o uživatelích
Druh sociální služby: domovy pro seniory
Identifikátor:
2068891
Přehled o počtech uživatelů – domovy pro seniory k 31.12.2013
Počet celkem

Muži

Ženy

Kapacita zařízení k 1.1.2013

116

x

x

Počet klientů k 1.1.2013

115

Přijato v r. 2013

36

20

16

Ukončen pobyt v r. 2013

42

41

70

Přemístěno do jiného zařízení v r. 2013

1

1

Počet klientů k 31.12.2013

108

44

64

Z toho pobyt celoroční

108

44

64

Počet celkem

Muži

Ženy

35

13

22

1

1

0

Složení uživatelů dle krajů – domovy pro seniory k 31.12.2013

Ústecký kraj
Liberecký kraj
Plzeňský kraj
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Pardubický kraj
Královehradecký kraj
Středočeský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Hlavní měst Praha
Slovenská republika
země EU
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Věkové složení uživatelů – domovy pro seniory
2011
do 1 roku
1 - 7 let
7 - 10 let
11 - 15 let
16 - 18 let
19 - 26 let
27 - 64 let
65 - 80 let
nad 80 let
Průměrný věk
Nezpůsobilí k právním
úkonům1

2012

2013

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

10
40
70
80,8
1

7
16
14
77,2
1

3
24
56
82,5
0

4
42
73
80,9
1

2
11
21
77,6
1

2
31
52
82,7
0

7
37
64
79,8
2

5
18
21
76,1
2

2
19
43
81,7
0

Zdravotní stav uživatelů – domovy pro seniory
2011

mobilní
částečně mobilní
imobilní

2012

Celkem

Muži

Ženy

61
39
20

19
15
5

45
34
17

celkem

59
41
19

Muži

16
16
2

2013
Ženy

43
9
17

Celkem

Muži

Ženy

43
43
25

22
13
2

21
30
23

Přiznání příspěvku na péči – domovy pro seniory k 31.12.2013
stupeň I.
stupeň II.
stupeň III.
stupeň IV.

Počet klientů

Muži

Ženy

28
28
28
9

10
4
9
3

18
24
19
6

Způsob ubytování uživatelů - domovy pro seniory k 31.12.2013
Počet lůžek

1

2

3

4

5

6

7 a více

Počet pokojů

76

20

0

0

0

0

0
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Základní údaje o uživatelích
Druh sociální služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením
Identifikátor:
4814058
Přehled o počtech uživatelů – domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2013
Počet celkem

Muži

Ženy

Kapacita zařízení k 1.1.2013

4

x

x

Počet klientů k 1.1.2013

4

2

2

Přijato v r. 2013

0

0

0

Ukončen pobyt v r. 2013

0

0

0

Přemístěno do jiného zařízení v r. 2013

0

0

0

Počet klientů k 31.12.2013

4

2

2

Z toho pobyt celoroční

4

2

2

Složení uživatelů dle krajů – domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2013
Počet celkem
Ústecký kraj

0

Liberecký kraj

0

Plzeňský kraj

0

Jihočeský kraj

0

Jihomoravský kraj

0

Karlovarský kraj

0

Kraj Vysočina

0

Pardubický kraj

0

Královehradecký kraj

0

Středočeský kraj

0

Olomoucký kraj

0

Moravskoslezský kraj

0

Hlavní měst Praha

0

Slovenská republika

0

země EU

0

Muži

Ženy

Věkové složení uživatelů – domovy pro osoby se zdravotním postižením
2011
Celkem

Muži

2012
Ženy

Celkem

Muži

2013
Ženy

Celkem

Muži

Ženy

do 1 roku
1 - 7 let
7 - 10 let
11 - 15 let
16 - 18 let
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19 - 26 let
27 - 64 let
10
7
3
4
2
2
4
2
2
65 - 80 let
40
16
24
42
11
31
0
nad 80 let
70
14
56
73
21
52
0
Průměrný věk
80,8
77,2
82,5
80,9
77,6
82,7
57,1
54,2
58
Nezpůsobilí k právním
1
1
0
1
1
0
1
1
0
úkonům1
Zdravotní stav uživatelů – domovy pro osoby se zdravotním postižením
2011
mobilní
částečně mobilní
imobilní

2012

Celkem

Muži

Ženy

61
39
20

19
15
5

45
34
17

celkem
59
41
19

Muži
16
16
2

2013
Ženy
43
9
17

Celkem

Muži

Ženy

2
2
0

1
1
0

1
1
0

Přiznání příspěvku na péči- domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2013
stupeň I.
stupeň II.
stupeň III.
stupeň IV.

Počet klientů

Muži

Ženy

1
2
1
0

0
1
1
0

1
1
0
0

Způsob ubytování uživatelů v domovech pro osoby se zdravotním postižením k 31.12.2013
Počet lůžek

1

2

3

4

5

6

7 a více

Počet pokojů

2

1

0

0

0

0

0
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Příloha č. 2
Základní personální údaje
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2013
Věk

Muži

Ženy

Celkem

%

0
3
4
0
2
0

0
9
25
24
34
1

0
12
29
24
36
1

0
0,12
0,28
0,24
0,35
0,01

celkem

9

93

102

100

%

7

93

100

X

do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 let a více

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2013
Vzdělání dosažené

muži

Ženy

Celkem

%

základní
Vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné střední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské

0
5
0
1
3
0
0

15
45
0
0
26
6
1

15
50
0
1
29
6
1

0,15
0,49
0
0,01
0,28
0,06
0,01

celkem

9

93

102

100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2013
Složení zaměstnanců
THP
SZP
PvSS
Sociální pracovníci
Stravovací provoz
Prádelna
Údržba
Úklid
Recepce
Celkem

2011

2012

2013

6
9
42
2
12
4
2
12
6
95

7
10
39
2
11
4
2
12
6
93

6
11
42
2
13
4
4
14
6
102

Stav zaměstnanců a průměrná mzda
Průměrný přepočtený evidenční stav
zaměstnanců
Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Kč
Mzdové náklady v tis.Kč

2011

2012

2013

96
16 896
19 464

92,1
17 586
19 930

95,2
17 158
19 608
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Příloha č. 3

Hospodaření organizace
Přehled nákladů ( v tis.Kč )
2011

2012

č.ú. vybrané položky

Hlavní
činnost

Doplňková
činnost

Hlavní
činnost

501 Materiál
502 Energie
511 Opravy
a udržování
512 Cestovné
513 Náklady na
reprezentaci
518 Služby
521 Mzdové náklady
524 a 528 Zákonné
sociální a jiné pojištění
a náklady
Ostatní náklady
551 Odpisy
558 Náklady z DDHM

4 091
4 386

0
0

4 203
5 082

862
5

0
0

8
1 089
19 464

Náklady celkem

2013

Doplňková
činnost

Hlavní
činnost

Doplňková
činnost

0
0

5 439
4 675

0
0

821
8

0
0

1 531
7

0
0

0
0
0

8
1 532
19 930

0
0
0

11
1 636
19 608

0
0
0

6 808

0

6 769

0

6 912

0

199
475
0

0
0
0

126
369
816

0
0

72
393
1304

0
0
0

37 758

0

39 863

0

41 588

0

Přehled výnosů ( v tis.Kč)
2011
Hlavní
činnost

Tržby celkem (ú.601604) z toho:
-tržby za vlastní
výrobky
-tržby z prodeje služeb
- tržby za prodané
zboží
648 Zúčtování fondů
Příspěvek zřizovatele
na provoz – závazný
ukazatel
Dotace MPSV
Ostatní výnosy
Výnosy celkem

Hospodářský
výsledek

2012

Doplňková
činnost

Hlavní
činnost

2013

Doplňková
činnost

Hlavní
činnost

Doplňková
činnost

19 197

0

18 124

0

19 785

0

0
19 006

0
0

0
18 119

0
0

0
19 779

0
0

0

0

0

0

0

0

103

0

60

0

46

0

4 732

0

11 020

0

10 870

0

13 137
54

0
0

10 310
430

0
0

10 350

0
0

37 794

0

39 944

0

41 686

0

2011
Hlavní
činnost

35

Doplňková
činnost

0

2012
Hlavní
činnost

81

Doplňková
činnost

0

2013
Hlavní
činnost

98

Doplňková
činnost

0

Služba: Domovy pro seniory: Náklady na 1 místo (lůžko) = 343 tis. Kč/rok.
Služba: Domovy pro osoby se zdravotním postižením: Náklady na 1 místo
(lůžko) = 343 tis. Kč/rok.
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Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování
Opravy strojů a zařízení
Název akce

v tis. Kč

Zdroj financování *

Kuchyňské stroje a zařízení celkem

39

organizace

Strojní opravy v prádelně celkem

53

organizace

Opravy a čalounění křesel na pokojích
uživatelů
Celková oprava skříněk na pokojích
uživatelů
Oprava hydraulické židle v koupelně
uživatelů
Opravy služebních vozidel
Strojní opravy ostatní (kopírky, tiskárny
k PC, psací stroje)
* organizace, zřizovatel, dotace

organizace
44
42

organizace

4

organizace

42

organizace

31

organizace

Opravy stavební
Název akce

Rekonstrukce střech a zateplení fasád
obou budov
Malovaní na pokojích, chodbách,
sociálních zařízeních a v kancelářích
Malování v kuchyni

Servis a oprava automatických dveří na
terasu
Oprava výtahu
Výměna podlahové krytiny z PVC
v prostorách dílny
Oprava vzduchotechniky + výměna filtrů

Elektropráce na budovách
celkem(zásuvky, jističe, kabeláž, …)
Výměna svítidel
Výměna okenních skel za bezpečnostní
Opravy a nátěry dveřních zárubní
Montáž bezpečnostních fólií na skla
Havarijní oprava topného systému
včetně výměny radiátorů
Oprava mycí plochy v údržbě domova
Oprava stropních ventilátorů v jídelně DD
104 výměnou za nové
Celková oprava venkovní pergoly
Osvětlení v klubu uživatelů
Výměna žaluzií, garnyží v klubu
uživatelů, na pokojích a v kuchyni a
v jídelně na obou budovách
Havarijní opravy vodovodního řadu

v tis. Kč

Zdroj financování *

zřizovatel
38
61

organizace
organizace

29
18

organizace
organizace

37
14

organizace
organizace

41
20
58
43
11

organizace
organizace
organizace
organizace
organizace

59
31

organizace
organizace

17
85
17

organizace
organizace
organizace

48

organizace

12

organizace
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Opravy telefonní kabeláže a telefonů
Oprava sociálních zařízení uživatelů
Oprava podlahové krytiny z PVC
v jídelně DD 102
Havarijní oprava stěrky v jídelně DD 102
Výměna koberců v čistících zónách a ve
společných prostorách DD 102
Oprava el. přívodů ohřívacích van ve
stravovacím úseku a další elektropráce
v obou budovách Domova
Oprava výtahu (čipová stanice, řídící
jednotka)
Výměna poškozených konstrukcí, rámů a
dveří
Oprava signalizačního přivolávacího
zařízení pro uživatele
Ostatní drobné opravy
* organizace, zřizovatel, dotace

10
272

organizace
organizace

70
42

organizace
organizace

20

organizace

43

organizace

37

organizace

52

organizace

75
26

organizace
organizace

Přehled veřejných zakázek malého rozsahu nad 100 000,00 Kč bez DPH
Dodavatel

INEX Česká republika
spol. s r.o.,
Neumannova 11,
41201 Litoměřice
IČO: 61328987
DIČ: CZ61328987

Výběrové řízení zrušeno
–k posouzení zůstala
pouze 1 nabídka
Ing. Bohumil Vojtek,
Generála Janouška 897,
19800 Praha 9-Černý
Most, CZ6401240043
KANTEP s.r.o, 497 13
Ludvíkovice
IČO: 28698240
DIČ: CZ28698240
Gastro-Walter, spol.
s r.o., Pod Vrchem 68,
40505 Děčín XX
IČO:22802967

Název akce –věc

Charakter
akce *

bez
DPH v
tis.Kč

Ev. Číslo

Dodávka pracích, mycích,
čistících a dezinfekčních
prostředků

neinvestiční

310

VZ-110/2013

Dodávka kancelářských
potřeb

neinvestiční

0

VZ-155/2013

neinvestiční

104

VZ-156/2013

Dodávka na kancelářské
potřeby

neinvestiční

207

VZ-441/2013

Dodávka kuchyňského
zařízení

investiční

246

VZ-442/2013

Dodávka služeb
Zajištění auditorských
služeb
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BOBSTAVBY s.r.o.,
Antonína Dvořáka 2165,
43401 Most
IČO: 27294722
DIČ: CZ27294722
SORAL&HANZLÍK,
spol. s r.o., Kettnerova
1940/1, 15500 Praha 5
IČO: 40762882

Dodávka na stavební
práce – Oprava sociálních
zařízení
Ošetřovatelská polohovací
lůžka

oprava

237

VZ-556/2013

investiční

259

VZ-557/2013

* oprava, neinvestiční akce, investiční akce

Finanční fondy
Rezervní fond - tvorba a čerpání
Krytý zůstatek k 1.1.2013
z toho sponzorské dary za r.2012
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2012
Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2013

180
10
81
70

Tvorba celkem

151

Čerpání celkem

46

Zdroje celkem k 31.12.2013

285

v tis. Kč

Investiční fond - tvorba a čerpání
Krytý zůstatek k 1.1.2013
z toho sponzorské dary za r.2012
Odpisy 2013
Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2013
Převod z RF
Výnos z prodeje DHM

83
0
393
0
0
0

v tis. Kč

Tvorba celkem

393

Čerpání celkem

454

Zdroje celkem k 31.12.2012

22

Fond odměn - tvorba a čerpání
Zůstatek k 1.1.2013
Převod z HV z r. 2012
Čerpání

v tis.Kč
140
0
0

Stav k 31.12.2013

140

Přehled přijatých sponzorských darů
2011
Věcné dary
Finanční dary

počet
0
1

v tis Kč
0
10

2012
počet
2
4

v tis Kč
2
18

2013
počet
1
14

v tis.Kč
0
70
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Domov důchodců Meziboří, příspěvková organizace, Okružní 104, Meziboří
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