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1 Základní informace o společnosti 
 

Název     Sociální služby města Kroměříže 

Právní forma    příspěvková organizace 

Sídlo     Riegrovo náměstí 159, 767 01 Kroměříž 

IČO     71193430 

DIČ     CZ71193430 

Zřizovatel    Město Kroměříž 

Statutární zástupce   Mgr. Dagmar Klučková, DiS., ředitelka 

 

Počet registrovaných sociálních služeb (k 31. 12. 2021) 

     13 

Další činnost (k 31. 12. 2021) 

     Provoz Senior taxi 
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2 Úvodní slovo 
 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

máte před sebou Výroční zprávu Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvkové 

organizace za rok 2021. Nezisková organizace zajišťuje 13 druhů registrovaných sociálních 

služeb pro osoby, které se ocitly v nepřiznivé sociální situaci: 

 ambulantní služby 

o denní stacionář; 

o sociálně terapeutické dílny Hanáček; 

 terénní služby  

o podpora samostatného bydlení; 

o terénní odlehčovací služby Chůvičky; 

 pobytové služby  

o pro seniory – domovy pro seniory (U Kašny, U Moravy, Vážany); 

o pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí – domovy se zvláštním 

režimem (U Moravy, Vážany, Strom života); 

o domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka; 

o pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením a pro osoby s Alzheimerovou 

chorobou – pobytová odlehčovací služba;     

o chráněné bydlení Květná. 

Vzhledem k charakteru organizace poskytujeme také služby pro seniory, jako je služba senior taxi, 

poradenské místo senior point, vydávání senior pasů, spolupracujeme se seniorskými kluby a 

zajišťujeme základní sociální poradenství. 

Bohužel také rok 2021 byl úzce spjat se špatnou epidemiologickou situací v souvislosti s nákazou 

onemocnění Covid-19. Můj velký dík za zvládnutí celého nelehkého roku patří zejména všem 

zaměstnancům, dále klientům a jejich rodinným příslušníkům a všem spolupracujícím organizacím, 

donátorům a zástupcům zřizovatele organizace. 

V dokumentu naleznete podrobné informace k celé organizaci, ale také k jednotlivým službám. 

 S úctou  

Mgr. Dagmar Klučková, DiS., ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. 
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3 Ekonomická oblast 
 

Za rok 2021 Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace (dále také SSKM) vykazovaly vyrovnaný 

výsledek hospodaření za hlavní činnost. Za vedlejší činnost organizace vykazovala zisk ve výši 75.488,42,-Kč. 

Zisk z vedlejší činnosti bude po schválení zřizovatelem přidělen do rezervního fondu.  

Největší podíl nákladů vykazovaly mzdové náklady, a to ve výši 191.313.648,- (nárůst o 19,31 % oproti 

minulému roku). Nárůst mzdových nákladů byl spojen především s navýšením platů od 1.1.2021, 

proplacenými přesčasy, dále s vyplacením mimořádných odměn, vyplacených v souvislosti s koronavirovou 

situací. 

Stanovené závazné ukazatele rozpočtu na platy, investiční akce byly dodrženy. Veškeré dotace byly vyčerpány 

a vyúčtovány v řádném termínu na odbor sociální věcí města Kroměříž, KÚZ, MPSV, MZ, CSUIS 

3.1 Rozbor nákladů a výnosů 
 

Níže uvedená tabulka zobrazuje rozbor nákladů a výnosů za rok 2021. 

Tabulka 1: Rozbor nákladů a výnosů 

Výnosy       

druh rozpočet  skutečnost  % 

Výnosy z prodeje vlastních  výrobků 108 000,00 122 645,00 113,56 

Výnosy z prodeje služeb -tržba za pobyt 67 845 000,00 67 511 247,41 99,51 

Výnosy z prodeje služeb -příspěvek na péči 48 310 000,00 48 542 231,00 100,48 

Výnosy z prodeje služeb -ostatní 1 799 396,00 1 697 172,52 94,32 

Výnosy z prodeje služeb -tržby  ZP 19 499 999,30 19 163 805,79 98,28 

Prodej DHM 0,00 52 222,00   

Čerpání - rezervní fond                  264 187,00 450 600,30 170,56 

Čerpání - investiční fond 0,00 1 309 894,57   

Ostatní výnosy + úroky 552 364,70 1 036 425,45 187,63 

Dotace "ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI" 137 514 290,00 137 514 290,00 100,00 

Dotace z rozpočtu ZK - dofinancování  3 979 200,00 3 979 200,00 100,00 

Dotace z rozpočtu ZK 3 098 800,00 3 098 800,00 100,00 

Dotace "PRIORITY" 80 200,00 80 200,00 100,00 

Dotace MPSV - COVID odměny 22 614 081,00 22 614 081,00 100,00 

Dotace MPSV - COVID zvýšené náklady 10 321 708,00 10 321 708,00 100,00 

Dotace MPSV – COVID testování  0,00 101 268,00   

Přímé náklady projekt Alz. UZEL 2 939 493,00 2 621 128,46 89,17 

Nepřímé náklady  Alz. UZEL 376 000,00 314 949,62 83,76 

Dotace město Kroměříž 3 668 000,00 3 668 000,00 100,00 

Dotace město Kroměříž Chůvičky 1 789 700,00 1 789 700,00 100,00 

Dotace město Kroměříž Senior taxi 525 000,00 525 000,00 100,00 

Investiční transféry 1 128 000,00 1 165 624,18 103,34 

Projekt „Azrael“ 556 861,00 455 020,67 81,71 

Projekt InErudino -  Práce jako lék II 0,00 119 891,00   
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Dotace město Uherský Brod 0,00 14 000,00   

Dotace obce  822 170,00 835 386,00 101,61 

Dotace Úřad práce 453 000,00 594 941,00 131,33 

Celkem 328 245 450,00 329 699 431,97 100,44     

Náklady 
   

druh rozpočet  skutečnost % 

Materiál 29 264 076,62 31 124 624,35 106,36 

Energie 10 211 911,00 9 322 722,12 91,29 

Opravy 2 502 185,00 3 608 499,73 144,21 

Cestovné 85 000,00 34 310,00 40,36 

Reprezentace 5 000,00 0,00 0,00 

Služby  6 590 857,37 6 543 673,43 99,28 

Mzdové náklady 187 336 705,70 191 313 648,00 102,12 

Pojistné (zdravotní, sociální) 70 143 462,00 64 075 198,94 91,35 

Zákonné sociální náklady 3 899 469,00 3 941 056,90 101,07 

Daně a poplatky 17 400,00 15 000,00 86,21 

Manka a škody 0,00 16 883,67  

Tvorba fondů 0,00 41 252,00  

Ostatní náklady  5 017 436,91 3 628 442,65 72,32 

Odpisy majetku 10 400 074,00 10 433 939,49 100,33 

Dlouhodobý majetek  2 771 872,40 5 462 131,27 197,06 

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek  0,00 10 970,00   

Náklady z přecenění reálnou hodnotou  0,00 51 591,00 
 

celkem 328 245 450,00 329 623 943,55 100,42 

zisk 0,00 75 488,42 
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3.2 Vývoj vybraných ukazatelů 
 

Následující tabulka zobrazuje vývoj výnosů, nákladů a dotací v letech 2015–2021, v porovnání na 

lůžko/zařízení. 

Tabulka 2: vývoj vybraných ukazatelů výnosy/náklady/dotace v Kč 

Výnosy na lůžko/měsíc 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

DpS U Kašny 24 335 26 105 29 167 37 389 37 023 39 488 48 538 

DZR Strom života 27 589 29 074 40 736 46 061 47 424 56 418 62 340 

DpS U Moravy 23 939 27 913 27 102 31 956 31 258 38 416 41 018  

DZR U Moravy - - 33 194 37 166 39 861 39 854 53 424 

DpS Vážany 24 408 28 806 28 935 35 750 36 073 41 353 47 343 

DZR Vážany - - 32 392 38 661 45 439 46 549 51 679 

DOZP Barborka 28 778 29 551 33 118 36 391 34 333 40 260 58 161 

Celkem průměr 25 810 28 290 32 092 37 625 38 773 43 894 51 786 
     

   

Náklady na 
lůžko/měsíc 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

DpS U Kašny 24 335 26 105 29 167 37 389 37 023 39 488 48 538 

DZR Strom života 27 589 29 074 40 736 46 061 47 424 56 418 62 340 

DpS U Moravy 23 939 27 913 27 102 31 956 31 258 38416 41 018  

DZR U Moravy - - 33 194 37 166 39 861 39854 53 424 

DpS Vážany 24 408 28 806 28 935 35 750 36 073 41353 47 343 

DZR Vážany - - 32 392 38 661 45 439 46 549 51 679 

DOZP Barborka 28 778 29 551 33 118 36 391 34 333 40 260 58 161 

Celkem průměr 25 810 28 290 32 092 37 625 38 773 43 894 51 786 

 

Dotace MPSV, ZK na 
zařízení/rok 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

DpS U Kašny 5 596 000 6 015 200 8 652 200 13 987 120 14 267 500 17 611 974 23 600 485 

DZR Strom života 9 645 960 9 947 700 8 605 300 12 017 830 12 331 980 14 636 324 20 564 949  

DpS U Moravy 5 162 080 7 429 000 10 757 300 15 552 890 15 770 920 20 747 166 27 140 538  

DZR U Moravy - -   4 007 600 5 092 630 5 913 310 6 757 166 7 546 315 

DpS Vážany 4 839 450 7 491 900 10 564 600 17 309 090 17 105 950 22 234 612 28 765 764 

DZR Vážany - - 3 420 900 4 708 770 5 641 020  6 283 166 6 837 198  

DOZP Barborka 16 597 990 17 350 700 22 677 200 25 708 280 26 835 620 35 178 521 44 673 297 

Celkem 41 841 480 48 234 500 68 685 100 94 376 610  97 866 300 123 448 859 159 128 546 

  
    

   

Dotace MPSV, ZK na 
lůžko/měsíc 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

DpS U Kašny 5 829 6 265 9 012 14 569 14 861 18 345 24 583 

DZR Strom života 8 643 8 373 13 279 18 546 19 030 22 586 31 736 

DpS U Moravy 3 840 5 527 8 003 11 572 11 734  15 436 20 193 

DZR U Moravy - - 13 915 17 682 20 532 23 462 26 202 

DpS Vážany 3 840 6 306 8 892 14 569 14 398 18 716 24 213 

DZR Vážany - - 13 575 18 685 22 385 24 933 27 131  

DOZP Barborka 9 879 10 327 13 498 15 847 15 973 20 939 34 470 

Celkem průměr 6 406 7 360 11 454 15 847 16 987 20 632 26 932 
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3.3 Výkaz zisku a ztráty 

 

Číslo Syntetický Běžné období Minulé období

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

1 2 3 4

A. Náklady celkem 285 991 694,35 188 482,73 

I. Náklady z činnosti 285 991 694,35 188 482,73 

1. Spotřeba materiálu 501 30 466 862,08 62 695,14 

2. Spotřeba energie 502 10 753 528,37 22 469,00 

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503

4. Prodané zboží 504

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506

6. Aktivace oběžného majetku 507

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508

8. Opravy a udržování 511 3 851 509,00 15 129,37 

9. Cestovné 512 30 934,00 

10. Náklady na reprezentaci 513

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516

12. Ostatní služby 518 4 988 092,89 225,06 

13. Mzdové náklady 521 160 287 577,00 57 712,00 

14. Zákonné sociální pojištění 524 53 539 907,02 29 732,00 

15. Jiné sociální pojištění 525

16. Zákonné sociální náklady 527 3 284 490,90 

17. Jiné sociální náklady 528

18. Daň silniční 531 1 248,00 

19. Daň z nemovitostí 532

20. Jiné daně a poplatky 538 16 596,00 

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541

23. Jiné pokuty a penále 542

24. Dary a jiná bezúplatná předání 543

25. Prodaný materiál 544

26. Manka a škody 547

27. Tvorba fondů 548

28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 10 808 164,23 

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553

31. Prodané pozemky 554

32. Tvorba a zúčtování rezerv 555

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556

34. Náklady z vyřazených pohledávek 557

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 4 414 344,12 

36. Ostatní náklady z činnosti 549 3 548 440,74 520,16 

II. Finanční náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly 561

2. Úroky 562

3. Kurzové ztráty 563

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564

5. Ostatní f inanční náklady 569

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery 571

2. Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery 572

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů 591

2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595

B. Výnosy celkem 285 991 694,35 221 412,73 

I. Výnosy z činnosti 140 044 614,61 221 412,73 

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 28 057,00 

2. Výnosy z prodeje služeb 602 135 004 990,94 193 355,73 

3. Výnosy z pronájmu 603

4. Výnosy z prodaného zboží 604

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641

10. Jiné pokuty a penále 642

11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643

12. Výnosy z prodeje materiálu 644

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645

14. Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků 646

15. Výnosy z prodeje pozemků 647

16. Čerpání fondů 648 4 058 258,39 

17. Ostatní výnosy z činnosti 649 981 365,28 

II. Finanční výnosy 68 580,95 

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661

2. Úroky 662 68 580,95 

3. Kurzové zisky 663

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664

6. Ostatní f inanční výnosy 669

IV. Výnosy z transferů 145 878 498,79 

1. Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů 671

2. Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů 672 145 878 498,79 

C. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 32 930,00 

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 32 930,00 

* Konec sestavy *

75 488,42

75 488,42

189 813 187,93

189 813 187,93

7 522,57

1 760 494,87

1 028 902,88

7 522,57

52 222,00

122 645,00

136 810 022,42 104 434,30

329 472 352,67 227 079,30

139 651 642,17 227 079,30

51 591,00

3 628 442,65

51 591,00

5 462 131,27

10 970,00

41 252,00

10 433 939,49

16 883,67

15 000,00

64 074 623,63 575,31

3 941 023,17 33,73

6 519 107,43 24 566,00

191 311 946,43 1 701,57

3 605 319,03 3 180,70

34 310,00

9 305 452,82 17 269,30

329 472 352,67 151 590,88

329 420 761,67 151 590,88

31 020 360,08 104 264,27
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3.4 Rozvaha 
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3.5 Přehled kontrolní činnosti  
 

Vnitřní kontrola  
Vnitřní kontrola v roce 2021 byla prováděna v souladu s organizační směrnicí č. 8/2021 k finanční 

kontrole a v souladu s organizační směrnicí č. 22/2018 k provádění kontrolní činnosti organizace. 

Vedoucí pracovníci, vedoucí obslužné péče a vedoucí sestry prováděli průběžné kontroly na 

jednotlivých službách. Během celého roku byly kontroly prováděny dle ročního plánu v ranním, 

odpoledním, nočním provoze, taktéž o víkendech. Harmonogram kontrol je uložen na ředitelství 

Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvková organizace.  Zápisy z kontrol jsou uloženy na 

jednotlivých službách. Pokud byly zjištěny nedostatky, bylo v pravomoci vedoucích služeb je 

napravit.  

 

Kontroly provedené ze strany pracovníků ředitelství:  
1) Kontrola činnosti služby DPS U Kašny - na příkaz ředitelky č. 2/2021 ze dne 16.4.2021 a v souladu 

s vnitřní organizační směrnicí o finanční kontrole a vnitřním kontrolním systému byla provedena 

kontrola činnosti sociální služby: Domov pro seniory u Kašny. Při kontrole se vycházelo z platných 

zákonných norem, vyhlášek a vnitřních směrnic, kontrolní postupy byly zpracovány tak, aby kontroly 

na zařízení pokryly nejdůležitější úseky. Ze všech kontrolovaných oblastí byly zpracovány 

samostatné zápisy o provedené kontrole. Kontrola proběhla v 6 oblastech. Konkrétní výsledky 

kontrol včetně nápravných opatření jsou uloženy na ředitelství Sociálních služeb města Kroměříže, 

příspěvková organizace. 

2) Kontrola dodržování směrnic – během roku probíhaly namátkové kontroly zaměřené na veřejné 

zakázky, vedení pokladny, zabezpečení pokladen a trezorů, čerpání rozpočtu, dále evidenci a 

používání ochranných prostředků, kontrola byla provedena na všech službách SSKM. 

3) Kontrola autoprovozu DOZP, prověření pracovní vytíženosti pracovníků údržby - kontrola 

provedena na základě anonymní stížnosti.  

 

Vnější kontrola  
V roce 2021 proběhlo celkem 12 kontrol, které provedly následující kontrolní orgány:  

Městský úřad Kroměříž  

• Veřejnosprávní kontrola – kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za období roku 2020 

a období účetně související. Kontrolu provedl: útvar interního auditu a vnitřní kontroly. 

              Výsledek: Nebyly zjištěny nedostatky, pouze navržena doporučení.  

• Kontrola doložení údajů v rámci dotačního programu města Kroměříže – Kontrolu provedl: 

odbor sociálních věcí a zdravotnictví. 

Výsledek: Bez nedostatků. 
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Zlínský kraj 

• Veřejnosprávní kontrola – prověření čerpání poskytnuté dotace. Kontrolu provedlo: 

oddělení kontrolní, oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb. 

               Výsledek: Bez nedostatků.  

• Kontrola plnění registračních podmínek. Kontrolu provedl odbor sociálních věcí, oddělení 

plánování a rozvoje sociálních služeb. 

               Výsledek: Nebyly zjištěny podstatné nedostatky.  

 

Krajská hygienické stanice Zlínského kraje: 

• dne 13.05.2021 zahájena kontrola hygienických požadavků, aj. v DOZP Barborka. 

• dne 27.05.2021 zahájena kontrola hygienických požadavků, aj. v DZR Strom života. 

• dne 14.09.2021 zahájena kontrola hygienických požadavků, aj. v DPS U Moravy. 

• dne 12.10.2021 zahájena kontrola hygienických požadavků, aj. v DZR Strom života.  

• dne 13.10.2021 zahájena kontrola hygienických požadavků, aj. v DPS U Kašny.  

• dne 21.10.2021 zahájena kontrola hygienických požadavků, aj. DOZP Barborka. 

• dne 26.10.2021 zahájena kontrola hygienických požadavků, aj. v DOZP Barborka. 

• dne 26.10.2021 zahájena kontrola hygienických požadavků, aj. v DPS U Moravy. 

Výsledek: Nebyly zjištěny podstatné nedostatky.  

 

 

3.6 Tvorba a čerpání fondů 
 

V roce 2021 organizace tvořila fond reprodukce majetku (FRM), fond kulturních a sociálních potřeb 

(FKSP) a rezervní fond (RF), součástí rezervního fondu je i kulturní fond obyvatel. 

Níže uvedené údaje zobrazují přehled o tvorbě a použití jednotlivých fondů k 31.12.2021. 

 

1) Fond reprodukce majetku 
Stanovený odpisový plán pro rok 2021 (10.433.939,49,-) se rovná syntetickému účtu 551 odpisy 
dlouhodobého majetku (10.433.939,49). 
 
Během roku byl z investičního fondu zakoupen DHM – počítač PC Profi, 2x průmyslová myčka, 

průmyslová pračka, SMART lůžko, disk HP SAS 4x1. Dále byla provedena rekonstrukce kotelny v DPS 

Vážany, rekonstrukce výtahů DOZP Barborka, přestavba pavilonu L DOZP Barborka (nařízen odvod 

finančních prostředků zřizovateli) a úprava zelené plochy DPS Vážany.  

 
V příloze k účetní závěrce, oddíl F, Investiční fond, F.II. bod 1.  ve výši 9.268.315,31,- se nerovná výši 
odpisů dle odpisového plánu (10.433.939,49,-). Důvodem je rozdíl v částce 1.165.624,18,- Kč jedná 
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se o snížení hodnoty ročního odpisu o poměrnou část, která je spojena s investičním transferem 
poskytnutým na pořízení majetku v minulosti. 
V roce 2021 byl rozpočet organizace posílen (účet 648 800) o částku 1.309.894,57,-Kč – čerpání 
investičního fondu. Finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů spojených s opravou a 
údržbou majetku DPS U Moravy a DOZP Barborka.  
 

Počáteční stav: 17.385.334,34 

Tvorba…………………………………………………………………..10.486.161,49 

- odpisy.……………..…………………………………………………...10.433.939,49 

- prodej DHM – vozidlo DPS U Kašny…………………………..…..52.222,00 

Čerpání:.…………………….……………………………………......14.712.631,90 

- nákupy dle plánu…………………….……………………………....7.690.113,15 

- údržba a oprava(posílení rozpočtu).…………………………1.309.894,57 

- odvod zřizovateli……………………………………………………..4.547.000,00 

- investiční transféry……………………………………………….…1.165.624,18 

Konečný stav: 13.158.863,93,-     Stav ČSOB účtu: 13.199.113,93,-* 

* Rozdíl ve výši 40.250,- Kč FP č. 4046, úhrada 7.1.2022 

 

2) Rezervní fond (rezervní fond + kulturní fond obyvatel) 

Rezervní fond zahrnuje účet 413 a účet 414.   

413 Rezervní fond 
Počáteční stav: 424.157,59,- 

Tvorba:…………………………………………………………………..…32.930,00,- 

- HV 2020………………………………………………………………….…32.930,00,- 

Čerpání:……………………………………………………………………...6.257,00,- 

- úspora daní…………………….……………………………..…………....6.257,00,- 

Konečný stav: 450.830,59,- 

 

414 Rezervní fond – kulturní fond obyvatel 
Počáteční stav: 510.547,57,- 

Tvorba………………………………..…………………………………...306.900,00,- 

dary…………………………………………………………………….……..306.900,00,- 

Čerpání…………………………………………………………………....444.343,30,- 

- prostředky na kulturní, sportovní akce klientů…………..444.343,30,- 

Konečný stav …………………………………………………………...373.104,27,- 

Konečný stav účtu 413+414: 823.934,86,-                              Stav ČSOB účtu: 825.221,86,-* 

* Rozdíl ve výši 1.287,- Kč FP č. 4087, úhrada 20.1.2022 

 

3) Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) 
FKSP byl tvořen 2% z hrubých mezd, čerpáno bylo na jubilea, sociální výpomoc vitamíny a stravné, 

zájezd další.  

Počáteční stav: 617.231,60,- 

Tvorba…………………………………………………….…………....3.787.056,60 
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- 2% z hrubých mezd………………………………………………..3.787.056,60 

Čerpání:…………………………………………………………………3.272.715,35,- 

- jubilea……………………………………………………………….……..128.000,00,- 

- oděv………..………………………………………………………………..150.445,35,- 

- vitamíny………………….………………………………………..…...2.060.000,00,- 

- stravné…………………………………………………………..…….…..564.065,00,- 

- testování protilátek…………………………………………………..311.600,00,- 

- rekreace………………………………………………………………………58.605,00,- 

Konečný stav: 1.131.572,94   Stav ČSOB účtu: 892.906,13* 

*Rozdíl ve výši 238.666,81,- 

• 2% z mezd 12/2021 + 292.339,- 

• Jubilea 12/2021        - 10.000,-  

• Stravné 12/2021        - 43.654,- 

• Úroky 12/2021          - 18,19,- 

Všechny fondy jsou plně kryté finančními prostředky na účtu ČSOB. 

3.7 Rekapitulace vedlejší činnosti 

Hospodářská činnost vykázala zisk ve výši 75.488,42,- Kč. Sociální služby města Kroměříže 

provozovaly následující druhy hospodářské činnosti:  

• hostinská činnost,  

• realitní činnost, 

• praní prádla, 

• výroba a prodej výrobků. 

 

Vedlejší činnost organizace je okrajová, hlavním cílem poskytování kvalitní sociální péče. 

Vniklé výnosy vynakládáme na náklady, které vznikají v souvislosti s poskytováním vedlejší činnosti 

(osobní náklady, materiál, energie, opravy, apod). 
 

Následující tabulka zobrazuje přehled hospodaření vedlejší činnosti, kterou vykonávaly Sociální 

služby města Kroměříže, příspěvková organizace za rok 2021. 
 

Tabulka 3: Rekapitulace vedlejší činnosti 

Vedlejší činnost Náklady Výnosy VH 

Hostinská činnost 7 750,28 7 807,28 57,00 

Praní prádla 2 057,60 2 125,62 68,02 

Realitní činnost 19 158,11 63 862,40 44 704,29 

Výroba a prodej výrobků, 
terapie 

122 624,89 153 284,00 30 659,11 

Celkem  151 590,88 227 079,30 75 488,42 
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3.8 Přehled poskytovatelů dotací a donátorů 
Níže uvádíme seznam poskytovatelů příspěvků a donátorů, kteří přispěli v roce 2021 finančním 

příspěvkem na provozní náklady organizace. Za poskytnuté příspěvky a dary velice děkujeme. 

Rovněž děkujeme všem právnickým a fyzickým osobám za poskytnuté dary. 

Krajský úřad Zlínského kraje poskytl:  
• finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje z programu k zajištění dostupnosti sociálních 

služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 ve výši 137.514.290,-.   

• finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje z programu k zajištění priorit sociálních služeb 

na území Zlínského kraje pro rok 2021 ve výši 80.200,-.  

• finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území ZK ve výši 

3.098.800,-. 

• finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro dofinancování sociálních služeb na území ZK 

ve výši 3.979.200,-. 

 

Město Kroměříž poskytlo: 
• neinvestiční příspěvek na platy pracovníků ve výši 3.668.000,-.  

• neinvestiční příspěvek na provoz služby Přeprava osob se zdravotním postižením a seniorů 

ve výši 525.000,-. 

• neinvestiční příspěvek na provoz služby Terénní odlehčovací služby Chůvičky ve výši 

1.789.700,-. 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo: 
• mimořádnou dotaci ve výši 22.683.021,- na úhradu mimořádné odměny pro pracovníky 

v souvislostí s epidemií COVID_19. 

• mimořádnou dotaci ve výši 10.373.238,- na úhradu zvýšených provozních výdajů, na 

dorovnání výpadků zdrojů/příjmů  v souvislosti s epidemií COVID_19. 

• mimořádnou dotaci ve výši 101.268,- na úhradu nákladů za antigenní testování . 

 
Tabulka 4: Vyúčtování COVID dotace 

Vyúčtování MPSV (covid) 
dotace 

Poukázáno v Kč Čerpáno v Kč Vratka 

Program C – Dotace na 
odměny MPSV 

22 683 021,00 22 614 081  - 68 940,00 

Program E – Dotace na 
vícenáklady 

10 373 238,00 10 321 708,00 - 51 530,00 

Program T – Dotace na 
testy 

101 268,00 101 268,00 0 

CELKEM VRATKA - 120 470,00 

Dotace byly vyúčtovány v daném termínu a případné vratky byly přes zřizovatele vráceny. Vratka 

COVID dotace byla provedena v lednu 2022. Dotace byly použity pouze na úhradu způsobilých 

nákladů. 
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Obce, které přispěli SSKM na základě žádosti v roce 2021, zobrazuje níže uvedená tabulka.  

 

 Tabulka 5: Seznam obcí - dotace 

poř. číslo město/obec požadovaná částka  obdržená částka 

1 Bezměrov                      9 706,00 Kč                       9 706,00 Kč  

2 Blansko                      7 213,00 Kč                                    -   Kč  

3 Brno                      2 211,00 Kč                                    -   Kč  

4 Břest                    17 460,00 Kč                       5 000,00 Kč  

5 Bystřice pod Hostýnem  17 940,00 Kč               17 940,00 Kč 

6 Holešov                      4 650,00 Kč                       4 650,00 Kč  

7 Horní Moštěnice 8 175,00 Kč                  5 000,00 Kč 

8 Hranice                       6 870,00 Kč                                    -   Kč  

9 Hulín 254 475,00 Kč             254 475,00 Kč 

10 

Chropyně 

  

                180 492,00 Kč                  180 492,00 Kč  

11 Chvalnov Lístky                   17 600,00 Kč                       3 000,00 Kč  

12 Kojetín                   32 126,00 Kč                       8 000,00 Kč  

13 Komárov                      4 650,00 Kč                       4 650,00 Kč  

14 

Koryčany 

  

                  19 831,00 Kč                       8 500,00 Kč  

15 Kostelany                   13 512,00 Kč                                   -   Kč  

16 
Kvasice     

  

              104 953,00 Kč            104 953,00 Kč 

17 Lanžhot                   13 521,00 Kč                                   -   Kč  

18 Lobodice                      3 658,00 Kč                       3 658,00 Kč  

19 Ludslavice 38 008,00 Kč                 5 000,00 Kč 

20 Modrá                       8 005,00 Kč                       8 005,00 Kč  

21 Moravské Málkovice                      4 650,00 Kč                                   -   Kč  

22 Morkovice – Slížany 11 970,00 Kč                         0,00 Kč 

23 Nová Dědina                      1 244,00 Kč                       1 244,00 Kč  

24 

Otrokovice 

  

                     5 900,00 Kč                       4 600,00 Kč  

25 Pacetluky                      1 618,00 Kč                       3 000,00 Kč  

26 Plumlov                       4 650,00 Kč                                   -   Kč  

27 Počenice – Tetětice                    32 640,00 Kč                    32 640,00 Kč  

28 Podkopná Lhota                       5 386,00 Kč                                   -   Kč  

29 Prasklice                       3 140,00 Kč                                   -   Kč  
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30 Prostějov                   18 802,00 Kč                                   -   Kč  

31 Přerov                  65 868,00 Kč                 6 000,00 Kč 

32 Přílepy                    2 958,00 Kč                         0,00 Kč 

33 Rataje                   29 570,00 Kč                       2 000,00 Kč  

34 Skaštice                      8 560,00 Kč                       8 560,00 Kč  

35 
Slušovice    

      

                    4 650,00 Kč                     7 000,00 Kč 

36 Soběsuky                   30 690,00 Kč                     10 000,00 Kč  

37 
Staré Město 

  

                     7 416,00 Kč                          500,00 Kč  

38 Střílky                      3 258,00 Kč                       3 258,00 Kč  

39 Šelešovice                   13 215,00 Kč                                    -   Kč  

40 Tlumačov                    35 975,00 Kč                      35 975,00 Kč  

41 Topolná                       1 372,00 Kč                                    -   Kč  

42 Troubky-Zdislavice                       5 531,00 Kč                                    -   Kč  

43 
Uherský Brod 

 

                   14 042,00 Kč                     14 000,00 Kč  

44 Vsetín                       3 656,00 Kč                                    -   Kč  

45 Vyškov                      4 650,00 Kč                                    -   Kč  

46 Záříčí                   16 590,00 Kč                16 590,00 Kč 

47 Zborovice                     47 990,00 Kč                     47 990,00 Kč  

48 Zdounky                127 138,00 Kč                 27 000,00 Kč 

49 

Zlín 

  

                     6 000,00 Kč                       6 000,00 Kč  

50 Zlobice-Bojanovice                    27 332,00 Kč                                   -   Kč  

51 Žalkovice                    11 447,00 Kč                                   -   Kč  

    1 322 964,00 Kč 849 386,00 Kč 

 

Výše požadované podpory byla ve většině žádostí stanovena na základě výpočtu dle dokumentu 

Krajského úřadu Zlínského kraje, který mimo jiné stanovuje předpokládaný podíl finanční podpory 

na sociální služby územně samosprávných celků, schválený zastupitelstvem Zlínského kraje ze dne 

15.2.2021, usnesení č. 0059/Z03/21     

 

 

3.9 Přeprava osob se zdravotním postižením a seniorů/ Senior taxi 
SSKM zajištují provoz přepravy osob již 5. rokem, služba je financovaná z rozpočtu města Kroměříže. 

Služba usnadňuje starším lidem a zdravotně postiženým cesty k lékaři, na úřady či na nákupy. V roce 

2021 bylo uskutečněno 1798 výjezdů. Ve srovnání s rokem 2020 došlo k poklesu počtu výjezdů o 43. 

Během roku 2021 najelo vozidlo celkem 16.042 km v rámci města Kroměříže a místních částí. 

Celkové provozní náklady na provoz služby činily 587.699,04,- Kč. 
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3.10  Financování terénní odlehčovací služby Chůvičky 
 

V roce 2021 došlo ke změně ve financování terénní odlehčovací služby Chůvičky. V letech 2019 a 

2020 byla služba financována z programu Zlínského kraje „Zajištění odlehčovacích služeb“. V roce 

2021 byla služba zajišťována na základě finančního příspěvku od města Kroměříže. Služba byla 

poskytována na základě pověření města Kroměříže k poskytování služeb obecného hospodářského 

zájmu. Celkové náklady služby činily 2.244.408,-, příspěvek zřizovatele byl ve výši 1.789.700,-, 

dotace MPSV Covid 177.526,-, tržba za služby 277.182,-.    

 

3.11  Nákup OOPP a dezinfekčních prostředků 
Na začátku roku došlo k mimořádnému navýšení nákladů, které vzniklo zvýšením provozních výdajů, 

zejména nákupem jednorázových ochranných prostředků, dezinfekce a dezinfekční techniky. 

Z důvodu zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním 

karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách, které souviselo s epidemií 

COVID-19, vyhlásilo MPSV dotační programy.  

 

V souvislosti s nákupy byly dodrženy kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Jednotlivé 

nákupy byly prováděny v souladu s vnitřními předpisy a směrnicemi (OS č. 9/2021 Veřejné zakázky 

malého rozsahu, zveřejňování objednávek a smluv, zveřejňování objednávek a smluv, OS č. 2/2019 

Veřejné zakázky).  

 

Ke konci roku došlo opět k nákupu ochranných pomůcek, převážně respirátorů, jednorázových 

rukavic a testů.  

 

 

3.12  GDPR – ochrana osobních údajů 
 

V roce 2021 se v oblasti ochrany osobních údajů v Sociálních službách mimo základní činnosti upírala 

pozornost také na činnosti související s mimořádnými opatřeními COVID-19. 

 

Do záznamů o činnostech zpracování byly doplněny v průběhu roku 2021 tyto činnosti: 

• Vkládání vybraných dat z žádostí o poskytnutí soc. služby do aplikace KISSOS 

Osobní údaje z žádostí přecházejí na i jiného Správce osobních údajů než SSKM, a to na Zlínský 

kraj. Podepsána smlouva o zpracování osobních údajů D/4359/2020/SOC se Zlínským krajem. 
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• Provedení dobrovolného testu na protilátky COVID-19 proplaceného z FKSP. Byl sepsán 

dodatek ke smlouvě o zpracování osobních údajů ze dne 1.6.2018 s firmou LAB KM s.r.o. 

• Poskytnutí souhlasu o zpracování os. údajů společnosti Essity CZECH REPUBLIC s.r.o. 

 

Byly revidovány tyto záznamy: 

• Doplnění k záznamu č. 13 Projekty, záznamy dotace, novým záznamem o činnosti Žádosti, 

Dotace obcím. Bližší specifikaci zacházení s osobními údaji a jejich předávání ÚSC jako 

poskytovateli dotace. 

• Revize záznamů 17, 18, 20, zrušení záznamu č. 16, 19, 23 související s COVID – 19 a nahrazení 

záznamem 23 A Preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti Antigenu viru SARS-COV-2 

klientů, zaměstnanců a dalších osob 

 

V září 2021 proběhla fyzická kontrola dodržování zásad GDPR v zařízení DpS U Kašny. 

V roce 2021 nebyl zaznamenán žádný bezpečnostní incident, ani podána žádná stížnost 

na dodržování zásad GDPR v organizaci. 
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4 Personální a mzdové oddělení organizace 

4.1 Personální politika a personální strategie organizace  
V roce 2021 byl zrušen Personální standard, personální zajištění služeb ze dne 30. 12. 2019, včetně jeho 

dodatku. S účinností od 01. 10. 2021 byly vydány tři vnitřní organizační směrnice upravující problematiku 

řízení lidských zdrojů, přijímání a výběr pracovníků a systém jejich odměňování. 

4.2 Stav zaměstnanců k 31. 12. 2021 
Průměrný evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby): 454 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený): 447 

4.3 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v roce 2021 
Celkový počet pracovníků (dohoda o provedení práce): 85 

Celkový počet pracovníků (dohod o pracovní činnosti): 4 

Celkový počet dohod konaných mimo pracovní poměr byl i v roce 2021 ovlivněn pandemickými opatřeními 

v souvislosti s onemocněním COVID-19. 

4.4 Dobrovolníci  
V roce 2021 spolupracovala naše organizace s Dobrovolnickým centrem ADRA v Kroměříži a Českým 

červeným křížem. Dobrovolníci vykonávali práci na jednotlivých zařízeních. Personální a mzdové oddělení i 

nadále aktivně vyhledává a následně eviduje zájemce o dobrovolnictví.  

4.5 Stáže, praxe, supervize a externí odborníci   
V roce 2021 proběhly na jednotlivých službách stáže a praxe studentů vysokých a středních škol. Vedle nich 

probíhaly i praxe účastníků akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách. Na jednotlivých 

službách, s ohledem na epidemickou situaci související s onemocněním COVID-19, probíhaly supervize, 

canisterapie a muzikoterapie.    

4.6 Pracovní místa vytvořená v projektech podporujících zaměstnanost  
Ve spolupráci s Úřadem práce v Kroměříži vytvořila organizace nová pracovní místa formou Dohody o 

vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku. Celkem bylo touto 

formou zaměstnáno 7 osob. Dále bylo ve spolupráci s Úřadem práce v Kroměříži vytvořeno jedno sdílené 

pracovní místo, a to v rámci projektu Podpora forem flexibilního zaměstnávání. Ve spolupráci s organizací 

InErudico - inovace ve vzdělávání, z.s. byli zaměstnáni v rámci projektu Práce jako lék II celkem 3 

osoby.  

4.7 Fluktuace v roce 2021 
Do organizace bylo v roce 2021 přijato 91 zaměstnanců.  

Z organizace bylo v roce 2021 uvolněno 70 zaměstnanců, z toho odešlo 8 zaměstnanců.  

Největší fluktuace zaměstnanců byla u pracovního zařazení pracovník v sociálních službách. Pracovních 

poměry končily převážně uplynutím sjednané doby určité anebo dohodou o rozvázání pracovního poměru.  
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4.8 Pracovní neschopnost v roce 2021 
Celkové zameškání: 13 223 kalendářních dnů 

Průměrná délka pracovní neschopnosti: 52 dnů 

Procento pracovní neschopnosti: 7,984 

V roce 2021 organizace naplno pracovala v systému eNeschopenka, kterou Česká správa sociálního 

zabezpečení zahájila pro zaměstnavatele povinně od roku 2020 a kterou organizace v roce 2020 zaváděla.  

4.9 Přehled o počtu pracovníků dle jednotlivých pozic k 31. 12. 2021  
pracovníci v sociálních službách  263 

sociální pracovníci    23 

středí zdravotnický personál  39 

THP pracovníci      27 

manuálně pracující zaměstnanci 102 

 

 

4.10  Přehled počtu pracovníků dle jednotlivých pozic a vzdělání k 31. 12. 

2021 
Tabulka 6 : Přehled počtu pracovníků dle jednotlivých pozic 

Název pozice / vzdělání základní 
SO/SO 
výuční 

list 

USO  
maturita 

Vyšší 
odborné 

VŠ 
bakalářské 

VŠ 
magisterské 

Celkem 

pracovník v sociálních službách 20 101 130 8 2 2 263 

sociální pracovníci   0 0 5 7 11 23 

střední zdravotnický personál   0 30 3 2 4 39 

THP pracovníci   0 13 1 0 13 27 

manuálně pracující zaměstnanci 12 74 13 2 1 0 102 

Celkem 32 175 186 19 12 30 454 

  

4.11  Péče o zaměstnance v době nouzového stavu souvisejícího 

s onemocněním COVID-19 
Zaměstnanci byli pravidelně informovaní o krizovém řízení organizace a byli vzděláváni v problematice rizik a 

výkonu práce s ohledem na bezpečnosti práce a ochranu zdraví. V souvislosti s nároky práce zaměstnanci 

obdrželi vitamínové balíčky pro podporu imunity a byla jim poskytnuta možnost testování ke zjištění množství 

protilátek proti viru SARS-CoV-2.  

4.12  Vyplácené mzdové prostředky ze mzdového fondu v roce 2021 
životní výročí 50 let, vyplaceno celkem: 37 tis. Kč  

vznik nároku odchodu do starobního důchodu, vyplaceno celkem: 37 tis. Kč  



 
 

 

 

   
22 

4.13  Vyplacené mzdové prostředky z FKSP v roce 2021 
životní výročí 50 let, vyplaceno celkem: 37 tis. Kč 

vznik nároku odchodu do starobního důchodu, vyplaceno celkem: 37 tis. Kč 

pracovní výročí v organizaci: vyplaceno celkem: 24 tis. Kč   

4.14  Elektronické výplatní lístky  
V roce 2021 pokračovala modernizace personálních a mzdových procesů. Organizace preferuje 

elektronickou formu výplatních lístků a od roku 2021 bylo zasílání elektronických výplatních lístků uvedeno 

do plného provozu.  

4.15  Ankety a sdělení zaměstnancům sdílené prostřednictvím 

informačního systému Chytrá organizace  
V roce 2021 byl nejenom v souvislosti s onemocněním COVID-19 plně využit potenciál informačního systému 

Chytrá organizace pro sdílení informací, anket a sdělení zaměstnancům.   

Vánoční přání 

Prodej vozidla 

Výsledky anket  

Dárkový voucher pro pracovníky na služby Optiky Fénix 

Anketa benefitní karta/papírové poukázky 

Nabídka fitness cvičení pro ženy 

Voucher na ubytování v pobytovém zařízení ve Zlínském kraji 

Den pracovníků v sociálních a zdravotních službách 

Voucher odměna pro zaměstnance 

Dovolená v hodinách 

Zajištění péče o děti ve věku od 2 do 10 let 

Velikonoční přání 

Navýšení platů 

Anketa: Zájem o zjištění protilátek na onemocnění COVID-19 

Sdělení ředitelky organizace k navýšení platů od ledna 2021 

Sdělení: Myslete na všechny kolem sebe a nechte se očkovat 

Poděkování pracovníkům organizace od vedení města Kroměříže 

4.16  Vzdělávaní a rozvoj zaměstnanců v roce 2021 
Napříč organizace byli během roku 2021 vzdělávaní pracovníci na základě vzdělávacích potřeb, které 

odpovídaly zejména jejich pracovnímu zařazení. Pracovníci byli vzdělávaní v krizovém řízení, paliativní nebo 

nutriční péči, v tématech reminiscence, komunikace nebo virtuální reality. Dále probíhalo vzdělávání 

v problematice inventarizace, skartace, veřejných zakázek, změn ve zdaňování anebo registru smluv. 

V oblasti rozvoje zaměstnanců proběhly webináře s tématikou podpory emoční odolnosti pro pracovníky ve 

zdravotnictví a sociálních službách.     
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5 Sociální oblast 
 

SSKM zajišťují soubor registrovaných sociálních služeb, které poskytují podporu a péči osobám, 

které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Cílem sociálních služeb je vycházet z individuálně 

určených potřeb osob, podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je k činnostem, které 

nepovedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Při 

zajišťování podpory a pomoci se vždy dbá na zachovávání lidské důstojnosti těchto osob. 

V roce 2021 byly poskytovány tyto sociální služby: 

5.1 služby pro seniory: 
Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám. 159, Kroměříž 

 – celoroční pobytová služba s kapacitou 80 uživatelů 

 

Domov pro seniory Vážany, Lesní 299/54, Kroměříž 

  - celoroční pobytová služba s kapacitou 99 uživatelů 

 

Domov se zvláštním režimem Vážany, Lesní 299/54 Kroměříž  

– celoroční pobytová služba s kapacitou 21 uživatelů 

 

Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř. 4262/2b, Kroměříž 

 – celoroční pobytová služba s kapacitou 112 uživatelů 

 

Domov se zvláštním režimem U Moravy, Erbenovo nábř. 4262/2b, Kroměříž 

 – celoroční pobytová služba s kapacitou 24 uživatelů 

 

Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova 2781, Kroměříž 

 – celoroční pobytová služba s kapacitou 54 uživatelů 

 

Terénní odlehčovací služba „Chůvičky“, K. Čapka 3333/2, Kroměříž 

– terénní sociální služba s kapacitou jeden klient v jeden okamžik 

- je určená i pro zdravotně postižené od 9 let 
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5.2 služby pro zdravotně postižené: 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, K. Čapka 3333/2, Kroměříž  

– celoroční pobytová služba, od 1. 9. 2021 s kapacitou 108 uživatelů 

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, K. Čapka 3333/2, Kroměříž-Denní stacionář  

– ambulantní služba, od 1. 9. 2021 s okamžitou kapacitou 8 klientů 

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, K. Čapka 3333/2, Kroměříž-Odlehčovací 

služba  

– pobytová služba s kapacitou 12 klientů 

- od 1. 9. 2021   

10 lůžek – osoby starší 19 let – je určena i pro seniory a osoby s demencí 

        2 lůžka – děti od 8 do 18 let 

 

Podpora samostatného bydlení, Karla Čapka 3333/2, Kroměříž 

– terénní sociální služba s kapacitou 5 uživatelů v jeden okamžik 

 

Sociálně terapeutické dílny, Karla Čapka 3333/2, Kroměříž 

- ambulantní sociální služba s okamžitou kapacitou 22 klientů 

 

Chráněné bydlení Květná, Generála Svobody 1194/15, Kroměříž 

- pobytová sociální služba s kapacitou od 1. 7. 2021 14 klientů 

 

5.3 Evidence žádostí v roce 2021 
Žádosti o poskytování sociálních služeb jsou přijímány v konkrétním domově, o který má žadatel 

zájem. Dochází tak k naplnění hlavních zásad poskytovaných sociálních služeb v těchto zařízení, a to 

je zejména individuální přístup, kvalitní poskytování sociálních služeb a vzájemná komunikace mezi 

klienty a pracovníky služby.  

Žádost si zájemce, nebo jeho rodinný příslušník může vyzvednout přímo v jednotlivých zařízeních, 

které si při této příležitosti může prohlédnout a získat další informace.  Dále je též k dispozici na 

našich webových stránkách seznam kontaktních osob, které žádosti o umístění dle jednotlivých 

zařízení přijímají.   
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Tabulka 7: Počet podaných žádostí od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 do jednotlivých zařízení pobytových služeb 

DpS U MORAVY 182 

DpS VÁŽANY 151 

DpS U KAŠNY 128 

DZR STROM ŽIVOTA 76 

DZR VÁŽANY 87 

DZR U MORAVY 88 

DOZP BARBORKA celoroční pobyt 16 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 206 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, Květná 15 

celkem 949 

 

I v letošním roce se projevil velký zájem o odlehčovací pobytovou službu. Počet podaných žádostí 

však není oficiální, protože řada žadatelů se pouze telefonicky dotazuje na volné místo a oficiální 

žádost není podána. Odlehčovací pobytovou službu využívají zejména rodinní příslušníci, kteří doma 

pečují o seniory, dlouhodobě nemocné nebo hendikepované a potřebují si odpočinou, čerpají 

dovolenou nebo např. rekonstruují byt či dům. 

Od 1. 9. 2021 byla odlehčovací služba rozšířena o dětskou cílovou skupinu. Dvě lůžka z celkové 

kapacity tak byla vyčleněna pro děti s mentálním postižením ve věku od 8 do 18 let. 

Každoročně narůstá také počet žadatelů o umístění do domovů pro seniory, ale zejména stoupá 

zájem o umístění v domovech se zvláštním režimem, které se věnují klientům s různými typy 

demence a Alzheimerovou chorobou. Vzhledem ke stávající kapacitě domovů se zvláštním režimem 

(99 míst v rámci celé organizace) je zde mnohem delší doba k uspokojení žadatelů. 

Tabulka 8 :Počet podaných žádostí od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 do jednotlivých ambulantních a terénních služeb 

Podpora samostatného bydlení  2 

Sociálně terapeutické dílny Hanáček 9 

Denní stacionář 19 

Terénní odlehčovací služba Chůvičky 23 

celkem 53 

 

Do ambulantních a terénních služeb bylo podáno celkem 53 žádostí. U sociální služby podpory 

samostatného bydlení oba žadatelé své žádosti vzali zpět. Ostatní žadatelé o sociální služby byli 

uspokojeni. 
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5.4 Úmrtnost v pobytových službách v roce 2021 
 

Tabulka 9 : Počet úmrtí od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 v jednotlivých zařízení pobytových služeb 

DpS U MORAVY 39 

DpS VÁŽANY 36 

DpS U KAŠNY 13 

DZR STROM ŽIVOTA 24 

DZR VÁŽANY 1 

DZR U MORAVY 10 

DOZP BARBORKA celoroční pobyt 5 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 0 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, Květná 0 

celkem 128 

 

 

5.5 Kontrolní činnost 
V roce 2021 byla provedena na příkaz ředitelky kontrola: 

1) v Domově pro seniory U Kašny  

Předmětem kontroly: vedení sociální dokumentace, vedení smluv o poskytování sociálních 

služeb, dodržování práv klientů služby, kontrolní činnost vedoucích pracovníků přímé péče, 

vedení finančních prostředků klientů, rozhovory s klienty, dodržování vnitřních předpisů 

SSKM apod., SQSS dle aktuálních změn, jejich revize minimálně 1x za rok v návaznosti na 

platnou legislativu, dodržování standardů kvality, vedení IP. 

Kontrola probíhala ve spolupráci s manažerem kvality.  

2) v Domově pro seniory a domově se zvláštním režimem Vážany 
Předmět kontroly: prošetření anonymního podnětu na vedoucí obslužné péče.  Kontrola byla 
provedena na úseku výchovné a obslužné péče společně s manažerem kvality SSKM, byly 
provedeny rozhovory s jednotlivými pracovníky zařízení. 

 

5.6 Sociální práce 
Převážná část roku 2021 byla opět ovlivněna epidemií COVID19. Nouzový stav a mimořádná 

opatření znovu ovlivnila také činnost sociální práce. Nemuselo docházet k naplňování individuálních 

plánů, vzdělávání sociálních pracovníků i pracovníků v sociálních službách bylo po většinu roku 

omezeno pouze na online vzdělávání. Část sociálních šetření byla prováděna po telefonu. Sociální 

pracovnice tak museli více spolupracovat i s jinými odborníky z jiných oblastí. 
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Velký dopad měla epidemie opět především na klienty našich služeb. Přijímaná preventivní opatření 

jako zákaz návštěv jejich blízkých byla pro ně velmi náročná.  Poučeni z této situace jsme se sociální 

izolaci snažili zmírnit různými způsoby. Opět jsme využívali možnosti chytrých informačních 

technologií. Prostřednictvím tabletu, mobilů jsme měli možnost virtuálně propojit klienty s jejich 

rodinami.   

Projekt Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II je součástí Operačního 

programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Zaměřuje se na posílení procesů 

profesionalizace sociální práce. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výkonu činností sociální práce 

na celém území České republiky s pozitivním dopadem na klienty, potenciální klienty i 

zaměstnavatele sociálních pracovníků. Dále prohlubování znalostí a dovedností sociálních 

pracovníků a vybudování prostoru sdílení dobré praxe. Prostřednictvím jednotlivých aktivit má 

projekt posilovat profesní identitu sociálních pracovníků a jejich sebeuvědomění v rámci výkonu 

profese. 

V rámci projektu MPSV „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“ mají sociální 

pracovnice k dispozici pravidelné Newslettery, prostřednictvím jich jsou seznamovány o 

probíhajících a plánovaných akcích.  Mají možnost sdílet své zkušenosti z praxe.  Byly také vydávány 

sešity sociální práce. Vybrané příklady dobré praxe jsou pravidelně každý měsíc zveřejňovány na 

facebookové stránce Buďme profi!  

Ve dnech 16. a 17. března se většina sociálních pracovnic zúčastnila Mezinárodní konference ke 

Světovému dni sociální práce „Výzvy, kreativita a úspěch v sociální práci¨, která se konala v online 

prostředí.  

Během roku 2021 byla spuštěna poslední aktivita tohoto projektu – Databáze sociálních pracovníků, 

anebo dostupná síť kontaktů pro všechny. 

Cílem projektu bylo především zvyšování kvality práce a odbornosti sociálních pracovníků. 

Tento projekt byl ukončen k 30. listopadu 2021.  

5.7 Klub seniorů a SENIOR PAS 
Většina akcí pro seniory byla pořádána ve spolupráci s Městem Kroměříž a Klubem seniorů. 

I v roce 2021 SSKM vzájemně spolupracovaly s výše uvedenými spolky a vyvíjely aktivity ve prospěch 

seniorů a osob se zdravotním postižením v Kroměříži. Cílem je zejména prevence sociální vyloučení 

a aktivní trávení volného času seniorů a osob se zdravotním postižením. Nadále spolupracuje 

zodpovědná koordinátorka klubu seniorů s ředitelkou organizace a vedoucí sociální pracovnicí 

SSKM. Zástupci SSKM se účastní pravidelných měsíčních koordinačních porad, kde se řeší jednotlivé 

akce, ale také problémy jednotlivých spolků.  

Stále jsou zajištěna dvě kontaktní místa pro vyřizování Senior pasu. První na ředitelství SSKM a druhé 

v Klubu seniorů. V roce 2021 bylo jen na ředitelství SSKM vydáno 77 senior pasů. 
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5.8 Dobrovolnictví v SSKM 
Sociální služby města Kroměříže spolupracují v rámci dobrovolnického programu s centrem ADRA.  

Dobrovolníci ADRA docházeli v roce 2021 do tří zařízení sociálních služeb, a to Domova pro seniory 

U Moravy, U Kašny a Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka. Celkem zde působilo 

12 dobrovolníků (9 žen a 3 muži) a v našich zařízeních strávili 357 hodin. Nejčastěji si s našimi klienty 

povídají, prohlížejí fotografie, chodí na procházky. Velmi oblíbeným je dobrovolník, který chodí za 

klienty hrávat na kytaru a zpívat písně dle jejich přání.  Za dobrovolníky a dobrovolnické centrum 

děkujeme a těšíme se na spolupráci, případně rozšíření dobrovolnických programů v našich 

zařízeních. 

5.9 Přehled akcí pořádných v rámci ředitelství SSKM 
Rok 2021 byl opět velmi ovlivněn nepříznivým vývojem epidemické situace COVID 19. Vzhledem 

k nařízením související s pandemií Covidu 19 se většina tradičně konaných akcí nepodařila 

uspořádat. 

Níže jsou uvedeny hlavní aktivity. 

Tradiční jarmark na Velkém náměstí v Kroměříži  

Ve středu 19. května 2021 ožilo kroměřížské Velké náměstí díky Jarmarku SSKM. Stánky byly 

naplněné krásnými výrobky, které během roku vytvořili klienti spolu s pracovníky sociálních služeb. 

Jeden stánek se svou nabídkou od ostatních lišil. Šlo o stánek, který seznamoval zájemce 

s problematikou paliativní péče a také nabízel informace o organizacích, které se touto péči 

v Kroměříži zabývají.  

               

 

 

 

 

 

 

                

 

Obrázek 1 : Tradiční jarmark 
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Sportovní hry pro seniory v SO ORP Kroměříž 

Ve spolupráci s Městem Kroměříž se nám podařilo 

18. srpna 2021 uspořádat druhý ročník 

sportovních her pro seniory v SO ORP Kroměříž. 

Zkušení sportovci nastoupili s nadšením a 

týmovým duchem k různým disciplínám. Akce se 

zúčastnili zástupci seniorských klubů a spolků 

s Hulína, Chropyně, Koryčan a Kroměříže. Jedno 

družstvo bylo složeno z klientů sociálních služeb 

města Kroměříže.  Jednotlivé disciplíny byly 

navržené tak, aby se mohli zúčastnit různé skupiny  

Obrázek 2 : Sportovní hry pro seniory nástup 

seniorů s ohledem na jejich zdravotní stav a 

individuální věkové předpoklady.  Dobrou náladu, 

přátelské zápolení, radost z pohybu a také navázání 

přátelských kontaktů, to vše sportovní hry přinesly. I 

druhý ročník měl od účastníků kladný ohlas, a tak 

doufáme, že v tradici pořádání těchto her se setkáme i 

příští rok.  

       
                   Obrázek 3: Sportovní hry pro seniory lukostřelba 

Den pracovníků v sociálních službách 

V pátek 3. září 2021 se konal již šestý ročník 

setkání všech zaměstnanců, kteří pracují v 

sociálních službách v Kroměříži.  Poprvé byla 

tato akce také pro pracovníky, kteří pracují ve 

zdravotních službách v Kroměříži. Tato akce je 

pořádána Městem Kroměříž jako určitá forma 

poděkování pracovníkům, kteří díky své 

nelehké práci pomáhají potřebným lidem 

v rámci poskytování sociálních a zdravotních 

služeb. V letošním roce se konala v prostorách 

výstaviště v Kroměříži. Akci zahájila svým 

vystoupením dětská kapela VéDéčko  

                 Obrázek 4: Den pracovníků v sociálních službách  

z Morkovic. Následně vystoupil písničkář z Brna Pavel Čadek.  Zpestřením letošního ročníku byla 

tombola a Barmanská show. Celý večer moderoval Jakub Orel. O hudební zážitek až do večerních 

hodin se pak postaraly hudební skupiny Best of Rock.cz a Event Jazz. 
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Den seniorů 

V pondělí 4. října se v Domě kultury v Kroměříži 

uskutečnil „Den seniorů“. Tradiční akce ve spolupráci 

s Městem Kroměříž, Střední zdravotnickou školou a 

mateřským centrem Klubíčko se velice vydařila.  Akce 

se zúčastnilo přes sto seniorů z Kroměříže a okolí.  

Seniory přišli potěšit děti z mateřského centra 

Klubíčko se svým vystoupením. K tanci a poslechu 

zahrála cimbálová kapela Dubina.  Stejně jako 

v minulých letech mohli účastníci využít zdravotních 

služeb jako měření tlaku a krevního cukru, o které se postarali studenti Střední zdravotnické školy 

Kroměříž. Poradenství v oblasti počítačové 

gramotnosti zajistila Moudrá sovička. Součástí byla 

také prezentace poskytovaných sociálních služeb 

naší organizace. 

 

Vypracovala dne 31. 1. 2022 

Mgr. Dana Brhelová DiS. 

 

  

Obrázek 6 : Den seniorů II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 : Den seniorů I 
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6 Sociální část, kvalita poskytovaných služeb 
 

6.1 Hodnocení 
Jedním z klíčových cílů pro rok 2021 byla revize standardů kvality poskytované péče a zákonných 

povinností.  Manažerkou kvality a vedoucí sociálního úseku byl proveden monitoring všech 15 

standardů a metodik ze všech zařízení SSKM. Byly identifikovány nedostatky a na pravidelných 

schůzkách s vedoucími obslužné péče byly předávány informace ke změnám v standardech a 

metodikách tak, aby jejich zpracování odpovídalo zákonným požadavkům a závěrům z inspekčních 

zpráv. Vedoucí obslužné péče byly motivovány k neprodlené aktualizaci standardů a metodik dle 

předaných informací, a to nejpozději do pololetí roku 2021. 

Dalším z úkolů pro rok 2021 byla implementace požadavků zrevidovat nastavení interních pravidel 

ve vztahu k naplňování standardů kvality a zákonných povinností. Jednotlivá interní pravidla byla 

konzultována a ve spolupráci kontrolorkou, technikem, ekonomkou, vedoucí sociální pracovnicí a 

vedoucí personálního úseku. Pravidla byla revidována a aktualizována tak, aby byla v souladu 

s naplňováním standardů kvality. O změnách v interních pravidlech byl vždy informován 

management zařízení, během roku pak proběhla synchronizace dokumentace služeb s interními 

předpisy – Organizační směrnice č. 10/2021 Dary, Organizační směrnice č. 1/2022 Fakultativní 

činnosti, Organizační směrnice č.12/2021 Systém odměňování. Č.13/2021 Řízení lidských zdrojů, 

č.14/2021 Přijímání a výběr pracovníků v organizaci, Metodický pokyn č.2/2021 Pravidla pro hlášení 

havarijních situací zřizovateli 

Ve spolupráci s vedoucí sociálního úseku, vedoucími obslužné péče a sociálními pracovnicemi byla 

v roce 2021 nastavena pravidla využívání možností IT systému Chytré organizace (CHO). V současné 

době je využíván modul Kniha hlášení, Záznam o PS, Denní záznamy.  Monitoring povinné 

dokumentace k individuálnímu plánování ukázal nedostatky zejména v nastavování individuálních 

cílů a mapování potřeb. Společně s vedoucí sociálního úseku, vedoucími obslužné péče a sociálními 

pracovnicemi jednotlivých zařízení byla nastavena nová pravidla tak, aby problematika 

individuálního plánování s klientem byla v kontextu povinností daných standardy kvality a zákonem 

o sociálních službách, a to zejména prostřednictvím tvorby adekvátně stanovených cílů vycházejících 

se znalostí potřeb každého klienta. 

I v roce 2021 se všechna zařízení Sociálních služeb řídila platným nařízením vlády a mimořádnými 

opatřeními MPSV a MZ, které byly vydány v souvislosti s epidemií COVID-19. V souvislosti s epidemií 

byla zařízení personálně oslabena, vlivem toho nebylo možné implementovat nástavbový model       

E-Qalin v Domově se zvláštním režimem Strom života, Domově pro seniory Vážany a Domově pro 

seniory U Moravy. V souvislosti mimořádnými opatřeními rovněž neproběhlo v plánovaném období 

vzdělávání E-Qalin dalších tří manažerů. 

Ve spolupráci s manažery zařízení probíhala revize registrací sociálních služeb, Katalogu Zlínského 

kraje a povinných údajů v informačním systému Kissos. Veškeré změny týkající se údajů obsažených 

v registru byly evidovány a v zákonné lhůtě odesílány k aktualizaci.  
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Cílem sociálních služeb města Kroměříže je poskytovat klientům kvalitní služby. Kvalitní sociální 

služba by měla být poskytována v souladu s lidskými a osobními právy, a zároveň by měla 

zohledňovat jejich individuální potřeby.  

Se stoupajícím průměrným věkem dožití člověka narůstá v pobytových zařízení podíl osob 

s demencí. Zvýšení kvality života osob s demencí v souvislosti se zkvalitněním péče o tyto osoby je 

prioritou sociálních služeb. 

Ve spolupráci s projektem Alzheimerův uzel byla činnost manažera kvality ve spolupráci s vedoucími 

obslužné péče zaměřena na zpracovávání metodik inovativních přístupů v péči o klienty s demencí 

včetně zapojování členů rodiny dobrovolníků a aktivních členů komunity. 

 

6.2 Plán činnosti na rok 2022  
 

 

Časové období Plán činnosti Vize Určeno 

leden-prosinec Získávání a předávání informací k chystané 

novele Zákona o sociálních službách,  

Připravenost zařízení sociálních 

služeb na změnu zákona 

Všechna zařízení 

sociálních služeb 

poskytujících péči 

klientům 

leden- červen Účast na vzdělávacím programu E-Qalin Získání certifikátu procesního 

manažera E-Qalin 

Manažer kvality 

leden – prosinec  Podpora při zavádění metody E-Qalin, 

podpora při zavádění nových postupů – 

definice cílů, stanovení ukazatelů kvality ve 

vybraných oblastech poskytované péče, 

vytvoření řídících a pracovních slupin 

Zvýšení kvality v oblasti života 

klientů a poskytovaných služeb, 

stanovení indikátorů kvality na 

základě sebehodnotících 

dotazníků 

DZR Strom života, 

DpS U Moravy, 

DpS Vážany 

leden-prosinec Spolupráce s managementem služeb při 

využívání nového IS systému ke 

zpracovávání povinné dokumentaci zařízení 

Sjednocení požadavků a 

maximální využití nabídky IS 

systému 

Všechna zařízení 

sociálních služeb 

poskytujících péči 

klientům 

Leden-prosinec Zpracování koncepce povinné dokumentace 

využívající poznatky Biografie člověka jako 

základu individuálního plánování pro klienty 

domovů se zvláštním režimem včetně 

implementace do praxe 

Zvyšování kvality 

poskytovaných služeb 

orientovaným na člověka  

Domovy se 

zvláštním 

režimem 

leden-prosinec Společné schůzky s managementem zařízení 

jednotlivých služeb 

Metodická podpora ve všech 

oblastech zvyšování kvality 

poskytované péče 

Management 

zařízení sociálních 

služeb 

poskytujících péči 

klientům 
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1x ročně Revize registrace sociálních služeb, Katalogu 

Zk a KM, Kissos, web SSKM  

Dodržení zákonných povinností Všechna zařízení 

sociálních služeb 

leden-prosinec Spolupráce s projektem Alzheimerův uzel, 

Paliativní péče 

Participace při tvorbě metodik a následná 

implementace do praxe 

Zvýšení kvality v oblasti života 

klientů a poskytovaných služeb 

Manažer kvality 

leden-prosinec Spolupráce s projekty v návaznosti na 

transformaci sociální služby Domova pro 

osoby se zdravotním postižením, tvorbě 

Transformační plánu a dalších dokumentů 

dle daných požadavků  

Zvýšení kvality v oblasti života 

klientů a poskytovaných služeb, 

metodická podpora 

Manažer kvality 

 

6.3 Stížnosti 
V roce 2021 bylo zaevidováno celkem 11 stížností. Všechny stížnosti byly řádně prošetřeny. U 

důvodných či částečně důvodných stížností byla navrhnuta odpovídající opatření. Jednotlivá 

opatření směřovala ke zvýšení kvality poskytovaných služeb, a to pomocí uskutečněných revizí 

platných dokumentů, doporučených změn v koncepci zařízení či nutnosti personálního navýšení.  

Závěry šetření a následná opatření jsou na jednotlivých zařízení zapracovány do Standardů kvality 

sociálních služeb a slouží jako podnět pro další rozvoj a zvyšování kvality sociální služby. 

 

Stížnosti evidované v roce 2021 

Evidenční číslo Předmět stížnosti Oprávněnost 

14/SSKM/2021 DZR Strom života-e-mailová stížnost na poskytování pedikúry v době 

pandemie Covid-19 

Nedůvodná 

23/SSKM/2021 DZR Strom života-ústní stížnost na kvalitu poskytované péče  Nedůvodná 

25/SSKM/2021 Ředitelství – emailová stížnost na zneužívání služebního auta k soukromým 

účelům na DOZP Barborka 

Nedůvodná 

30/SSKM/2021 Ředitelství – emailová stížnost na zneužívání dočasné pracovní 

neschopnosti pracovnicí DOZP Barborka 

Nedůvodná 

40/SSKM/2021 Ředitelství – emailová stížnost na povinné testování a nucení k očkování 

pracovnicí DZR Strom života 

Nedůvodná 

59/SSKM/2021 DpS Vážany – písemná stížnost na nedostatečnou péči o klientku Důvodná – 

nesprávná 

manipulace s 

léky 

Nedůvodná 

v ostatních 

bodech 

stížnosti  
66/SSKM/2021 Ředitelství – emailová stížnost na krádež čistících prostředků a 

bezúhonnost pracovnice DpS U Kašny 

Nedůvodná 
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69/SSKM/2021 Ředitelství – písemná stížnost na chování a jednání pracovnice 

managementu DpS a DZR Vážany 

Částečně 

důvodná 

Nedůvodná 

79/SSKM/2021 Ředitelství – písemná stížnost na chování a jednání pracovnice 

managementu DpS a DZR Vážany 

Nedůvodná 

82/SSKM/2021 DpS a DZR Vážany-písemná stížnost na úklid, chybějící osobní věci, 

stanovenou dobu návštěv a nevyhovující parkování 

Nedůvodná 

87/SSKM/2021 Ředitelství – emailová stížnost na pochybení ošetřující lékařky a nedostatky 

v oblasti poskytované péče v DpS Vážany 

Nedůvodná 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Věra Mikulová, manažer kvality 
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7 Zdravotní péče v Sociálních službách města Kroměříže 

rok 2021 
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7.1 Rozbor zdravotní péče Sociální služby města Kroměříže za rok 2021 
  DpS  

U Kašny 
DpS, DZR 
U Moravy 

DpS,DZR 
Vážany 

DOZP 
Barborka 

DZR 
Strom 
života 

celkem 

Základní charakteristika       

počet klientů – ženy 67 93 85 81 32 358 

počet klientů - muži 11 33 31 24 19 118 

Počet klientů celkem 78/80 126/136 116/120 105/105 51/54 476/495 

počet přijatých žen 22 42 28 3 18 113 

počet přijatých mužů 4 23 14 2              17 60 

počet přijatých celkem 26 65 42 5 35 173 

propuštěné ženy 1 0 3 0 0 4 

propuštění muži 0 2 1 0 0 3 

počet přeložených 0 3 0 5 2 10 

počet úmrtí žen 13 26 22 4 11 76 

počet úmrtí mužů 2 13 15 1 11 42 

průměrný věk klientů 84 88,17 85,93 59 81 79,62 

Zdravotní 
charakteristika 

      

Imobilita částečná 30 57 42 25 14 168 

imobilita plná 48 15 45 20 22 150 

imobilita celkem 78 72 87 45 36 318 

inkontinence částečná 0 5 11 22                 1 39 

inkontinence plná 67 74 83 56 49 329 

inkontinence celkem 67 79 94 78 50 368 

ment. ret. leh. stupně 0 1 1 27 0 29 

ment. ret. střed. stupně 0 0 0 64 0 64 

ment. ret. těžk. stupně 0 0 1 14 0 15 

ment. ret. celkem 0 0 2 105 0 107 

Demence 32 104 59 6 42 243 

Alkoholismus 1 0 3 0 2 6 

Psychické poruchy těžk. 
st. 

35 0 4 57 3 99 

 

Neurologická 
onemocnění 

DpS  
U Kašny 

DpS, DZR 
U Moravy 

DpS,DZR 
Vážany 

DOZP 
Barborka 

DZR 
Strom 
života 

 

parézy 23 5 20 17 6 71 

epilepsie 4 6 3 28 2 43 

sklerosa multiplex 2 0 0 0 0 2 

jiné 0 0 0 24 0 24 

Hospitalizace celkem                38 75 70 38 26 247 

RZP 68 103 48 34 24 277 

převazy 1 568 1 424 2 689 1 218 2 882 9 781 

aplikace injekcí 97 1 012 443 123 99 1 774 
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aplikace insulínu 9 904 7 200 19 345 10 889 7 304 54 642 

očkování  191 361 251 386 141 1 330 

odběry biolog. mater. 515 221 802 556 590 2 905 

Tk,P 602 1 560 1 852 692 592 5 298 

oš. stomií 333 0 0 0 0 333 

výplach perm. katetrů 2 206 0 0 1 439 1 647 

výměna perm. katetrů 13 100 7 10 7 137 

jiná odborná vyš. mimo 
zaříz. 

356 482 286 512 150 1 786 

kontrola HS - provoz 1 1 1 1 2 6 

 

7.2 Lékařské úvazky: 
 

DpS U Kašny 
Mudr. Petr Klus                                                                                                                     praktický lékař 

Mudr. Silvia Musilová                                                                                                               psychiatr 

 

DpS , DZR U Moravy 

Mudr. Bronislav Rataj                                                                                                               praktický lékař 

Mudr. Silvia Musilová                                                                                                               psychiatr 

 

DpS, DZR Vážany 

Mudr. Ljuba Stránská                                                                                                                praktický lékař 

Mudr. Silvia Musilová                                                                                                                psychiatr 

Mudr. Alois Machaníček                                                                                                           stomatolog 

 

DOZP Barborka 

Mudr. Ljuba Stránská                                                                                                                praktický lékař 

Mudr. Zuzana Ctiborová                                                                                                           psychiatr 

Mudr. Zuzana Železná                                                                                                               neurolog 

 

DZR Strom života 

Mudr. Vladimíra Hurdálková                                                                                                   praktický lékař 

Mudr. Silvia Musilová                                                                                                               psychiatr 
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7.3 Pracovnělékařské služby: 
Mudr. Petr Klus                                                                                                                    DpS U Kašny 

Mudr. Taťána Podhorská                              ředitelství, DpS a DZR Vážany, DpS a DZR U Moravy 

Mudr. Milan Jadrníček                                                                  DOZP Barborka, DZR Strom života 

 

 

7.4 Uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami (ZP): 

 

• 111 -  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

• 201 -  Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 

• 205 -  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

• 207 -  Oborová  zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven 
           a stavebnictví 

• 209 -  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

• 211 -  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 

• 213 -  Revírní  bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 
 

7.5 Indikovaná a fakturovaná péče na ZP dle jednotlivých zařízeních 

v Kč za rok 2021 
 U Kašny U Moravy Vážany Barborka Strom života 

Leden 305 592,86 206 318,28 356 553,52 250 195,40 296 491,52 

Únor 301 648,12 338 544,36 354 011,80 253 104,10 308 806,00 

Březen 332 901,60 412 826,54 382 200,82 305 956,30 330 530,98 

Duben 316 065,36 416 255,62 373 090,04 306 214,72 342 082,00 

Květen 342 490,28 424 756,34 388 155,10 316 027,60 372 672,32 

Červen 317 579, 30 401 851,36 358 074,54 310 921,74 342 694,42 

Červenec 352 305,52 423 531,50 376 024,70 328 922,64 354 324,50 

Srpen 328 366,86 398 470,66 373 308,34 309 574,18 341 191,10 

Září 339 883,66 391 813,10 349 675,30 289 904,76 325 761,42 

Říjen 361 120,12 418 931,86 375 494,88 309 739,38 343 610,10 

Listopad 354 736,32 383 430,38 366 663,76 283 762,86 317 981,68 

Prosinec 351 256,50 381 680,44 380 249,10 284 377,64 329 715,60 

Celkem 4 003 946,50 4 598 410,44 4 433 501,90 3 548 701,32 4 005 861,64 

          

                   

Celkem ZP fakturováno za zdravotní výkony v roce 2021: 20 590 421,80 Kč          
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7.6 Náklady na zdravotnický materiál v roce 2021: 
 

DpS U Kašny:                  141 884,66 Kč                   

DpS, DZR U Moravy:     221 234,74 Kč           

DpS, DZR Vážany:          151 967,87 Kč                                                       

DZR Strom života:         115 637,08 Kč                                               

DOZP Barborka:             119 439,19 Kč      

 

 

Náklady celkem:      750 163,54 Kč 

                                                                                                   
                                                                                       

 
 

7.7 Přehled a porovnání fakturací a plateb jednotlivých zdravotních 

pojišťoven v roce 2021 v Kč 

 

 

 

 leden únor březen duben květen červen 

fakturace 
ZP 

882 972,76 939 652,88 999 672,40 968 323,34 1 074 223,62 1 026 513,86 

platba ZP 
(záloha) 

714 129,00 714 129,00 714 129,00 714 129,00 714 129,00 714 129,00 

 

 červenec srpen září říjen listopad prosinec 

fakturace 
ZP 

1 090 344,78 1 017 249,68 979 010,60 1 009 844 987 270,50 1 023 942,64 

platba ZP 
(záloha) 

714 129,00 714 129,00 714 129,00 714 129,00 714 129,00 714 129,00 

 

ZP fakturováno celkem:        11 999 021,10 Kč                                          

Platba ZP:                                    8 569 548,00 Kč                                                    

Předpokládaný doplatek ZP:  3 429 473,10 Kč                                                                                                                                                           
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 leden únor březen duben květen červen 

fakturace 
ZP 

34 592,88 38 731,14 62 653,28 76 098,20 81 212,32 78 091,22 

platba ZP 
 

34 592,88 38 731,14 62 653,28 76 098,20 81 212,32 78 091,22 

11 

 červenec srpen září říjen listopad prosinec 

fakturace 
ZP 

78 512,48 72 398,90 81 670,16 87 099,34 85 691,60 78 139,60 

platba ZP 
 

78 512,48 72 398,90 81 670,16 87 099,34 85 691,60 78 139,60 

ZP fakturováno  celkem:           854 891,12 Kč                                    

Platba ZP:                                     854 891,12 Kč                                                          

Předpokládaný doplatek ZP:             00,00 Kč                                                     

 

                                              

 leden únor březen duben květen červen 

fakturace 
ZP 

110 835,04 140 342,12 180 881,02 192 528,80 195 294,54 184 943,10 

platba ZP 
(záloha) 

92 540,14 92 540,14 92 540,14 92 540,14 92 540,14 92 540,14 

 

 červenec srpen září říien listopad prosinec 

fakturace 
ZP 

193 161,28 199 359,62 186 285,62 204 787,82 173 311,32 167 484,48 

platba ZP 
(záloha) 

92 540,14 92 540,14 92 540,14 92 540,14 92 540,14 92 540,14 

ZP fakturováno celkem:               2 129 214,74 Kč                                 

Platba ZP:                                       1 110 481,68 Kč                  

Předpokládaný doplatek ZP:      1 018 733,06 Kč 
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 leden únor březen duben květen červen 

fakturace 
ZP 

38 699,28 49 463,24 58 030,04 58 437,14 52 197,30 51 088,10 

platba ZP 
 

38 699,28 49 463,24 58 030,04 58 437,14 52 197,30 51 088,10 

 

 červenec srpen září říjen listopad prosinec 

fakturace 
ZP 

54 296,52 51 681,64 40 202,60 42 990,94 40 404,38 45 445,24 

platba ZP 
 

54 296,52 51 681,64 40 202,60 42 990,94 40 404,38 45 445,24 

ZP fakturováno celkem:                582 936,42 Kč                           

Platba ZP:                                         582 936,42 Kč                                                       

Předpokládaný doplatek ZP:                 00,00 Kč                                              

                                                        

 

 leden únor březen duben květen červen 

fakturace 
ZP 

46 908,54 61 698,66 86 341,78 85 643,22 90 245,22 85 138,18 

platba ZP 
 

46 908,54 61 698,66 86 341,78 85 643,22 90 245,22 85 138,18 

 

 červenec srpen září říjen listopad prosinec 

fakturace 
ZP 

95 010,06 88 023,38 81 378,70 96 435,50 97 893,98 77 625,12 

platba ZP 
 

95 010,06 88 023,38 81 378,70 96 435,50 97 893,98 77 625,12 

ZP fakturováno celkem:             992 342,34 Kč            

Platba ZP:                                      992 342,34 Kč                                     

Předpokládaný doplatek ZP:              00,00 Kč 
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 leden únor březen duben květen červen 

fakturace 
ZP 

301 143,08 326 226,34 376 837,72 372 677,04 350 929,64 305 346,24 

platba ZP 
(záloha) 

312 000,00 312 000,00 312 000,00 312 000,00 312 000,00 312 000,00 

 

 červenec srpen září říjen listopad prosinec 

fakturace 
ZP 

323 783,74 322 197,82 328 490,76 367 738,44 322 003,12 334 642,10 

platba ZP 
(záloha) 

312 000,00 312 000,00 312 000,00 312 000,00 312 000,00 312 000,00 

ZP fakturováno celkem:             4 032 016,04 Kč                   

Platba ZP:                                     3 744 000,00 Kč                                                

Předpokládaný doplatek ZP:       288 016,04 Kč 

 

7.8 Rekapitulace plateb zdravotních pojišťoven 

 

Zdravotní pojišťovny provádějící zálohové platby: 

• Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

• Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 

 

Zdravotní pojišťovny provádějící platby dle vykázaných výkonů: 

• Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 

• Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 

 

Zdravotní pojišťovny, u nichž nemáme pojištěnce: 

• Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

 

Skutečná částka vykázána na 
ZP v roce 2021 

Platby ZP v roce 2021 Rozdíl mezi vykázanou péčí a 
platbami ZP 

20 590 421,80 Kč          15 854 199,60 Kč 4 736 222,20 

 

https://portal.rbp-zp.cz/app/prihlaseni
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Začátkem roku 2022 proběhne výpočet výsledné úhrady s následným finančním vypořádáním 

předběžných úhrad za rok 2021 dle úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky   

428/2020 Sb., která řeší úhradu zdravotní péče v roce 2021.   

 

7.9 Nutriční péče v zařízeních SSKM 
V roce 2021 byly poskytovány 2 druhy základních diet: 

• racionální                              

• diabetická   
             

Dle individuálních potřeb klientů je strava upravována a to tak, aby byla klientovi podána 

bezpečným, přesným, včasným a pro něj přijatelným způsobem (mixovaná, kašovitá, mleté maso 

nebo je strava porcována). 

Pokud klient netoleruje běžnou stravu, je mu poskytnuta strava individuální, kterou nastaví nutriční 

terapeut, ve spolupráci s lékařem, podle aktuálního zdravotního omezení např. dieta s omezením 

tuků, dieta neslaná, dieta redukční, bezlepková, omezením laktózy, omezením purinových látek, 

histaminová. 

 

SSKM mají vypracovaný svůj metodický pokyn Sledování nutriční péče a Dietní systém, který 

odpovídá požadavkům stravování klientů podle cílových skupin klientů služeb. 

Realizace nutriční podpory je nedílnou součástí zdravotnické a ošetřovatelské péče.  

Cílem nutriční péče je zabezpečit vhodnou výživu všem klientům, zabránit možnému rozvoji 

onemocnění nebo vzniku malnutricie, zavčas vytipovat klienty ohrožené malnutricí, podpořit léčbu 

daného onemocnění, zajistit enterální výživu klientům, kteří nemohou stravu přijímat per os. 

SSKM spolupracují s nutriční terapeutkou pí.  J. Kalivodovou a nutričními lékaři firmy Braun. Přes 

tyto lékaře zajišťujeme také výživu pro klienty s perkutální endoskopickou gastrostomií.  

Z důvodu pokračující pandemie COVID 19 během celého roku 2021 zůstalo v platnosti doporučení 

nutričního terapeuta z roku 2020: 

 „Zařadit do jídelního lístku více ovoce a zeleniny. Zvýšit přísun vitamínu D, proto do jídelního lístku 

zařadit alespoň 1x týdně tučné ryby (makrela, losos), pomazánky z tresčích jater nebo ze sardinek. 

Vhodné jsou také rybí polévky. Dobrým zdrojem vitamínu D jsou žloutky, mléko nebo rostlinné tuky. 

Doporučit klientovi využití i vitamínových preparátů. Na místě je také spolupráce s rodinnými 

příslušníky, které můžeme požádat o zakoupení vitamínových doplňků stravy nebo i čerstvého ovoce 

a zeleniny.“ 

Dne 1.9. 2021 obdržela všechna zařízení SSKM CERTIFIKÁT NUTRIČNÍ PÉČE. 
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Ke splnění všech podmínek k udělení certifikace musely všechny zařízení realizovat akreditované 

vzdělávací kurzy a doplňkové vzdělávací aktivity zaměřené na kvalitu nutriční péče, které proběhly 

v období od 30.5.2021 do 30.8.2021 

 

 

 

 

 

Sociální služby města Kroměříže 

                                    

COVID - 19 

SSKM mají zpracovaná Opatření, z nichž jednotlivé poskytované sociální služby tvoří individuální 

krizové plány. Cílem těchto opatření je prevence a ochrana klientů i pracovníků organizace, ve vazbě 

na nákazu koronoviru COVID-19. Opatření jsou součástí vnitřních dokumentů SSKM a jejich 

dodržování je povinné pro všechny zaměstnance organizace. 
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V průběhu roku 2021 bylo na zařízeních prováděno pravidelné testování pracovníků a klientů na 

COVID -19 podle nařízení vlády. 

Celkový počet provedených testů: 

 Klienti SSKM –  2021 

Celkový počet provedených 
antigenních testů a vystavených 
žádanek 

 negativní pozitivní Na ZP vykázáno v Kč 

3 193 3 171 22 666 347,52 

 

Zaměstnanci SSKM – 2021 

Celkový počet provedených 
antigenních testů a vystavených 
žádanek 

 negativní pozitivní Na ZP vykázáno v Kč 

7 680 7 662 18 1  700 687,36 

 

Veřejnost - 2021 

Celkový počet provedených 
antigenních testů a vystavených 
žádanek 

 negativní pozitivní Na ZP vykázáno v Kč 

245 245 0 60 506,88 

 

Celková částka uhrazená za testování:                                                                    2 427 541,76 Kč 

Na zařízeních bylo prováděno také testování zaměstnanců a klientů, u kterých se vyskytly příznaky 

respiračního onemocnění, a to z důvodu prevence zavlečení nákazy COVID -19 na zařízení. Tyto testy 

nebylo možné uhradit z veřejného zdravotního pojištění. 

zaměstnanci klienti 

74 testů 231 testů 

 

                                                        

V roce 2021 proběhlo na všech službách SSKM očkování proti onemocnění COVID-19.  Očkování 

klientů i pracovníků provedl mobilní očkovací tým Nemocnice Kroměříž, který zajistil aplikaci všech 

3 dávek vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech. 
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8 Technická, investiční oblast 
 

8.1 EKOLOGIE 

Odpadové hospodářství 
 

Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady, je plněna ohlašovací povinnost původce odpadů. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 

dle § 27 výše uvedené vyhlášky se podává systémem ISPOP v termínu do 28. února. Sběr, odvoz a 

likvidaci odpadů, tj. komunálního, infekčního a ostatního dle katalogu odpadů, nám smluvně zajišťují 

firmy BIOPAS a FEKO. Celková produkce odpadů za rok 2021 byla ve výši 146,1 tuny, mimo 

komunální odpad tvořený klienty našich zařízení.  

Převážnou většinu odpadu vyprodukovaného našimi zařízeními roce 2021 tvořily jednorázové pleny, 

tj. odpad ostatní kód 180 104 - celkem 122 183 kg. 

Jako odpad nebezpečný samostatně evidujeme: 

- odpad kategorie 180 101 - ostré předměty (včetně injekčních jehel) v množství 109 kg/rok, 

- odpad kategorie 180 103 - odpad infekční v množství 1 738 kg/rok.     

Komunální odpad 
Pro likvidaci tříděného komunálního odpadu od personálu na všech zařízeních je uzavřena 

samostatná hospodářská smlouva s firmou BIOPAS. 

Dle § 10b odst. 3 písm. d) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, jsou od poplatku za provoz 

systému odstraňování komunálních odpadů osvobozeny osoby umístěné v domově pro osoby se 

zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném 

bydlení. 

8.2 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
Pitnou vodu odebíráme z veřejné vodovodní sítě společnosti VaK Kroměříž. Spotřeba pitné vody v 

roce 2021 byla celkem 24 146 m3.  Oproti předchozímu roku jde o pokles spotřeby o cca. 10%.  

Sleduje se technický stav rozvodů a odběrných míst, pravidelně se vyhodnocuje spotřeba pitné vody. 

Na všech zařízeních se pravidelně provádějí technická opatření k odstranění mikrobiologického 

ukazatele legionela z vodovodních rozvodů teplé vody.  

Na zařízeních DPS Vážany, DZR Strom života a DOZP Barborka jsou zbudovány studny na užitkovou 

vodu, každá o hloubce cca. 8 m až 10 m. Voda ze studní se využívá na zalévání zeleně a částečně pro 

provoz prádelen. 
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8.3 ENERGETIKA 

Elektrická zařízení - revize 
Dle harmonogramu probíhají pravidelné revize elektrických zařízení na všech objektech. Současně 

jsou prováděny revize elektrických přenosných zařízení v pravidelných lhůtách dle ČSN 33 1500. 

Závady zjištěné při revizích jsou následně odstraněny.   

 

Tepelná energetická zařízení – revize 
Trvale provozuschopný stav zařízení na výrobu tepla a teplé užitkové vody, rozvodů topné vody a 

teplé užitkové vody zajišťují periodické revize kotelen a plynových zařízení. V případě zjištěných 

závad, jsou tyto následně odstraňovány. Revize se provádějí každoročně před zahájením topné 

sezóny.  Servisní firmou jsou prováděny pravidelné kontroly a odborný servis kotelen i závěsných 

plynových kotlů umístěných mimo kotelny. 

 

Spotřeba paliv a energie 
Spotřeba elektrické energie za všechna zařízení byla ve výši 785 MWh/rok, spotřeba zemního plynu 

434 000 m3 = 4 750 MWh/rok. Spotřeba je závislá na klimatických podmínkách. Výše roční spotřeby 

elektrické energie a zemního plynu byla v roce 2021 mírně vyšší než v roce předcházejícím. 

Dodavatelem elektřiny i plynu v roce 2021 byla společnost Alpiq Retail CZ s.r.o.   

Dle vyhlášky č. 393/2001 Sb. je roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv (EP 5 01) 

součástí pravidelného statistického zjišťování prováděného Českým statistickým úřadem. 

8.4 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Jsou prováděna pravidelná školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

pravidelné prověrky BOZP. Prověřováno je rovněž vedení dokumentace v oblasti BOZP. 

V roce 2021 se nestal žádný pracovní úraz s následkem smrti a je evidováno 6 pracovních úrazů s 

dobou pracovní neschopnosti delší než 3 dny.       

8.5 POŽÁRNÍ OCHRANA 
V rámci prevence v požární ochraně jsou každoročně v březnu prováděny periodické revize ručních 

hasicích přístrojů a požárních vodovodů.  

V souladu s obecně závaznými předpisy se provádějí rovněž další pravidelné revize a s tím související 

servis zabezpečovacích protipožárních technologií - EPS, požárních uzávěrů a zařízení pro odvod 

kouře a tepla. 

V průběhu podzimu se provádějí na zařízeních cvičné tematické požární poplachy s důrazem na 

evakuaci osob. 

Každoročně se provádí odborná školení požárních hlídek a preventistů v PO. 
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8.6 AUTODOPRAVA 
 V roce 2021 bylo využíváno k zajištění činnosti organizace celkem 19 automobilů: 

Zařazení vozidla Typové označení Rok výroby 

Ředitelství  
Škoda Octavia TDI 2.0                                       2007 

Škoda Octavia 1.6  2017 

DPS U Kašny: 
VW Transporter                                2005 

Hyundai H1  2011 

DPS U Moravy 
Dacia SD Logan    2015 

VW Transporter   2011 

DOZP Barborka 
Citroën Berlingo 1.4               2010 

Citroën Jumpy  1.6 HDI   2010 

TOS Chůvičky 
Škoda Octavia Combi 2009 

Dacia Dokker 2019 

DPS Vážany 

Citroën Berlingo     2011 

Škoda Fabia Trumf 1.0  2018 

VW Transporter   2018 

DZR Strom života 

Škoda Fabia TSI 1.0      2017 

Citroën Jumpy 2.0 2020 

VW Caddy 2018 

Piaggio Porter 2011 

Podpora sam. bydlení Dacia Dokker    2019 

Chráněné bydlení Květná Octavia SLX 1.8     1999 

 

V listopadu 2021 byl vyřazen z provozu a prodán jeden automobil VW Transporter používaný pro 

DPS U Kašny. Předpokládáme jeho nahrazení novým automobilem v průběhu roku 2022. 

Autodoprava se řídí dle organizační směrnice autoprovozu, která je zpracována dle nařízení vlády č. 

168/2002 Sb. 

Autoprovoz je sledován z hlediska ekonomického provozu, který úzce souvisí s technickým stavem 

vozidel a jejich modernizací. U všech vozidel se provádí měsíční vyhodnocení spotřeby pohonných 

hmot. 

V roce 2021 jsme spotřebovali 4707 litrů benzínu, 4555 litrů nafty a 199 litrů LPG. Oproti 

předcházejícímu roku se jedná o mírný nárůst spotřeby nafty a pokles spotřeby LPG. Spotřeba 

benzínu byla obdobná jako předcházející rok. 

Všichni zaměstnanci, kteří používají služební vozidla, absolvují 1x ročně e-learningové školení řidičů 

– referentů (v souladu s § 103 zákoníku práce). 
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8.7 OPRAVY A INVESTICE 
 Mimo řešení běžných oprav a odstraňování drobných poruch byly v roce 2021 provedeny zejména 

tyto větší stavební práce: 

- přestavby pavilonu L v DOZP Barborka na denní stacionář (investorem této stavby bylo Město 

Kroměříž), 

- rekonstrukce kotelny v DPS Vážany, 

- úprava zahrady DPS Vážany (nový mlatová chodník a úprava zelených ploch), 

- výměna dvou nákladních výtahů v DPS Barborka. 

 

Zpracoval: Ing. Josef Koplík, technik  
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Obrázek 8 : Logo projektu 

9 Projekty 
Projektová práce v rámci SSKM doznala v roce 2021 významných změn a projektové řízení jako způsob práce 

se začal poměrně přirozeně šířeji uplatňovat. 

Projektem tedy v roce 2021 již nenazýváme čistě skupinu aktivit, které jsou financovány vícezdrojově a 

směřují k dosažení cílů, které jsou poskytovatelé dotací a darů ochotni podporovat, ale také aktivity, které 

organizace řeší pouze se zapojením vlastních zdrojů.  Jedná se o takové aktivity, které jsou rozvojové, jsou 

projektově řízené a směřují k definovanému cíli, případně o aktivity, které mají charakter přípravy a směřují 

k budoucím, vícezdrojově financovatelným, akcím investičního i neinvestičního charakteru.   

9.1 Alzheimerův uzel – Inovativní přístup k práci s osobami 

s diagnostikovanou demencí v Kroměříži  

 

Obrázek 7 : Logo ESF 

 

 

 

Projekt s číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015185 pokračoval ve své realizaci započaté v dubnu 2020 a 

jeho aktivity probíhaly celý rok.  

 

Cíl projektu 
CÍLEM PROJEKTU JE ZVÝŠIT KVALITU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCE VE SMYSLU ZKVALITNĚNÍ PRÁCE 

S OSOBAMI S DEMENCÍ V POBYTOVÝCH SLUŽBÁCH V ZAŘÍZENÍCH Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. 

(dále jen SSKM). 

Naplnění cíle znamená, že v organizaci bude plně zaveden respektující přístup ke klientům a snaha o 

akceptování a naplňování jejich potřeb. Tento přístup klientům umožní spokojený a co nejpozitivnější život v 

zařízeních. Postupné dosahování cíle bude využívat jednak možnosti zapojení nejnovějších poznatků a 

techniky, chceme ale, aby metodika a technika sloužila jako nástroj k uspokojování potřeb klientů, nikoliv 

jako bariéra. Budeme maximálně využívat pochopení a lidskost, navazovat udržitelné vztahy s klienty a jejich 

rodinami a podporovat dobrou spolupráci a atmosféru v zařízení i komunitě. Chceme se poctivě vracet k 



 
 

 

 

   
51 

využívání prvků "zdravého selského rozumu", respektu, úcty a spolupráce. (Tento přístup již zavádíme a 

výsledky jsou pozitivní, i když zatím dílčí.) O klienty bude pečovat vzdělaný personál, který má potřebné 

znalosti a kompetence, ale i motivaci a podporu. Lépe propojíme svět lidí s demencí se světem komunity. 

Vytvoříme bezpečné, pozitivní prostředí, v němž jsou respektována specifika klientů, vítáni jejich příbuzní a 

přátelé, nabízena jim metodická, osobní i technická podpora. Rodinám i široké veřejnosti umožníme 

pochopit, jak nejistě se v některých situacích může dementní člověk cítit. 

DÍLČÍ CÍLE: 

• zhodnotit současný stav práce s dementními klienty a upřesnit plán rozvoje 

• zajistit zpracování metodických a strategických dokumentů, které budou sloužit jako nástroj 

k zavádění inovativních postupů 

• motivovat, podpořit a vzdělat pracovníky tak, aby byli schopni aktivně zavádět nové přístupy 

do praxe 

• zavádět inovativní postupy zaměřené plně na potřeby klientů, jejich citlivé řešení se 

zapojením komunity, zejména rodinných příslušníků, přátel či dobrovolníků 

• zapojit informační technologie, ať už ke zlepšení kontaktu klientů s rodinami nebo k lepšímu 

pochopení problematiky demence pro okolí 

Realizační tým projektu 
RT je složen z vedoucích jednotlivých zařízení a klíčových pracovníků vedení. Výkonný tým je tvořený 

zaměstnanci zapojenými do projektu v rámci jeho pracovních pozic a je doplněn o administrátora a 

finančního manažera. 

Vedoucí RT 
Mgr. Dagmar Klučková – ředitelka organizace 

RT pro pilotáž 
Mgr. Jaroslav Forýtek – vedoucí DZR Strom života 

Mgr. Vladimíra Horáčková – vedoucí DpS a DZR U Moravy 

Mgr. Michaela Pospíšilová – vedoucí DpS a DZR Vážany 

 

Členové RT 
Alena Gazdová – vedoucí DpS U Kašny 

Mgr. Gabriela Perůtková – vedoucí DOZP Barborka a odlehčovací služby pobytové 

Mgr. Dana Brhelová – vedoucí sociálního úseku 

Lenka Brázdilová – vedoucí zdravotního úseku 

Martin Suchý – informatik 

 

Rozšiřující RT 
Mgr. Marie Balcárková – ekonomka 

Mgr. Eva Kupčíková – personalistka 
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Výkonný RT 
PhDr. Jana Pšejová – vedoucí projektu  

Martin Šípek – metodik projektu 

Mgr. Michaela Kavanová – administrátor projektu 

Ludmila Suchá – finanční manažerka projektu 

V červnu 2021 byla rozdělena pozice vedoucí projektu a nově byla zapojena Ing. Pavlína Cveková. 

 
Vybrané aktivity projektu  
Projekt se stále věnuje „otvírání“ problematiky demencí směrem k veřejnosti a zprostředkovává 

komunikaci mezi světem domovů a zájemci o spolupráci. V roce 2021 se těžiště práce posunulo 

k metodické a inovační činnosti a přirozeně směřuje ke snaze hledat řešení pro zapojování 

technologií do práce SSSKM. Veškeré aktivity jsou realizovány rovnoměrně. 

Vzdělávání

 
Obrázek 9 : Přehled vzdělávání v projektu za rok 2021 

téma

počet 

termínů

počet 

účastníků

Využití metody reminiscence při práci se seniory 1 23

A2019/0974-SP/PC

Alternativní a augmentativní komunikace pro zaměstnance sociálních služeb 2 47

A2019/0901-SP/PC

Specifická komunikace s klientem v sociálních službách 2 37

A2020/0617-SP/PC

Podpora kvality života seniorů v sociálních službách /gerontooblek/ 2 36

A2019/0436-SP/PC/VP

Volnočasové aktivity seniorů v organizacích sociálních služeb 3 55

A2020/1043-SP/PC

Práce se seniory s demencí 2 45

A2020/0788-SP/PC

Zvládání obtížných situací ve spolupráci s uživatelem sociální služby 3 58

A2020/0836-SP/PC

počet účastníků 301

člověkohodiny 2408

Virtuální realita - demence (jedinečný kurz od APSS podle australské licence) 10

A2019/0774-SP/PC/PP/VP

počet účastníků 100

člověkohodiny 600

navíc byly školeni vedoucí v rámci Tréninku koučování 

závěrečný dvouden bude v únoru 2022

počet účastníků 10

člověkohodiny 640

sociální pracovnice prošly školením na Životní příběh a Paliativní péči

počet účastníků 35

člověkohodiny 280

konaly se 2 konference INSPIROMAT

člověkohodiny celkem 3928
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V rámci projektu je realizována celá řada vzdělávacích aktivit, jejich realizace je neustále ovlivňována 

aktuální pandemickou situací. Část vzdělávání realizuje firma SocioFactor, další školení zajišťujeme 

týmem externích a interních lektorů. Velký zájem vzbudilo např. vzdělávání zaměřené životní příběh 

klientů a jeho využití v péči, ale také vzdělávání v oblasti paliativní péče, která má v případě péče o 

osoby s demencí specifické potřeby.  Za významný samozřejmě považujeme každý kurz, zde zmiňme 

alespoň: 

• Virtuální realita – demence – školení s využitím unikátního vzdělávacího programu, kde si 

účastníci mohou vyzkoušet, jak vnímá svět a cítí se osoba s demencí. Programem v deseti 

dnech prošlo 100 účastníků 

• Trénink koučování a komunikace – zaměřený na techniky řízení týmů a práce ve vícevrstvém 

komunikačním prostředí, kdy se volně přesouvá komunikace od podřízených/nadřízených ke 

klientům, jejich rodinám a vnějším spolupracovníkům. Trénink je plánován na 100 hodin, je 

určen pro 10 osob a bude ukončen v roce 2022 

• Inspiromat pro 21 století – unikátní aktivita, která propojuje experty a zájemce o zlepšování 

práce v sociálních službách prostřednictvím technologií. Forma diskusní konference usiluje o 

vytvoření maximálního prostoru pro sdílení informací a zkušeností, pro tvorbu neformální 

spolupracující sítě. V roce 2021 se uskutečnily 2 Inspiromaty, v červnu pilotní jednodenní, 

v listopadu již dvoudenní. Zapojili se účastníci z celé ČR, v multidisciplinárním prostředí 

doplnili pracovníky sociálních služeb odborníci z akademického prostředí (ČVUT), veřejné 

správy (TAČR), ICT (AEC), vývojářů z firemního segmentu (Linet) a další přednášející a hosté.  

INOVACE 
V závěru roku byly dopracovány filmové procházky “Cesty městem, které mám rád”. Procházky 

umožní, aby si klienti připomněli známá místa a při sledování filmu se (např. na pomalu se 

pohybujícím páse s madly) se “prošli” Kroměříží.  Filmy budou zpřístupněny a testování procházek 

bude zahájeno v úvodu roku 2021, kdy budou aktivizační místa otevřena v každém domově se 

zvláštním režimem. 

SPOJOVÁNÍ 
Průběžně pokračuje zpracování koncepčního materiálu, který má ukázat směřování v oblasti využití 

technologií. Realizace aktivit projektu odkryla řadu důležitých a zajímavých témat pro využití ICT, 

iniciovala vznik samostatné expertní skupiny pro ICT a spojování a celkové hledání udržitelných, 

praktických řešení, které v SSKM podpoří bezpečnost, soběstačnost a komunikaci klientů.  
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PRODLOUŽENÍ REALIZACE PROJEKTU 
Organizace využila možnosti prodloužení realizace projektu vzhledem k nárokům, které na realizaci 

projektů klade pandemie nemoci COVID 19 a projekt byl se souhlasem řídícího orgánu OPZ 

prodloužen o 6 měsíců, tedy do konce měsíce září 2022. 

 

 

Pod křídly Azraela 
V DpS U Kašny byl na začátku roku 2021 zahájen projekt nadačního fondu Abakus. Projekt se věnuje 

zavádění paliativní péče do práce v domovech tak, aby ve vhodných případech mohli klienti domova 

zemřít ve své posteli přímo v zařízení.  Pro projekt tak byl vytvořen realizační tým a minitým a projekt 

zaštítila svou prací nová koordinátorka Mgr. Alice Juračková.  

V roce 2021 zaměstnanci absolvovali řadu vzdělávacích programů v čele s programem GERI ELNEC, 

který souhrnně umožnil uchopit problematiku paliativní péče.  Geri Elnec se uskutečnil v Kroměříži, 

kam za námi přijeli odborní lektoři. Domov získal rovněž podporu zkušené metorky a v závěru roky 

bylo pořízeno vybavení pro samostatný pokoj tak, aby mohli být klienti v paliativní péči obklopeni 

co nejlaskavější, nejkomplexnější a nejbezpečnější možnou péčí personálu i vlastní rodiny.  I zde je 

prostor pro vybavení moderními technologiemi, které přinesou do paliativního pokoje doslova celý 

svět.  Z rozpočtu SSKM pak bylo vybavení doplněno chytrým lůžkem, které má řadu inovativních 

funkcí, které zvýší pohodlí a bezpečí. V závěru roku 2021 bylo toto lůžko postupně uváděno do 

provozu – dle informací výrobce je první, které bylo zakoupeno v rámci ČR.  

V rámci realizace projektu byl zpracován Akční plán, jímž se při zavádění paliativní péče celý tým řídí. 

Plán nezapomíná ani na prezentaci aktivit a osvětu nebo na vytváření podmínek pro uspokojování 

duchovních potřeb klientů, zaměstnanců, ale i rodin klientů. 

 

 

 

 

 Obrázek 10 : Logo projektu     
       

 

Obrázek 11 : Logo fondu Abakus 
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Příprava investičních projektů - transformace pobytových služeb v SSKM 
 

Zlínský kraj, který má ve své gesci péči o síť sociálních služeb se zabývá podporou území dlouhodobě. 

Jednou z nových možností je využití finančních prostředků připravených pro tzv. Regionální akční 

plán, kde bude možné čerpat investiční finanční prostředky na projekty spojené tzv. transformací - 

tedy zlepšováním životních podmínek pro osoby, které mají zdravotní postižení a postupně se 

přemísťují z pobytové služby do přirozeného prostředí, kde mohou žít samostatně, s individuálně 

nastavenou podporou vhodné služby. Finanční prostředky pro tyto akce budou administrovány OP 

IROP 2021 – 2027.  

SSKM se v rámci RAP chystají ucházet o 3 investiční projekty zaměřené na: 

• Vybudování nového objektu chráněného bydlení pro 10 osob 

• Rozšíření sociálně-terapeutických dílen do vhodného objektu a úzké propojení aktivit dílen s 

komunitou 

• Zavádění informačních systémů a asistivních technologií do provozu vhodných služeb tak, 

aby byla zajištěna bezpečnost, soběstačnost a podpora klientů. 

Jednání o RAP se stalo součástí projektové práce v SSKM. Samotné výzvy pro předkládání žádostí o 

dotaci se očekávají v roce 2022. Rok 2021 se tedy zaměřil na přípravu záměrů. SSKM se zde snaží být 

zřizovateli (Městu Kroměříži) nápomocny v maximální míře.  

 

Oblast informačních systémů a bezpečné práce s daty 
Projektovým způsobem začala být řízena oblast práce s informačními systémy a daty v SSKM. V této 

oblasti se sociální služby ocitají na prahu nových výzev a vzhledem k limitovaným kapacitám a 

možnostem se projektové řízení jeví jako nejvhodnější cesta. 

V prvním pololetí roku 2021 došlo k pečlivé analýze užívaných informačních systémů a dat, která 

jsou v nich shromažďována a zpracovávána a rozsáhlému vzdělávání projektového týmu.  Součástí 

analýzy bylo i podrobné testování zaměřené na bezpečnost dat v užívaných IS. 

Na základě analýzy byly určeny prioritní úkoly tak, aby mohla organizace i nadále pokračovat v 

plánování a přípravě na zavádění využívání technologických možností pro zajištění zejména:  
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• Soběstačnosti klientů 

• Bezpečí klientů 

• Komunikace ve skupině klient/zařízení/rodina 

• Bezpečnosti zaměstnanců 

• Úspory rutinních úkolů (administrativa) a umožnění soustředit se na osobní kontakt s klienty 

• Efektivní řízení a ekonomika organizace. 

K tomu je žádoucí, aby byla organizace dobře připravena. Bylo rozhodnuto o výběru dodavatele 

základního IS a definovány požadavky (nároky) na IS. Současně SSKM směřuje k nalezení 

smysluplného a udržitelného řešení propojení dat z různých infosystémů.  

V závěru roku pak byla zahájena první, testovací fází adopce MS 365, kdy byla organizace zapojena 

do sítě subjektů navázaných na platformu techsoup.cz, kde je možno využívat dary od nejrůznějších 

ICT firem. Pilotní fáze adopce budou řešeny prvním pololetí 2021 a bude zahájena práce se sdílenými 

dokumenty v prostředí cloudu.  

Dalším tématem, kterému se SSKM věnuje se vzrůstající energií je péče o bezpečnost dat. Ať už na 

straně zapojování nových technologických řešení (viz aktivity ICT), nebo na straně práce s daty a 

vzdělávání uživatelů. V roce 2021 proběhly 2 vzdělávací aktivity fy AEC zaměřená na kybernetickou 

bezpečnost pro manažery, 1 vzdělávání “IT pro neajťáky” rovněž zaměřené na manažery v sociálních 

službách a také vzdělávání “Práce s daty pro neajťáky”.  
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10 Oblast informačních technologií 
 

Informační technologie v Sociálních službách města Kroměříže 
 

Požívané IT systémy  
• Ekonomický systém GORDIC (účetnictví, evidence majetku) 

• Personální mzdový FLUXPAM 5 (personální, mzdová agenda) 

• Zdravotní evidence Chytrá organizace (zdravotní dokumentace klientů) 

• Sociální evidence Chytrá organizace (evidence klientů, žádostí) 

• Stravovací, skladová evidence Chytrá organizace (sklady, stravování) 

• Microsoft office (pomocná, pracovní evidence, pošta) 

• Chytrá organizace (CRM, docházka, technické agendy) 

 

Technická část IT infrastruktury 
• 106 ks stolních počítačů (s aktualizovaným systémem WIN 10, s programy Microsoft office a 

bezpečnostní systém ESET) 

• 30 ks notebooků (s aktualizovaným systémem WIN 10, s programy Microsoft office a 

bezpečnostní systém ESET) 

• 429 ks tabletů pro evidenci úkonů péče, vedení dokumentace a komunikaci s rodinami 

• 5 ks serverů pro běh aplikací a správu dokumentů s centralizovaným zálohováním 

• 5 ks skupinových tiskáren pro tisk dokumentů 

• 65 ks tiskáren pro tisk dokumentů a etiket 

 

Počítačová síť je tvořena na každém zařízení firewallem a managovatelnými síťovými přepínači. Wifi 

je koncipována rozdělením na tři SSID pro přístup tabletů, zaměstnanců a návštěv. 

V závěru roku 2021 započaly přípravy na nasazení M365 a zpracování podkladů k přizpůsobení IT 

infrastruktury do souladu s připravovanými standardy kybernetické bezpečnosti. 

 

Zpracoval: Martin Suchý, IT technik 
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11 Domov pro seniory u Kašny (DpS) 
 

11.1 OBLAST SOCIÁLNÍ 
 

Kapacita klientů DpS U Kašny  
DpS U Kašny má kapacitu 80 klientů. 

 

Cílová skupina DpS U Kašny  
DpS U Kašny poskytuje své služby seniorům, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby z důvodu 

věku a snížené soběstačnosti ve věku 60 a více let. 

 

Negativní vymezení cílové skupiny 
Poskytnutí pobytové sociální služby DpS U Kašny se vylučuje, dle vyhlášky 505/2006 Sb.,  

§ 36, ve znění pozdějších předpisů, jestliže: 

- zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení 

- osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci 

- chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní 

soužití 

 

DpS U Kašny není schopné pečovat o tyto klienty: 

- osoby vyžadující stálou osobní asistenci 

- osoby závislé na alkoholu  

- osoby závislé na omamných látkách 

- osoby s duševním onemocněním, zejména psychotiky a psychopaty osoby, které 

odmítnou podepsat Smlouvu o poskytování sociální služby 

 

Unicitní klienti DpS U Kašny za rok 2021 -    94 klientů 

Průměrný věk klientů DpS U Kašny za rok 2021 -  90 let 

Nejstarší klient DpS U Kašny v roce 2021 -   100 let –   2 ženy 

 

Příspěvek na péči v DpS U Kašny za rok 2021 

Bez příspěvku na péči   1 

Příspěvek na péči – 1. stupeň  10 

Příspěvek na péči – 2. stupeň  27 

Příspěvek na péči – 3. stupeň  21 

Příspěvek na péči – 4. stupeň  24 

 

 

 

Přehled opatrovníků klientů ze zdravotních důvodů za rok 2021 

Celkem 21 opatrovníků 

• 19 rodina klienta 

• 2 obec 
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Úmrtnost a odchod klientů v roce 2021  

• zemřelo 15 klientů 

• do soukromí neodešel žádný klient 

• do jiné sociální služby byl přemístěn 1 klient 

 

DOSTUPNOST VEŘEJNÝCH SLUŽEB 
DpS U Kašny je otevřené zařízení, které se nachází přímo v centru města, proto mohou klienti 

kdykoliv ze zařízení odejít a sami využívat běžné služby kadeřníka, pedikérky, navštěvovat obchody, 

restaurace, zajít si do kostela, kina, knihovny apod. 

Využívání jiných sociálních služeb  

Klienti DpS U Kašny jiné sociální služby v roce 2021 nevyužívali. 

 

Počet a přehled žadatelů o službu DpS U Kašny v roce 2021 

Celkem 128 žadatelů  

• 48 mužů   

• 80 žen 

 

Průběh Covid pandemie v DpS U Kašny v roce 2021 
V měsíci lednu doznívala karanténa klientů v Covid zónách. Od měsíce února až do konce roku 

probíhal provoz v DpS U Kašny standartně a u klientů byly zaznamenány jen jednotky případů nákazy 

na Covid – 19. V zařízení byly, i když v omezené míře, povoleny návštěvy rodinných příslušníků a 

osob blízkých, což klienti velmi ocenili a zlepšila se jejich psychická pohoda.  

I nadále po celý rok byla dodržována nařízení vlády a vnitřní opatření SSKM. Klienti a personál byli 

pravidelně testováni na Covid – 19, od konce měsíce ledna probíhalo očkování jak klientů, tak 

zaměstnanců. 

 

11.2 OBLAST PERSONÁLNÍ   

 

Celkový počet pracovníků – 55 

 

Počet a přehled pracovníků dle druhu zařazení v DpS U Kašny v roce 2021 
 

 

 

Tabulka 10 :  Přehled počtu pracovních pozic 

Pracovní zařazení Počet pracovníků Počet úvazků 

Vedoucí domova 1 1 

Vedoucí zdravotnického úseku 1 1 

Sociální pracovnice -   VOP 1 1 

Sociální pracovnice 2 2 
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Pracovník v sociálních službách 33 33,5 

Všeobecná sestra 5 5 

Praktická sestra 2 2 

Účetní - skladní 1 1 

Švadlena 1 0,5 

Uklízečka 6 6 

Údržbář  2 2 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ v roce 2021 v DpS U Kašny 
 

Témata školení vedoucí domova a sociálních pracovnic 

➢ Krizové řízení 

➢ Inspiromat pro 21. století II 

➢ Virtuální realita 

➢ Workshop Zapojení biografie klienta do sociální práce 

➢ Geri Elnec 

➢ Paliativní péče 

➢ Paliativní přístup 

 

Témata školení vedoucí obslužné péče a pracovníků v sociálních službách 

➢ Virtuální realita 

➢ Práce se seniory s demencí 

➢ Využití metody reminiscence při práci se seniory 

➢ Supervize -   Na člověka orientovaná komunikace 

➢ Specifická komunikace s klientem v sociálních službách 

➢ Workshop Zapojení biografie klienta do sociální práce 

➢ Volnočasové aktivity seniorů v organizacích sociálních služeb  

➢ Zvládání obtížných situací ve spolupráci s uživatelem sociální služby  

➢ Alternativní komunikace a augmentativní komunikace pro zaměstnance v sociálních 

službách 

➢ Základy první pomoci 

➢ Podpora kvality života seniorů 

➢ Nutriční péče „Společně to zvládneme“ 

➢ Změny ve stáří ovlivňující výživový stav seniorů 

➢ Podvýživa, problém u seniorů -   zásady správné výživy 

➢ Geri Elnec 

➢ Paliativní péče 

➢ Paliativní přístup 

➢ Workshop Sdílení paliativní péče 

➢ Paliativní péče pro sociální pracovníky 

➢ Workshop PSY, SOC, SPIR v paliativní péči 
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Témata školení vedoucí zdravotnického úseku, všeobecných a praktických sester  

➢ Virtuální realita 

➢ Konference praktické geriatrické péče 

➢ Workshop Zapojení biografie klienta do sociální práce 

➢ Nutriční péče „Společně to zvládneme“ 

➢ Změny ve stáří ovlivňující výživový stav seniorů 

➢ Podvýživa, problém u seniorů -   zásady správné výživy 

➢ Zásady hojení ran vlhkou terapií a jednotlivými produkty   

➢ Rozvoj paliativní péče v pobytových službách pro seniory 

➢ Geri Elnec 

➢ Paliativní péče 

➢ Paliativní přístup 

 

PRAXE v DpS U Kašny v roce 2021 
Praxi vykonávali v zařízení DpS U Kašny studenti ze Střední zdravotnické školy v Kroměříži. 

 

DOBROVOLNICTVÍ v DpS U Kašny v roce 2021 
V rámci spolupráce s centrem ADRA docházeli ke klientům do DpS U Kašny celkem 4 

dobrovolníci – 1 žena a 3 muži. Ve spolupráci plánuje zařízení dále pokračovat. 

 

EXTERNÍ ODBORNÍCI v DpS U Kašny v roce 2021  
Od měsíce června probíhala u klientů pravidelně 1 x za měsíc canisterapie a od měsíce října 

muzikoterapie. 

 

 

11.3 OBLAST TECHNICKÁ 

 
 

Přehled pokojů v DpS U Kašny v roce 2021 
 

 

 Tabulka 11 :  Přehled pokojů služby 
BUDOVY  POKOJE 

 Jednolůžkový  

pokoj 

Dvoulůžkový  

pokoj 

Třílůžkový    

pokoj 

Paliativní  

pokoj 

Celkem pokojů  
na budovách 

Budova B1 11 4 - - 15 pokojů na B1 

Budova B2 9 2 - 1 12 pokojů na B2 

Budova B3 4 19 2 - 25 pokojů na B3 

CELKEM 

24 

jednolůžkových  

pokojů 

25 dvoulůžkových  

pokojů 

2 třílůžkové 

pokoje 

1 paliativní  

pokoj 
celkem 52  

pokojů 

 

 

 



 
 

 

 

   
62 

 

Ceny za ubytování a stravování v DpS U Kašny v roce 2021 
 

Tabulka 12 : Přehled úhrad 

 

 

POKOJ 

bydlení strava 1 den celkem 

 

1 den 

 

30 dnů 

 

1 den 

 

30 dnů 

 

Celkem 

 

30 dnů  
1 lůžkový s balkonem 210 6 300 165 4 950 375 11 250 

1 lůžkový bez balkonu 205 6 150 165 4 950 370 11 100 

2 lůžkový s balkonem 200 6 000 165 4 950 365 10 950 

2 lůžkový bez balkonu 198 5 940 165 4 950 363 10 890 

3 lůžkový 186 5 580 165 4 950 351 10 530 

1 lůžkový s balkonem 210 6 300 170 5 100 380 11 400 

1 lůžkový bez balkonu 205 6 150 170 5 100 375 11 250 

2 lůžkový s balkonem 200 6 000 170 5 100 370 11 100 

2 lůžkový bez balkonu 198 5 940 170 5 100 368 11 040 

3 lůžkový 186 5 580 170 5 100 356 10 680 

Ceny stravy jsou uvedeny za dietu racionální a diabetickou. 

 

VYBAVENÍ DOMOVA 
- Domov tvoří komplex tří budov, které na sebe plynule navazují a jsou vzájemně propojené. 

Součástí jsou také tři terasy a dvorní trakt s lavičkami a pergolou. 

- Pracovnice domova mají k dispozici kompenzační pomůcky (elektrické polohovací postele, 

invalidní vozíky, toaletní křesla, jídelní stolky, chodítka, elektrické zvedací zařízení, polohovací 

křesla, antidekubitní matrace apod.). 

- Na pokoji u každé postele klienta a na sociálních zařízeních je nainstalováno signalizační zařízení. 

- Pro zachování soukromí a intimity na vícelůžkových pokojích používá personál při hygienických 

a ošetřovatelských úkonech zástěny. 

- Zařízení DpS U Kašny je vybaveno nábytkem, který odpovídá věku a potřebám klientů. 

Zaměstnanci domova se snaží o vytvoření domácího prostředí. Domov je vyzdoben obrazy, 

květinami, nástěnkami s fotografiemi. V kulturní místnosti B1a B2 a v obou jídelnách budovy B3 

je pro klienty televize. V jídelnách mohou klienti využít společnou ledničku, rychlovarnou konvici 

a mikrovlnou troubu.  

- Čistota a úprava všech prostor zařízení je zajištěna každodenním úklidem.  

- Personál má pestré pracovní oděvy, barevně rozlišené, dle funkce každého pracovníka. 

- Domov nemá vlastní prádelnu a kuchyň. Tyto služby jsou zajišťovány službou DpS Vážany.  

- DpS U Kašny má k dispozici celkem dvě auta. Jedno slouží na převoz stravy z DpS Vážany, druhé 

auto slouží pro pořádané výlety s klienty. 

BUDOVA B1 a B2 a B3 
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- Pokoje klientů jsou vybaveny standartně -   polohovací elektrické lůžko, noční stolek, jídelní stůl, 

uzamykatelná skříň, komoda s uzamykatelnou zásuvkou, lampička, polička, křeslo se zvýšenou 

opěrkou hlavy, židle. Součástí všech pokojů je předsíň a sociální zařízení se sprchovým koutem. 

V předsíni je umístěn botník a věšáková stěna se zrcadlem. Pokoje na budově B1 a B2 mají také 

kuchyňskou linku. 

Na budově č. 2 byl v rámci projektu Pod křídly Azraela na konci roku 2021  zřízen 

jednolůžkový pokoj pro poskytování paliativní péče včetně speciálního vybavení pro klienta 

v terminálním stádiu a vybavení pro rodinné příslušníky, pro možnost doprovázení svého 

příbuzného na poslední cestě. 

- Po domluvě si klienti mohou s sebou mohou přinést vlastní vybavení pokoje, aby jim pobyt 

v domově co nejvíce připomínal vlastní bydlení.  

- Na pokojích mohou klienti používat své vlastní elektrospotřebiče (televizor, rádio, varnou 

konvici, mikrovlnou troubu, chladničku, žehličku, počítač apod.). Klientům je také po dohodě 

s vedením domova, popř. spolubydlícím, umožněno chovat domácí mazlíčky. 

- Na každé budově je pro klienty jídelna a výdejna stravy, kulturní místnost, ošetřovna, na 

chodbách sociální zařízení, koupelna s masážní polohovací vanou, terasa s ratanovým nábytkem 

a slunečníky.  

- Na všech budovách je pro klienty k dispozici výtah. 

- Pro klienty jsou vytvořeny i dvě vzpomínkové místnosti. Obě dvě místnosti jsou vybaveny retro 

nábytkem.  

 
FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI v DpS U Kašny v roce 2021 

Během celého roku mohli klienti využívat fakultativní činnosti, jejíchž přehled je k dispozici u 

sociálních pracovnic, vedení domova a na informačních tabulích pro klienty a rodinné 

příslušníky. 

11.4  OBLAST ZVYŠOVÁNÍ KVALITY 
- V DpS U Kašny si pravidelně zjišťuje spokojenost se službou, a to jak od zaměstnanců, 

klientů, rodinných příslušníků, tak také od studentů, kteří jsou v zařízení na praxi.  

- Klienti, rodinní příslušníci klientů i praktikanti vyplňovali v roce 2021 dotazníky 

spokojenosti.  

- Výsledky z dotazníkového šetření jsou k nahlédnutí u vedoucí domova. 

 

Sebehodnocení 

- Hodnocení pracovníků probíhá v DpS U Kašny 1x ročně za účasti hodnoceného pracovníka, 

vedoucí obslužné péče /vedoucí zdravotnického úseku a vedoucí domova. 

11.5  OBLAST VOLNOČASOVÁ A AKTIVIZAČNÍ 
- Aktivizace klientů probíhaly v roce 2021 pravidelně každý den dle týdenního plánu, a to 

jak skupinové, tak individuální na pokojích klientů.  

- Záleželo jen na samotném klientovi, zda se chce aktivizační činnosti nebo programu 

zúčastnit nebo ne. Aktivity byly vždy přizpůsobeny schopnostem a dovednostem klientů 
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tak, aby je daná činnost motivovala a dosavadní schopnosti a dovednosti byly zachovány 

nebo se zlepšily.  

- Mezi pravidelné aktivity patřily doprovody klientů mimo zařízení, Mše svaté, hraní 

šipek a kuželek, kondiční cvičení, nejrůznější ruční práce, tréninky paměti či předčítání 

knih.  

- Některé společné plánované akce mimo zařízení musely být zrušeny kvůli šíření nemoci 

Covid – 19.  
 

Akce v zařízení DpS u Kašny v roce 2021 
 

LEDEN  

➢ Tříkrálová beseda 

➢ Sportovní hry, stolní kuželky 

➢ Trénink paměti, jemné motoriky 

➢ Společenské hry 

➢ Knihovna 

➢ Předčítání 

➢ Ruční práce  

➢ Masáže těla 

ÚNOR 

➢ Beseda na téma Hromnice, Svatá Dorota, Svatý Valentýn  

➢ Masopustní veselí – vodění medvěda 

➢ Sportovní hry, stolní kuželky 

➢ Trénink paměti, jemné motoriky 

➢ Ruční práce  

➢ Masáže těla 

BŘEZEN 

➢ Oslava MDŽ – květiny pro klientky  

➢ Čtení na pokračování 

➢ Pletení 

➢ Sportovní hry, stolní kuželky, kondiční cvičení, šipky 

➢ Velikonoční pečení  

➢ Trénink paměti, jemné motoriky 

➢ Péče o zahrádku 

➢ Zpívání s kytarou  

DUBEN 

➢ Velikonoční beseda, povídání o tradicích, velikonoční výzdoba domova 

➢ Mše svatá 

➢ Péče o zahrádku 

➢ Sportovní hry, stolní kuželky, rozcvička těla 
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➢ Trénink paměti, jemné motoriky 

➢ Zpěv s kytarou 

➢ Pletení, ruční práce 

➢ Čtení na pokračování 

➢ Kino Kašna  

➢ Stavění májky 

➢ Slet čarodějnic – beseda 

➢ Vycházky do centra města 

KVĚTEN 

➢ Vycházky do centra města 

➢ Péče o zahrádku 

➢ Zpěv s kytarou 

➢ Sportovní hry, stolní kuželky, rozcvička těla, šipky 

➢ Trénink paměti, jemné motoriky 

➢ Pletení, ruční práce 

➢ Jarmark soc. služeb města Kroměříž na Velkém náměstí 

ČERVEN 

➢ Turnaj v ruských kuželkách 

➢ Vycházky do centra města 

➢ Mše svatá 

➢ Zpěv s kytarou 

➢ Sportovní hry, stolní kuželky, rozcvička těla, šipky 

➢ Předčítání 

➢ Canisterapie 

➢ Trénink paměti, jemné motoriky 

➢ Riegrovské hody – pečení cukroví, cimbálová muzika Dubina, kácení májky  

ČERVENEC/SRPEN 

➢ Trénink paměti, jemné motoriky 

➢ Knihovna 

➢ Péče o zahrádku 

➢ Sportovní hry, stolní kuželky, rozcvička těla, šipky 

➢ Hudební vystoupení 

➢ Pletení, ruční práce 

➢ Společenské hry, aktivity na smyslové vnímání 

➢ Vaření marmelády, vaření sirupu 

➢ Canisterapie 

➢ Lukostřelba 

➢ Vycházky do centra města 

ZÁŘÍ 

➢ Posezení pro rodinné příslušníky + grilování 
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➢ Sportovní hry, stolní kuželky, rozcvička těla, šipky 

➢ Trénink paměti, jemné motoriky 

➢ Knihovna 

➢ Vycházky do centra města 

➢ Pletení, ruční práce 

➢ Zahradní terapie 

➢ Canisterapie 

➢ Společenské hry, aktivity na smyslové vnímání 

➢ Grilování 

➢ Turnaj v ruských kuželkách 

➢ Pánská jízda 

➢ Hudební vystoupení 

ŘÍJEN 

➢ Oslava dne seniorů v Domě kultury 

➢ Sportovní hry, stolní kuželky, rozcvička těla, šipky 

➢ Trénink paměti, jemné motoriky 

➢ Lukostřelba a grilování 

➢ Pletení, ruční práce 

➢ Předčítání 

➢ Společenské hry 

➢ Mše svatá 

➢ Pánská jízda 

➢ Canisterapie 

➢ Zpívání s kytarou 

➢ Hudební vystoupení 

➢ Knihovna 

➢ Vycházky do centra města 

➢ Péče o zahrádku 

➢ Muzikoterapie 

LISTOPAD 

➢ Vycházky do centra města 

➢ Zpívání s kytarou 

➢ Společenské hry 

➢ Pletení, ruční práce, výroba vánočních přání, výrova věnců 

➢ Trénink paměti, jemné motoriky 

➢ Knihovna 

➢ Sportovní hry, stolní kuželky, rozcvička těla, šipky 

➢ Pánská jízda 

➢ Pečení, vaření 

➢ Svatomartinské hodování 

➢ Mše svatá 

➢ Muzikoterapie  
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PROSINEC 

➢ Pletení, ruční práce, výroba vánočních přání, výrova věnců 

➢ Trénink paměti, jemné motoriky 

➢ Zdobení vánočních stromečků 

➢ Návštěva Mikuláše z Domu kultury 

➢ Mikulášská nadílka 

➢ Canisterapie 

➢ Knihovna 

➢ Sportovní hry, stolní kuželky, rozcvička těla, šipky 

➢ Mše svatá 

➢ Canisterapie 

➢ Muzikoterapie  

➢ Hudební vystoupení 

➢ Společenské hry 

➢ Vánoční beseda s hudebním vystoupením 

 

V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU 

➢ Příprava šitých výrobků na jarmark – v průběhu roku 

➢ Péče o zahrádku  

➢ Sezónní výzdoba DpS 

➢ Kino Kašna 

➢ Kultura U Kašny (vystoupení dle nabídky) 

➢ Vaření, pečení, výroba sirupů a marmelád 

 

 

Výlety s klienty domova: 

• Kroměříž – Podzámecká zahrada (individuální vycházky) 

• Svatý Hostýn – Kostel 

• Velehrad 

• Luhačovice – kolonáda, přehrada 

• Luhačovice – pro velký úspěch výlet zopakován 

• Sv. Hostýn 

• Morkovice – košíkářské muzeum 

• Loštice – tvarůžkárna 

• Loštice – pro velký úspěch výlet zopakován 
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Fotografie z pořádaných akcí v roce 2021 
 

VÝLET DO LUHAČOVIC 

 

Obrázek 12 : Výlet do Luhačovic     

 
 

POSEZENÍ S RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY    

            

Obrázek 13 :  Posezení s rodinami     

 
 

 

VELIKONOČNÍ POSEZENÍ 

 

Obrázek 14 : Velikonoce        
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RIEGROVSKÉ HODY 

 

Obrázek 15 : Riegrovské hody         

 
 

PRAVIDELNÉ AKTIVIZACE 

 

Obrázek 16 : Aktivizace klientů   

 

 

CANISTERAPIE 

Obrázek 17 : Canisterapie  
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VÁNOČNÍ AKCE 

 

Obrázek 18 : Vánoční akce  

 
 

 

 

 

 

Vypracovala: Alena Gazdová, vedoucí domova 
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12  Domov pro seniory U Moravy 
Domov pro seniory U Moravy zajišťuje služby klientům ve dvou typech pobytových služeb: 

• Domov pro seniory U Moravy (kapacita 112 lůžek)  

• Domov se zvláštním režimem U Moravy (kapacita 24 lůžek). 

12.1  Oblast sociální  
 

Posláním Domova pro seniory U Moravy je vytvoření prostředí splňující podmínky pro 

plnohodnotný a přirozený způsob života dle individuálních a zároveň reálných potřeb uživatelů. 

Cílová skupina služby-sociální služby jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 (§49 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

Věková struktura cílové skupiny:  

• Senioři (mladší 60 –   80 let, starší nad 80 let) 

Negativní vymezení cílové skupiny 

V souladu s ustanovením zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 91 může domov odmítnout 

uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytování sociálních služeb, v případech, kdy: 

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v 

registru poskytovatelů sociálních služeb,  

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,  

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové 

sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo  

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto 

žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze 

smlouvy. 

 

Statistické údaje k 31.12.2021 
• Počet klientů k 31.12.2021-105 

• Počet unicitních klientů- 151 

• Věkový průměr klientů – 84,28 let, nejvyšší věk - 100 let, nejnižší věk - 60 let 

✓ Z celkového počtu klientů ženy tvoří 72 % a muži jsou zastoupeni ve 28 %. 

• Přehled počtu klientů dle přiznaného příspěvku na péči: 

✓ bez příspěvku na péči  2   klienti 

✓ I. stupeň závislosti  30 klientů 

✓ II. stupeň závislosti 27 klientů 

✓ III. stupeň závislosti  27 klientů 

✓ IV. stupeň závislosti  19 klientů 

• Omezení klientů ve svéprávnosti 

✓ Klienti omezeni ve svéprávnosti 3 klienti 

o Opatrovník rodina  2 klienti 

o Opatrovník obec                 1 klient 

✓ Opatrovník dle §465 občan. zákoníku č.89/2012  9 klientů 
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• Počet žadatelů o službu-k 31.12 2021 bylo evidováno 130 žádostí o umístění.  

• Počet přijatých klientů za rok 2021: 55 klientů 

• Počet ukončených Smluv o poskytování sociální služby na vlastní žádost- 7 klientů přechod do jiné 

služby  

• Počet úmrtí za rok 2021: 39 

 

12.2  Dostupnost veřejných služeb, využívání jiných sociálních služeb  
Domov nenahrazuje instituce, které poskytují běžné služby veřejnosti. Snahou domova je, aby klienti 

v co nejvyšší možné míře využívali běžně dostupné služby a zapojovali se tak do běžného života 

společnosti. 

Domov je umístěn v panelové zástavbě města se zahradou, nedaleko domova se nalézá městský 

park. V blízkosti se nachází: zastávka MHD, autobusové a vlakové nádraží, prodejna Albert, pošta, 

květinářství, Kozlovna Oskol, Generali Česká Pojišťovna, veřejná prádelna, papírnictví. 

Spolupracujeme s odborníky a poskytovateli služeb: 

✓ Ordinace praktického lékaře 

✓ Ordinace psychiatra 

✓ Služby katolického kněze 

✓ Pedikúra 

✓ Muzikoterapie 

✓ Canisterapie 

✓ Humanitární organizace ADRA 

✓ Masérské, rekondiční a regenerační služby 

 

Klienti Domova U Moravy jiné sociální služby v uplynulém roce nevyužívali. 

12.3  COVID-19 ve službě, dopady sociální izolace 
Vzhledem k opatřením v souvislosti s  epidemiologickou situací, byly některé společné  aktivity 

klientů  a setkávání v loňském roce omezeny.  

S nastavenými opatřeními byli průběžně a dle potřeby seznamováni klienti,rodinní příslušníci, 

opatrovníci a zaměstnanci služby.  

Závěr roku s sebou přinesl zákaz návštěv ,omezení kontaktů se svými blízkými.  Chod služby  

ovlivňovala jak  opatření spojená s péčí o klienty, tak karanténí opatření klientů i pracovníků.Veškeré 

tyto aspekty měly dopad na psychickou stránku a pohodu klientů. Mezi projevy sociální izolace 

patřilo střídání nálad, apatie, nechutenství. Ve snaze  zmírnit  dopady osamocení jsme se zaměřili  

především na individuální aktivity za dodržování nastavených bezpečnostních nařízení. 

12.4  Oblast personální  
Komplexní péči zajišťuje tým pracovníků: pracovníci v sociálních službách, všeobecné a praktické 

sestry, sociální pracovnice, pracovnice prádelny, úklidu, kuchyně, pracovníci údržby, účetní, 

provozářku a vedení domova.  
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Tabulka 63 : Personální zajištění služby 

Pracovní zařazení  Počet zaměstnanců/úvazek  

Vedoucí domova  1/0,9  

Vedoucí obslužné péče  1/0,9  

PSS – koordinátor  2/1,5  

Pracovníci v sociálních službách  35/35  

Vedoucí zdravotního úseku  1/0,9  

Všeobecná sestra  7/4  

Praktická sestra  2/1,6  

Sociální pracovnice  3/2,7  

Účetní  1/0,9  

Provozář-skladní  1/0,9  

Vedoucí kuchyně  1/0,8  

Kuchařka  7/6  

Údržbář  3/2,7  

Uklízečka  8/7  

Švadlena-pradlena  5/4  

Vrátný  3/2,5  

 

 

12.5  Vzdělávání zaměstnanců 
Vzdělávání zaměstnanců:  

• Pracovníci technicko – hospodářského úseku se účastnili školení zaměřeného především na 

oblast BOZP, HACCP, školení obsluhy nízkotlakých kotelen, plynových zařízení a tlakových nádob, 

školení preventistů a požárních hlídek, řidičů.  

• Vzdělávání zdravotnických pracovníků: 

Urgoclean krytí 

Zásady hojení ran 

Obsluha odsávačky typu Aspira 16.8.21 

Obsluha a údržba oxygenátoru M-50 

 

V rámci certifikace nutriční péče proběhla níže uvedená školení 

• Změny ve stáří ovlivňující výživový stav seniorů – výživa a nutriční výživa 

• Podvýživa, problém u seniorů – zásady správné výživy 

• E-learning – součást Certifikace nutriční péče 
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Graf 1 : Preferované oblasti vzdělávání PSS 

 
 

 
Realizované vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků 
Oblast komunikace 

• Alternativní a augmentativní komunikace pro zaměstnance sociálních služeb 

• Specifická komunikace s klientem v sociálních službách 

• Práce se seniory s demencí 

• Virtuální demence 

• Zapojení biografie klienta do sociální práce 

Oblast terapií 

• Využití metody reminiscence při práci se seniory 

• Reflexní terapie 

• Volnočasové aktivity seniorů v organizacích sociálních služeb 

Oblast ošetřovatelské péče 

• Podpora kvality života seniorů v sociálních službách (gerontooblek) 

 Psychohygiena v pomáhajících profesích 

• Zvládání obtížných situací ve spolupráci s uživatelem sociální služby 

Praxe  

Z důvodu epidemiologické situace a v návaznosti na vládní opatření byla praxe studentů velmi 

omezena. Z daného důvodu absolvovali praxi pouze tři studenti Vyšší odborné školy pedagogické a 

sociální Kroměříž. 

 

Stáže 

Z důvodu situace a zákazu návštěv v domově plánovaná stáž pracovníků nebyla uskutečněna. 

 

Externí odborníci  

Epidemiologické situace a vládní opatření ovlivnila i běžné doplňující aktivity pro klienty. 
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• Muzikoterapie proběhla v loňském roce v rozsahu šesti hodin   

• Duchovní péče-služby katolického kněze, mše včetně svátosti smíření probíhají v kapli domova 

poslední čtvrtek v měsíci. V případě potřeby, přání ze strany klienta (např.  Svátost nemocných) 

jsou služby knězem klientovi poskytnuty individuálně 

 

Supervize  

Z důvodu onemocnění supervizorky v loňském roce supervizní setkání pro pracovníky neproběhla. 

 
Dobrovolníci  

V rámci spolupráce s Dobrovolnickým centrem ADRA dobrovolníci navštívili dva klienty v rozsahu 4 

hod. 

 

12.6  Oblast technická 
Domov pro seniory byl zprovozněn v březnu 2000. Třípatrová bezbariérová budova je přizpůsobená 

poskytovaným službám a klientům. Součástí domova jsou terasy a dvorní trakt.  

Zajišťujeme péči 112 klientům ubytovaných v 1, 2 a 3lůžkových pokojích, součástí pokoje je sociální 

zařízení (WC, sprcha) a signalizační zařízení. Klientům s vyšší mírou podpory jsou k dispozici 

polohovací postele, antidekubitní matrace, pro přesuny jsou využívány zvedací zařízení a speciální 

podložky. 

Pro zachování soukromí a intimity klientů na vícelůžkových pokojích slouží zástěny. 

Cena za ubytování se odvíjí od rozlohy a je závislá na tom, zda se jedná o ubytovací jednotku s 

balkonem nebo bez balkonu. 

 

Ubytování klientů je poskytováno: 

• 59 jednolůžkových pokojů, cena za ubytování se pohybuje v rozmezí od 205 Kč/den až 210 Kč/den 

• 25 dvoulůžkových pokojů, cena za ubytování se pohybuje v rozmezí 198 Kč/den až 200 Kč/den  

• 1 třílůžkový pokoj v ceně 186Kč/den 

 

Standardní vybavení pokojů: postel, noční stolek, šatní skříní, komoda, křeslo, stolek, uzamykatelná 

skříňka. 

Součástí vybavení ubytovacích jednotek (oddělení B): kuchyňská linka s varnou deskou a 

chladničkou. 

Klienti mohou na pokojích využívat vlastní elektrospotřebiče (televizor, rádio, varnou konvici) a 

nábytek. 

Každé podlaží má svou vlastní jídelnu s televizí, kuchyňku se sporákem a lednicí. Na chodbách jsou 

zřízeny retro koutky k posezení. 

Klienti mají dále k dispozici automat na nápoje, kapli, návštěvní místnost, tělocvičnu, bufet, 

reminiscenční a relaxační místnost (Snoezelen). Centrální koupelna ve 3.n.p (v části A) a ve 4. n. p. 

(v části B) je vybavena polohovací vanou. 
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Stravování a nutriční péče  

Stravování zajišťuje kuchyně domova s ohledem na požadavky cílové skupiny a zásady racionální 

výživy. Klienti mají možnost výběru oběda (5x týdně) i večeře (3x týdně) z nabídky výběru dvou jídel. 

Dvakrát týdně připravuje kuchyně teplé večeře (mimo letní měsíce červenec, srpen). Domov 

zajišťuje stravu racionální (D3), diabetickou (D9), mixovanou, strava výběrovou a ostatní léčebné 

režimy. Cena stravy se řídí platným ceníkem, podle diet klientů. 

 

Domov dále klientům zajišťuje praní, žehlení a drobné opravy prádla. 

  

Fakultativní činnosti  
Naše zařízení poskytuje nad rámec základních činností fakultativní činnosti, které jsou poskytovány 

za úplatu dle platného ceníku. 

12.7  Oblast zvyšování kvality 
Kvalita služeb úzce souvisí s dodržováním zásad poskytované služby, s individuálním plánováním, s 

plánováním a hodnocením cílů služby, se zácvikem nově příchozích zaměstnanců, s hodnocením a 

dalším vzděláváním pracovníků.  

 

V rámci zvyšování kvality byl v loňském roce realizován průzkum spokojenosti s poskytovanou sociální službou 

pro klienty (46 respondentů), opatrovníky, osoby blízké, osoby zastupující zájmy klienta (22 respondentů). 

Anonymní dotazníkové šetření bylo zaměřeno na oblast bydlení, úklidu prostor, kvalitu poskytovaných služeb 

ze strany pracovníků v sociálních službách, zdravotnického personálu. Dále se respondenti vyjadřovali k 

ochotě a vstřícnosti ze strany sociálních pracovnic a zaměstnanců vrátnice. Neméně důležitou informací je, 

zda přechodem klienta z přirozeného prostředí do služby zůstaly nadále zachovány dřívější klientovy zvyklosti. 

Dalším bodem bylo zjištění, zda při jednání se sociálními pracovnicemi byly poskytnuté dostatečné informace 

o poskytované sociální službě a taktéž spokojenost s nabízenými akcemi a aktivitami pro klienty. 

 
Graf 2 : Spokojenost s poskytovanou službou – respondenti – opatrovníci, rod. příslušníci 
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Graf 3 : Spokojenost s poskytovanou službou– respondenti – klienti DpS 

 

Domov pro seniory U Moravy získal v roce 2021 Certifikát nutriční péče. 

V rámci projektu“ Alzheimerův uzel“ proběhl ze strany týmu z Univerzitního centra energeticky efektivních 

budov Českého vysokého učení technického v Praze Výzkum na téma zlepšení možností komunikace mezi 

seniory, rodinami a pečujícími (dotazníkové šetření u rodinných příslušníků, rozhovory s klienty). Výstup a 

výsledky anonymního šetření byly předány a prezentovány výzkumným týmem. 

 

12.8  Oblast volnočasová a aktivizační 

 
Nabízené aktivity a činnosti jsou cíleny na podporu, udržování a posilování sociálních vazeb 
a kontaktů se svými vrstevníky 
 

Vzhledem k nastaveným protiepidemickým opatřením byla většina naplánovaných aktivit a akcí 

zrušena. Z důvodu snížení rizika vzniku sociální izolace probíhaly především individuální aktivity za 

dodržování všech bezpečnostních nařízení  

Leden – Individuální práce s klienty, muzikoterapie 

Únor – Masopust – Vodění medvěda, individuální práce s klienty na pokoji, posezení u kávy, poslech 

hudby, cvičení v tělocvičně, využití prvků bazální stimulace 

Březen-Oslava MDŽ, společné cvičení v jídelně, předčítání z knih, individuální práce s klienty na 

pokoji 

Duben-Pálení čarodějnic, Stavění Máje, návštěva výstavy Floria – Věžky, společné pečení, posezení 

u kávy, mše, individuální práce – poslech písní a zpěv, využití prvků bazální stimulace, muzikoterapie 

Květen – Procházky do Květné zahrady, vystoupení – MŠ Mánesova, posezení na terase, cvičení 

v tělocvičně, mše, individuální práce s klienty na pokoji, mše, muzikoterapie 

Červen-Vystoupení studentů Konzervatoře, procházky do okolí, společné cvičení v jídelně, práce 

s mobilními zahrádkami, posezení na terase, mše, muzikoterapie 
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Červenec – Hudební vystoupení – hra na flétnu, procházky do Podzámecké zahrady, pobyt na 

zahradě Domova, zahradničení na terase – mobilní zahrádky, úprava truhlíků, muzikoterapie 

Srpen-Výlet do Luhačovic, hudební vystoupení – K. Šebek Slunečnice, hudební vystoupení – p. 

Homolka harmonika, výlet Velehrad, Modrá, canisterapie, posezení u kávy, mše, individuální práce 

– poslech písní a zpěv, využití prvků bazální stimulace, Sportovní hry seniorů 

Září – Jízda po KM vláčkem, výlet Rožnov pod Radhoštěm, výlet Holešov, zooterapie – ježek, 

procházky do okolí, společné cvičení v jídelně, předčítání, muzikoterapie 

Říjen-Procházky do okolí, společné cvičení v jídelně, práce s imobilními klienty – stimulace masážním 

ježkem, procvičování HK a DK, oslava Dne seniorů – hudební vystoupení – cimbálová muzika Dubina, 

cvičení v tělocvičně 

Listopad – Výlet do Hulína – retro cukrárna, předčítání, cvičení v tělocvičně, společné cvičení 

v jídelně, posezení u kávy, Týden světel – vzpomínka na zesnulé 

Prosinec-Mikuláš, vystoupení MŠ, Rozloučení se starým rokem – vzpomínková posezení u 

adventního věnce, individuální práce s klienty na pokojích z důvodu pandemické situace, omezení 

spol. akcí 

 

13 Domov se zvláštním režimem U Moravy 

13.1  Oblast sociální 
Pobytová služba ve vyčleněné části domova (2. n. p. v části A budovy), kapacita činí 24 lůžek.  

 

Posláním je vytváření domácí atmosféry, zajištění pocitu jistoty a bezpečí na základě udržení 

stávajících návyků, soběstačnosti a dovedností u uživatelů, poskytování služby s úctou, respektem 

a na základě individuálních potřeb  

Cílová skupina služby: osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demenci (dle §50 Zákona o 

sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů  

Věková struktura cílové skupiny:  

Dospělí (50-64 let), mladší senioři (56-80 let), starší senioři (nad 80 let) 

 

Negativní vymezení cílové skupiny 
V souladu s ustanovením zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 91 může domov odmítnout 

uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytování sociálních služeb, v případech, kdy: 

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v 

registru poskytovatelů sociálních služeb,  

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,  

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové 

sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo  

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto 

žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze 

smlouvy. 
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Statistické údaje k 31.12.2021 
• Počet klientů k 31.12.2021-21 

• Počet unicitních klientů- 32 

• Věkový průměr klientů – 88,17 let, nejvyšší věk - 98 let, nejnižší věk - 72 let 

✓ Z celkového počtu klientů ženy tvoří 81 % a muži jsou zastoupeni ve 19 %. 

• Přehled počtu klientů dle přiznaného příspěvku na péči: 

✓ bez příspěvku na péči  0 klientů 

✓ I. stupeň závislosti   0 klientů 

✓ II. stupeň závislosti  2 klientů 

✓ III. stupeň závislosti  2 klientů 

✓ IV. stupeň závislosti  17 klientů 

• Omezení klientů ve svéprávnosti 

✓ Klienti omezeni ve svéprávnosti 0 klienti 

o Opatrovník rodina  0 klienti 

o Opatrovník obec                  0 klienti                             

✓ Opatrovník dle §465 občan. zákoníku č.89/2012  17 klientů 

 

• Počet žadatelů o službu-k 31.12 2021 bylo evidováno 104 žádostí o umístění.  

• Počet přijatých klientů za rok 2021: 11 klientů 

• Počet ukončených Smluv o poskytování sociální služby na vlastní žádost- 1 klient přechod do jiné 

služby  

• Počet úmrtí za rok 2021: 10 

 

13.2  Dostupnost veřejných služeb, využívání jiných sociálních služeb  
Služba Domova se zvláštním režimem nenahrazuje instituce, které poskytují běžné služby veřejnosti. 

Při plánování služby klademe důraz na spolupráci s opatrovníkem, rodinou, příbuznými a známými. 

S ohledem na cílovou skupinu jsou některé se služeb nabízeny přímo v našem zařízení externími 

pracovníky (pedikúra, služby katolického kněze).  

Pokud si klient přeje a jeho zdravotní stav mu to dovoluje, má možnost kdykoliv využívat veřejné 

služby (obchody, pošta, banka apod.)., čímž dochází ke snižování závislosti klienta na poskytovaných 

sociálních službách. 

 

Naše zařízení spolupracuje s odborníky a poskytovateli služeb: 

✓ Ordinace praktického lékaře 

✓ Ordinace psychiatra 

✓ Služby katolického kněze 

✓ Pedikúra 

✓ Muzikoterapie 
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✓ Canisterapie 

✓ Humanitární organizace ADRA 

✓ Masérské, rekondiční a regenerační služby 

Klienti Domova se zvláštním režimem U Moravy jiné sociální služby v uplynulém roce nevyužívali 

 

13.3 COVID-19 ve službě, dopady sociální izolace 

Vzhledem k opatřením v souvislosti s epidemiologickou situací, byly některé společné aktivity klientů 

a setkávání v loňském roce omezeny.  

Závěr roku s sebou přinesl zákaz návštěv, omezení kontaktů se svými blízkými.  Chod služby 

ovlivňovala jak opatření spojená s péčí o klienty, tak karanténní opatření klientů i pracovníků, proto 

jsme se zaměřili především na individuální aktivity za dodržování nastavených bezpečnostních 

nařízení. 

 

13.4  Oblast personální  
Komplexní péči zajišťuje tým pracovníků: pracovníci v sociálních službách, všeobecné a praktické 

sestry, sociální pracovnice, pracovnice prádelny, úklidu, kuchyně, pracovníci údržby, účetní, 

provozářka a vedení domova.  

 
Tabulka 14 : Personální zajištění služby 

Pracovní zařazení  Počet zaměstnanců/úvazek  

Vedoucí domova  1/0,1  

Vedoucí obslužné péče  1/0,1 

PSS – koordinátor  1/0,5  

Pracovníci v sociálních službách  12/12  

Vedoucí zdravotního úseku  1/0,1  

Všeobecná sestra  6/1  

Praktická sestra  2/0,4  

Sociální pracovnice  3/0,3  

Účetní  1/0,1  

Provozář-skladní  1/0,1  

Vedoucí kuchyně  1/0,2 

Kuchařka  7/0,8 

Údržbář  3/0,3  

Uklízečka  8/1 

Švadlena-pradlena  5/0,5  
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13.5  Vzdělávání zaměstnanců 
 

Graf 4 : Preferované oblasti vzdělávání PSS 

 
 

Realizované vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků 
 

Oblast komunikace 

• Alternativní a augmentativní komunikace pro zaměstnance sociálních služeb 

• Specifická komunikace s klientem v sociálních službách 

• Práce se seniory s demencí 

• Virtuální demence 

• Zapojení biografie klienta do sociální práce 

Oblast terapií 

• Využití metody reminiscence při práci se seniory 

• Reflexní terapie 

• Volnočasové aktivity seniorů v organizacích sociálních služeb 

Oblast ošetřovatelské péče 

• Podpora kvality života seniorů v sociálních službách (gerontooblek) 

 Psychohygiena v pomáhajících profesích 

• Zvládání obtížných situací ve spolupráci s uživatelem sociální služby 

 

Praxe  

Z důvodu epidemiologické situace a v návaznosti na vládní opatření nebyla praxe studentů 

uskutečněna. 

 

Stáže 

Z důvodu situace a zákazu návštěv v domově plánovaná stáž pracovníků nebyla uskutečněna 

 

Externí odborníci  

Epidemiologické situace a vládní opatření ovlivnila i běžné doplňující aktivity pro klienty. 

0
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82 

 

Duchovní péče 

Služby katolického kněze, mše včetně svátosti smíření probíhají v kapli domova poslední čtvrtek 

v měsíci V případě potřeby, přání ze strany klienta (např.  Svátost nemocných) jsou služby kněze 

klientovi poskytnuty individuálně 

 

Supervize  

Z důvodu onemocnění supervizorky v loňském roce supervizní setkání pro pracovníky neproběhla. 

 
Muzikoterapie  
Muzikoterapie proběhla v loňském roce v rozsahu dvou hodin. 
 
Canisterapie   
Canisterapie proběhla v loňském roce v rozsahu dvou hodin. 
 

Dobrovolníci  

V rámci spolupráce s Dobrovolnickým centrem ADRA dobrovolník navštěvoval klienta v rozsahu 7 hod. 

 

 

13.6  Oblast technická 
Domov se zvláštním režimem je provozován ve vyčleněné části Domova pro seniory ve druhém 

nadzemním podlaží.  

 

Zajišťujeme péči 24 klientům ubytovaných v 1, 2 a 3lůžkových pokojích, součástí pokoje je sociální 

zařízení (WC, sprcha) a signalizační zařízení. Klientům s vyšší mírou podpory jsou k dispozici 

polohovací postele, antidekubitní matrace, pro přesuny jsou využívány zvedací zařízení a speciální 

podložky. 

Pro zachování soukromí a intimity klientů na vícelůžkových pokojích slouží zástěny. 

Cena za ubytování se odvíjí od rozlohy a je závislá na tom, zda se jedná o ubytovací jednotku s 

balkonem nebo bez balkonu. 

 

Ubytování klientů je poskytováno: 

• 7 jednolůžkových pokojů, cena za ubytování se pohybuje v rozmezí od 205 Kč/den až 210 Kč/den 

• 7 dvoulůžkových pokojů, cena za ubytování se pohybuje v rozmezí 198 Kč/den až 200 Kč/den  

• 1 třílůžkový pokoj v ceně 196Kč/den 

 

Standardní vybavení pokojů: postel, noční stolek, šatní skříní se zabudovaným uzamykatelným 

trezorkem, komoda, křeslo, stolek.  

Klienti mohou (v závislosti na zdravotním stavu) na pokojích využívat vlastní elektrospotřebiče 

(televizor, rádio,) a nábytek. 
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Klientům jsou k dispozici polohovací postele, antidekubitní matrace, pro přesuny jsou využívány 

zvedáky a speciální podložky. Pro zachování soukromí a intimity klientů na vícelůžkových pokojích 

slouží zástěny. 

Centrální koupelna oddělení Domova se zvláštním režimem je vybavena polohovací vanou. Klientům 

je k dispozici jídelna s televizí, která slouží zároveň ke společenským setkáváním. Stěny chodby a 

vstupní dveře pokojů klientů jsou barevně jsou modře obloženy pláty Acrovyn. 

Klienti mají v prostorách Domova k dispozici automat na nápoje, kapli, tělocvičnu, bufet, návštěvní 

místnost, reminiscenční a relaxační místnost (Snoezelen). 

 

Stravování, praní, žehlení a drobné opravy prádla je totožné jako pro klienty služby domova pro 

seniory. Cena stravy se řídí platným ceníkem, podle diet klientů. 

 

Fakultativní činnosti  
Fakultativní činnosti poskytované nad rámec základních činností jsou poskytovány za úplatu dle 

platného ceníku. 

 

13.7  Oblast zvyšování kvality 
Kvalita služeb úzce souvisí s dodržováním zásad poskytované služby, s individuálním plánováním, s 

plánováním a hodnocením cílů služby, se zácvikem nově příchozích zaměstnanců, s hodnocením a 

dalším vzděláváním pracovníků.  

V rámci udržení kvality služby byl v loňském roce realizován průzkum spokojenosti s poskytovanou 

sociální službou Domova se zvláštním režimem pro opatrovníky, osoby blízké, osoby zastupující 

zájmy klienta. Anonymní dotazníkové šetření bylo zaměřeno na oblast bydlení, úklid prostor, kvalitu 

poskytovaných služeb ze strany pracovníků v sociálních službách, zdravotnického personálu. Dále se 

respondenti vyjadřovali k ochotě a vstřícnosti ze strany sociálních pracovnic a zaměstnanců vrátnice. 

Neméně důležitou informací je, zda přechodem klienta z přirozeného prostředí do služby zůstaly 

nadále zachovány dřívější klientovy zvyklosti. Dalším bodem bylo zjištění, zda při jednání se 

sociálními pracovnicemi byly poskytnuté dostatečné informace o poskytované sociální službě a 

taktéž spokojenost s nabízenými akcemi a aktivitami pro klienty. Anonymního dotazníkového 

šetření se zúčastnilo 12 respondentů. 
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Graf 5 : Spokojenost s poskytovanou službou – respondenti – opatrovníci, rod. příslušníci 

 

13.8  Oblast volnočasová a aktivizační 
Aktivizace osob se syndromem demence napomáhá k zachování soběstačnost, sebeúcty a všech 

dosavadních zájmů. Skupinová aktivizace předchází sociální izolaci a vede k udržení společenských 

kontaktů. 

Vzhledem k nastaveným protiepidemickým opatřením byla většina naplánovaných aktivit a akcí 

zrušena. Z daného důvodu probíhaly především individuální aktivity za dodržování všech 

bezpečnostních nařízení. Klienti se účastní všech akcí pořádaných domovem. 

Pravidelné aktivity: mše včetně svátosti smíření, muzikoterapie, využívání prvků reminiscenční 

terapie, relaxace ve Snoezelen místnosti, canisterapie, muzikoterapie, činnosti s imobilními klienty 

– stimulace masážním ježkem, využívání prvků bazální stimulace, procvičování horních a dolních 

končetin, trénink paměti, cvičení s prvky rehabilitace. 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Vladimíra Horáčková, vedoucí služeb, Bc. Vendula Otrubová, vedoucí obslužné 

péče, Bc. Silvie Křížová, sociální pracovnice, Bc. Šárka Štefania Churá, sociální pracovnice 
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14 Domov pro seniory Vážany 
 

Posláním Domova pro seniory Vážany je poskytovat službu s úctou a respektem na základě 

individuálních potřeb, udržení stávajících dovedností, návyků a soběstačností u klientů, zajištění 

pocitu jistoty, bezpečí a vytváření domácí atmosféry. 

Sociální službu v Domově pro seniory Vážany poskytujeme na základě těchto zásad: respektujeme 

svobodu člověka a jeho lidská práva, respektujeme individualitu a specifické potřeby klientů, 

zachováváme partnerský rovnocenný přístup, podporujeme samostatnost a soběstačnost klientů 

dle jejich individuálních možností, podporujeme klienty ve využívání místních institucí a udržování 

přirozené vztahové sítě, rozvíjíme kvalitu ubytování a stravování, kvalitu a estetiku prostředí, 

navazujeme a prohlubujeme spolupráci s rodinnými příslušníky, vytváříme bezpečné prostředí, 

klademe důraz na zvyšování kvality poskytovaných služeb dalším vzděláváním pracovníků. 

 

14.1  Oblast sociální 

 

Cílová skupina služby  
Cílovou skupinu Domova pro seniory Vážany tvoří senioři od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (dle zákona 

č. 108/2006 Sb. O sociálních službách § 49). 

 

Negativní vymezení cílové skupiny služby  
Domov pro seniory Vážany odmítne se zájemcem uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb 

v souladu s ustanovením zákona č. 108/2006 sb. o sociálních službách § 91 a to v případech, kdy: 

a) poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i so hledem na vymezení 

okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, 

b) Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí pobytové sociální služby, o kterou osoba 

žádá, 

c) Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí 

takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo 

d) Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 

měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování 

povinností vyplývající ze smlouvy. 

 

 

Kategorizace klientů 
Kapacita služby Domova pro seniory Vážany: 99 klientů 

Počet unicitních klientů za rok 2021: 135 klientů 

Průměrný věk klientů: 86 let 

Nejstarší klient k 31.12.2021: 98 let 

Nejmladší klient k 31.12.2021: 67 let 
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Počet úmrtí za rok 2021: 36 klientů 

Odchod do jiné služby: 2 klienti 

Odchod do soukromí: 2 klienti 

 

Kategorizace klientů dle věku: 

Do 65 let  0 

66 – 75 let  7 klientů 

76 – 85 let  33 klientů 

86 – 95 let  52 klientů 

Nad 96 let  3 klienti 

 

Kategorizace klientů dle pohlaví: 

Ženy    71 klientů 

Muži    24 klientů 

 

Kategorizace klientů dle stupně závislosti (PnP): 

I stupeň  11 klientů 

II stupeň  20 klientů 

III stupeň  44 klientů 

IV stupeň  18 klientů 

 

Kategorizace klientů dle omezení ve svéprávnosti: 

Klienti, kteří mají opatrovníka 25 klientů 

Z toho opatrovník obec  3 klienti 

Z toho opatrovník fyzická osoba 22 klientů 

 

Dostupnost veřejných služeb 
Domov pro seniory Vážany se nachází v klidné okrajové části města Kroměříže. Přesto je Domov 

dobře dostupný městskou veřejnou dopravou, přičemž zastávka MHD se nachází přímo před 

objektem. Zařízení obklopuje rozlehlá zahrada, která prošla v tomto roce renovací. Vedle možnosti 

procházek, posezení v pergole a hry venkovních kuželek jsme zahradu rozšířili o vyvýšené záhony 

s bylinkami a květinami, nově zasazené ovocné i okrasné stromy. Zahrada sousedí s městských 

parkem, kde se nachází možnost dalšího posezení a dětské hřiště. 

Klienti mají možnost nákupů základních potravin, nápojů a drogérie v bufetu, který se nachází 

v prostorách Domova. Dále je zde k dispozici kadeřnictví a nejméně jedenkrát za měsíc do zařízení 

dochází pedikérka. V případě zájmu mají klienti možnost dalších nákupů v nedalekém supermarketu 

a také možnost posezení v restauraci či kavárně, která je součástí nákupního centra. 

Klienti, návštěvy i zaměstnanci Domova mají možnost využít parkovací místa přímo v areálu zařízení. 

Poptávka po parkovacích místech je velká, proto došlo v tomto roce k rozšíření parkovacího stání. 
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Využívání jiných sociálních služeb 
Čtyři klienti příležitostně využívají službu Senior Taxi/Přeprava osob. Tato služba je klienty využívána 

především za účelem nákupů, návštěvy rodiny či doprava do vzdálenějších částí města. 

 

Žadatelé o sociální službu 
Domov pro seniory Vážany zaevidoval v roce 2021 celkem 151 žádostí o sociální službu. Z tohoto 

počtu bylo 111 žádostí odmítnuto s kapacitních důvodů, 30 žádostí bylo vyřazeno a 7 žádostí o 

sociální službu bylo negativně vymezeno z cílové skupiny. 3 evidované žádosti nebyly v roce 2021 

zpracovány. 

 
Graf 6 :  Žádosti o sociální službu 

 
 

 

Nákaza COVID-19 ve službě 

V průběhu roku 2021 se v Domově pro seniory Vážany prokázala nákaza COVID-19 u klientů celkem 

třikrát. Ve všech případech došlo k nastavení karanténních opatření, rozdělení prostor zařízení na 

covid zóny, bariérové zóny a „čisté zóny“, kde se nákaza nevyskytla.  

Během roku 2021 došlo k prokázání nákazy u několika zaměstnanců, vždy jsme ale dokázali 

náročnou personální situaci zvládnout vlastními silami v organizaci.  

Ke zvládnutí nákazy COVID-19 přispělo mimo jiné plošné či preventivní testování klientů i 

zaměstnanců a jejich vysoká míra proočkovanosti. 

 

Dopady sociální izolace 

Pandemie Covidu-19 významně zasáhla do života klientů Domova a ovlivnila chod celého zařízení. 

Zejména omezující opatření v oblasti volného pohybu klientů, omezení kontaktů s rodinnou i 

okolím, omezení dostupnosti veřejných služeb a aktivit v domově, se významně negativně odrazily 

na dodržování práv našich klientů.  

Společenský odstup, omezení kontaktů se spolubydlícími uvnitř Domova, změna zvyklostí, rituálů a 

obavy z nemoci způsobily klientům zhoršení psychického stavu. Psychosomatické problémy se u 
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klientů projevily propady nálady, úzkostí, ztráty chuti k jídlu, apatií, nespavostí, únavou a celkovou 

negací. 

Negativní dopady sociální izolace jsme se snažili překonávat pomocí individuálního přístupu, 

zaměření pozornosti na přání klientů a pozitivním přístupem. Kontakt s rodinou jsme zajišťovali 

prostřednictvím videohovorů přes tablety, telefonicky a také formou psaných dopisů. 

 

14.2 Personální zajištění služby 
 

Klientům Domova pro seniory je poskytována základní ošetřovatelská, aktivizační a zdravotní péče. 

Sociální práce je zajišťována čtyřmi sociálními pracovnicemi, jejichž náplní práce je mimo jiné 

zabezpečení sociální agendy včetně vedení standardní dokumentace. Sociální pracovnice se podílejí 

na individuálním plánování služby u jednotlivých klientů. Vytváří a spolupracují na zavádění 

standardů kvality sociální péče, dále přijímají žádosti o poskytování sociální služby, provádí sociální 

depistáže, jednají s obecními úřady, rodinnými příslušníky, zákonnými zástupci a další. Jsou součástí 

multidisciplinárního týmu, jety je stěžejní pro zahájení poskytování služby a její další nastavení. 

 

Přímou obslužnou péči metodicky vede a koordinuje vedoucí obslužné péče ve spolupráci 

s koordinátorem. Koordinátor je pracovník přímé obslužné péče, jehož náplní práce je organizace 

přímé péče, tvorba, kontrola a vyhodnocení individuálních plánů a další. 

 

Pracovníci v sociálních službách splňující odbornou způsobilost k výkonu této profese, vykonávají 

základní ošetřovatelskou a aktivizační péči, která zahrnuje podporu a pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu, činnosti vedoucí k udržení schopností a dovedností klientů, podporu a 

pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc a podporu při uplatňování 

práv a oprávněných zájmů. Podílejí se na tvorbě individuálních plánů a vedou povinnou 

dokumentaci. 

 

Pracovníci přímé péče velmi úzce spolupracují se zdravotním úsekem, který je v Domově zajišťován 

6 zdravotními sestrami, jednou praktickou sestrou a celý tento úsek metodicky vede, plánuje a 

kontrolu vrchní sestra. 

Mezi technickohospodářský úsek řadíme účetní, provozní a skladní, pracovnice na úseku kuchyně, 

úklidu, prádelny, pracovníky údržby a vrátnice, kteří tvoří nedílnou a důležitou součást týmu. 
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Graf 7 : Personální zajištění služby 

 

 

14.3  Oblast vzdělávání 
 

Sociální pracovnice 
Sociální pracovnice se aktivně vzdělávají, prohlubují své odborné znalosti a dovednosti, především 

v oblasti novelizace zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, a prováděcí vyhlášky. Dále se 

vzdělávaly v oblasti individuálního plánování, zapojení biografie klienta do sociální práce, podpora 

kvality života seniorů v sociálních službách a novele exekučního řádu a insolvenčního zákona. Mimo 

zákonné vzdělávání si aktivně osvojují práci s Chytrou organizací. 

Pracovníci v sociálních službách 
Pracovníci v sociálních službách se vzdělávají dle požadavků zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách. Vzdělávání je zajišťováno formou akreditovaných kurzů, školících akcí, konferencí a 

přednášek, kde si pracovníci zvyšují svou kvalifikaci, odbornou způsobilost a prohlubují znalosti a 

dovednosti, které uplatňují v praxi. 

Oblasti vzdělávání PSS 
• Volnočasové aktivity seniorů v SSL 

• Zvládání obtížných situací ve spolupráci s uživatelem služby 

• Práce se seniorem s demencí 

• Alternativní a augmentativní komunikace pro zaměstnance SSL 

• Komunikace s klientem s problémovém chováním 

• Reminiscence 

• Využití metody reminiscence při práci se seniory 

• Specifická komunikace s klientem v SSL 

• Gerontooblek 

• Virtuální demence 

1

4 8
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Vzdělávání zdravotnických pracovníků 
Zdravotničtí pracovníci se vzdělávají dle platné legislativy, se zaměřením na nové ošetřovatelské 

postupy a vedení povinné dokumentace. Další vzdělávání v oblasti zásad hojení ran, obsluha 

odsávačky typu Aspira, obsluha a údržba oxigenerátoru. 

Vzdělávání technickohospodářského úseku 
U pracovníků technickohospodářského úseku probíhalo vzdělávání především v oblasti bezpečnosti 

práce, školení HACCP, školení preventistů a požárních hlídek, školení řidičů, postup používání 

dezinfekčních prostředků, manipulace s chemickými přípravy, dezinfekční řád, hygienické minimum. 

V rámci certifikace nutriční péče proběhla níže uvedená školení 

• Změny ve stáří ovlivňující výživový stav seniorů – výživa a nutriční výživa 

• Podvýživa, problém u seniorů – zásady správné výživy 

• E-learning – součást Certifikace nutriční péče 

 

Jiné vzdělávací aktivity 
S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci, probíhala v zařízení praxe studentů v omezené 

míře. Proběhla odborná praxe absolventů kurzů Pracovníka v sociálních službách v počtu 5 studentů, 

praxe 3 studentů Vyšších odborných škol zdravotnických oborů a 2 stáže studentů oboru Sociální 

práce. Především praxe studentů kurzů Pracovníka v sociálních službách je pro nás velkým přínosem, 

neboť jde o potencionální zájemce o práci v našem zařízení. 

 

Externí odborníci  
Epidemiologické situace a vládní opatření ovlivnila i běžné doplňující aktivity pro klienty. 

V rámci možností probíhala na zařízení muzikoterapie. Duchovní péče-služby katolického kněze 
probíhaly každé poslední pondělí v měsíci přímo v zařízení nebo on-line.V případě potřeby, přání ze 
strany klienta (např.  Svátost nemocných) jsou služby kněze klientovi poskytnuty individuálně 
 

Supervize, dobrovolnictví  
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace neprobíhala v roce 2021 supervize a do zařízení 

nedocházeli žádní dobrovolníci. 

 
 

14.4  Oblast technická 

Ubytování klientů 
Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových, dvoulůžkových a dvou třílůžkových pokojích s vlastním 

sociálním zařízení a převážná část pokojů má vlastní balkón. Pokoje jsou standardně vybaveny 

postelí (v případě potřeby polohovací), nočním stolkem s uzamykatelným šuplíkem, šatní skříní, 

komodou, stolkem a židlemi. Součástí většiny jednolůžkových pokojů je kuchyňský kout s lednicí. 

Klienti mohou na pokojích užívat vlastní elektrospotřebiče (televizor, rádio, vařič, varná konvice). 

Pokoje si klienti mohou dovybavit vlastním nábytkem dle osobní potřeby. Klienti si mají možnost 

pokoj vždy uzamknout. 
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Graf 8 :  Ubytovací kapacita  

 

 

Úhrada za ubytování 
• Jednolůžkové pokoje – 205 kč/den až 210 Kč/den 

• Dvoulůžkové pokoje – 198 Kč/den až 200 Kč/den 

• Třílůžkové pokoje – 186 Kč/den 

Fakultativní činnosti 
Vedle základních činností poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, nabízí 

zařízení klientům fakultativní činností, které jsou poskytovány za úplatu dle platného ceníku 

fakultativních činností. Patří sem např. nadstandardní opravy osobního prádla, doprovod uživatele 

na nákupy, soukromá jízda klienta s řidičem. 

 

14.5 Oblast zvyšování kvality 

 

Kvalita poskytované služby 
Při poskytování služby se pracovníci řídí zásadami poskytování služby. Dodržování výše uvedených 

zásad spolu s plánováním a hodnocením služby, garantuje poskytování kvalitní sociální služby. 

Po uzavření smlouvy o poskytování sociální služby každý klient společně se sociálním pracovníkem, 

koordinátorem a klíčovým pracovníkem z řad PSS individuálně plánuje službu. Při plánování služby 

je kladen důraz na přání klienta, na jeho očekávání, možnosti a cíle. Klíčový pracovník dále 

seznamuje klienta s děním v zařízení, změnami v zařízení, aktuálním znění důležitých dokumentů a 

s nabídkou společenských akcí.  

Požadavky na stravovací provoz řeší stravovací komise, která je složena ze zástupce klientů, vedení 

domova, vedoucí kuchyně, provozní a skladní. Stravovací komise se vyjadřuje ke skladbě jídelníčku 

a podává návrhy na zlepšení stravování. 

69
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Součástí hodnocení služby je každoroční hodnocení zaměstnanců prostřednictvím sebehodnotících 

a hodnotících dotazníků.  

Naše zařízení splnilo podmínky pro získání Certifikace nutriční péče. Ke splnění bylo nutné realizovat 

akreditované vzdělávací kurzy a doplňkové vzdělávací aktivity, které jsou zaměřeny na problematiku 

nutriční péče. 

 

14.6  Oblast volnočasová a aktivizační 
 

Volnočasové a aktivizační činnosti 
Kulturní, společenské a volnočasové aktivity v Domově byly během roku ovlivněny pandemií a 

nákazou COVID-19. Volnočasové a aktivizační činností se zaměřily především na individuální aktivity 

a potřeby klientů. 

Společenské a kulturní akce jsou pravidelně plánovány na celý rok. Větší společenské akce jako jsou 

plesy, jarmarky, přenášky a výročí se každoročně opakují. Tento plán je během roku upravován a 

doplňován dle potřeby a aktuální epidemiologické situace. 

Po celý rok probíhala v zařízení individuální a skupinová aktivizace klientů na základě týdenních 

plánů. Klienti jsou pravidelně o těchto akcích a plánech informovány prostřednictvím pozvánek na 

nástěnkách, aktivity jsou sdělovány domovním rozhlasem a pozvánky jsou umisťovány na 

elektronické nástěnky prostřednictvím Chytré organizace. 

Nabízené aktivity pro klienty 

Kondiční cvičení s hudebním doprovodem např. prostřednictvím šlapacích trenažérů, promítání 

filmů na přání v našem kině, práce s keramickou hlínou, vaření, hraní společenských her, trénování 

paměti, sportovní turnaje, pétanque, práce s látkou a ostatními materiály, vzpomínková terapie, 

relaxace. V zařízení probíhaly v omezeném režimu tradiční společenské akce jako ples, Mikuláš, 

oslavy výroční domova, opékání špekáčků a další.  

Klienti si velmi oblíbili práci na mobilních interaktivních tabletech Sentable, které nabízejí širokou 

škálu her na trénování paměti, trénování jemné motoriky. Tento mobilní interaktivní Sentablet je 

vhodný i pro imobilní klienty. 

Spolupracujeme s Mateřskou školou Vážany a Základní uměleckou školou ve Zdounkách. Jejich 

vystoupení jsou v domově velmi oblíbenou aktivitou i když letos probíhaly většinou ve venkovních 

prostorách domova. 

Nedílnou součástí nabízených aktivizačních činností jsou pravidelné výlety do okolí – Podzámecká a 

Květná zahrada, Muzeum, Zámek Holešov, Svatý Hostýn, Velehrad. Oblíbené jsou také návštěvy 

kaváren, cukráren a restaurací. 
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Domov pro seniory byl prezentován prostřednictvím facebookových stránek SSKM, webových 

stránek a také prostřednictvím tisku. 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Michaela Pospíšilová 
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15 Domov se zvláštním režimem Vážany 
 

Posláním Domova se zvláštním režimem Vážany je poskytovat službu s úctou a respektem na základě 

individuálních potřeb, udržení stávajících dovedností, návyků a soběstačností u klientů, zajištění 

pocitu jistoty, bezpečí a vytváření domácí atmosféry. 

Sociální službu v Domově se zvláštním režimem poskytujeme na základě těchto zásad: respektujeme 

svobodu člověka a jeho lidská práva, respektujeme individualitu a specifické potřeby klientů, 

zachováváme partnerský rovnocenný přístup, podporujeme samostatnost a soběstačnost klientů 

dle jejich individuálních možností, podporujeme klienty ve využívání místních institucí a udržování 

přirozené vztahové sítě, rozvíjíme kvalitu ubytování a stravování, kvalitu a estetiku prostředí, 

navazujeme a prohlubujeme spolupráci s rodinnými příslušníky, vytváříme bezpečné prostředí, 

klademe důraz na zvyšování kvality poskytovaných služeb dalším vzděláváním pracovníků v oblasti 

péče o klienty s demenci. 

 

15.1 Oblast sociální 

 

Cílová skupina služby  
Cílovou skupinu služby domova se zvláštním režimem jsou osoby s chronickým duševním 

onemocněním (osoby trpící Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí). Dle zákona č. 

108/2006 Sb. O sociálních službách § 50. 

Jsou to: dospělí (50-64) let, mladší senioři (56-80 let), starší senioři (nad 80 let) 

 

Negativní vymezení cílové skupiny služby  
Domov pro seniory Vážany odmítne se zájemcem uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb 

v souladu s ustanovením zákona č. 108/2006 sb. o sociálních službách § 91 a to v případech, kdy: 

a) poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i so hledem na vymezení 

okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, 

b) Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí pobytové sociální služby, o kterou 

osoba žádá, 

c) Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí 

takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo 

d) Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 

měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování 

povinností vyplývající ze smlouvy. 
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Kategorizace klientů 
Kapacita služby Domova se zvláštním režimem Vážany: 21 klientů 

Počet unicitních klientů za rok 2021: 22 klientů 

Průměrný věk klientů: 82 let 

Nejstarší klient k 31.12.2021: 96 let 

Nejmladší klient k 31.12.2021: 55 let 

Počet úmrtí za rok 2021: 1 klient 

Žádný klient neodešel do jiné služby ani do soukromí. 

 

Kategorizace klientů dle věku: 

Do 65 let  2 klienti 

66 – 75 let  1 klient 

76 – 85 let  10 klientů 

86 – 95 let  7 klientů 

Nad 96 let  1 klient 

 

Kategorizace klientů dle pohlaví: 

Ženy    14 klientů 

Muži    7 klientů 

 

Kategorizace klientů dle stupně závislosti (PnP): 

I stupeň  0  

II stupeň  2 klienti 

III stupeň  9 klientů 

IV stupeň  10 klientů 

 

Kategorizace klientů dle omezení ve svéprávnosti: 

Klienti, kteří mají opatrovníka 16 klientů 

Z toho opatrovník obec  0 

Z toho opatrovník fyzická osoba 16 klientů 

 

Dostupnost veřejných služeb 
Domov se zvláštním režimem Vážany se nachází v klidné okrajové části města Kroměříže. Přesto je 

Domov dobře dostupný městskou veřejnou dopravou, přičemž zastávka MHD se nachází přímo před 

objektem. Služba Domova se zvláštním režimem je součástí Domova pro seniory Vážany. Zařízení 

obklopuje rozlehlá zahrada, která prošla v tomto roce renovací. Vedle možnosti procházek, posezení 

v pergole a hry venkovních kuželek jsme zahradu rozšířili o vyvýšené záhony s bylinkami a květinami, 

nově zasazené ovocné i okrasné stromy. Zahrada sousedí s městských parkem, kde se nachází 

možnost dalšího posezení a dětské hřiště. 

Klienti mají možnost nákupů základních potravin, nápojů a drogérie v bufetu, který se nachází 

v prostorách Domova. Dále je zde k dispozici kadeřnictví a nejméně jedenkrát za měsíc do zařízení 



 
 

 

 

   
96 

dochází pedikérka. V případě zájmu mají klienti možnost dalších nákupů v nedalekém supermarketu 

a také možnost posezení v restauraci či kavárně, která je součástí nákupního centra. 

Klienti, návštěvy i zaměstnanci Domova mají možnost využít parkovací místa přímo v areálu zařízení. 

Poptávka po parkovacích místech je velká, proto došlo v tomto roce k rozšíření parkovacího stání. 

 

Využívání jiných sociálních služeb 
Žádný z klientů Domova se zvláštním režimem nevyužívá jinou sociální službu. 

 

Žadatelé o sociální službu 
Domov se zvláštním režimem Vážany zaevidoval v roce 2021 celkem 87 žádostí o sociální službu. 

Z tohoto počtu bylo 55 žádostí odmítnuto s kapacitních důvodů, 24 žádostí bylo vyřazeno a 2 žádosti 

o sociální službu bylo negativně vymezeno z cílové skupiny. 6 evidovaných žádostí nebylo v roce 

2021 zpracováno. 

 

Graf 9 : Žádosti o sociální službu  

 

 

Nákaza COVID-19 ve službě 

V průběhu roku 2021 nebyla v Domově se zvláštním režimem Vážany prokázána nákaza COVID-19. 

Během roku 2021 došlo k prokázání nákazy u několika zaměstnanců, vždy jsme ale dokázali 

náročnou personální situaci zvládnout vlastními silami v organizaci.  

Ke zvládnutí nákazy COVID-19 přispělo mimo jiné plošné či preventivní testování klientů i 

zaměstnanců a jejich vysoká míra proočkovanosti. 

Dopady sociální izolace 

Pandemie Covidu-19 významně zasáhla do života klientů Domova a ovlivnila chod celého zařízení. 

Zejména omezující opatření v oblasti volného pohybu klientů, omezení kontaktů s rodinnou i 

okolím, omezení dostupnosti veřejných služeb a aktivit v domově, se významně negativně odrazily 

na dodržování práv našich klientů.  
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Společenský odstup, omezení kontaktů se spolubydlícími uvnitř Domova, změna zvyklostí, rituálů a 

obavy z nemoci způsobily klientům zhoršení psychického stavu. Psychosomatické problémy se u 

klientů projevily propady nálady, úzkostí, ztráty chuti k jídlu, apatií, nespavostí, únavou a celkovou 

negací. 

Negativní dopady sociální izolace jsme se snažili překonávat pomocí individuálního přístupu, 

zaměření pozornosti na přání klientů a pozitivním přístupem. Kontakt s rodinou jsme zajišťovali 

prostřednictvím videohovorů přes tablety, telefonicky a také formou psaných dopisů. 

 

15.2 Personální zajištění služby 

Klientům Domova se zvláštním režimem je poskytována základní ošetřovatelská, aktivizační a 

zdravotní péče. 

Sociální práce je zajišťována čtyřmi sociálními pracovnicemi s celkovým úvazkem 0,5, jejichž náplní 

práce je mimo jiné zabezpečení sociální agendy včetně vedení standardní dokumentace. Sociální 

pracovnice se podílejí na individuálním plánování služby u jednotlivých klientů. Vytváří a 

spolupracují na zavádění standardů kvality sociální péče, dále přijímají žádosti o poskytování sociální 

služby, provádí sociální depistáže, jednají s obecními úřady, rodinnými příslušníky, zákonnými 

zástupci a další. Jsou součástí multidisciplinárního týmu, jety je stěžejní pro zahájení poskytování 

služby a její další nastavení. 

Přímou obslužnou péči metodicky vede a koordinuje vedoucí obslužné péče ve spolupráci 

s koordinátorem. Koordinátor je pracovník přímé obslužné péče, jehož náplní práce je organizace 

přímé péče, tvorba, kontrola a vyhodnocení individuálních plánů a další. 

Pracovníci v sociálních službách splňující odbornou způsobilost k výkonu této profese, vykonávají 

základní ošetřovatelskou a aktivizační péči, která zahrnuje podporu a pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu, činnosti vedoucí k udržení schopností a dovedností klientů, podporu a 

pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc a podporu při uplatňování 

práv a oprávněných zájmů. Podílejí se na tvorbě individuálních plánů a vedou povinnou 

dokumentaci. 

Pracovníci přímé péče velmi úzce spolupracují se zdravotním úsekem, který je v Domově zajišťován 

6 zdravotními sestrami, jednou praktickou sestrou a celý tento úsek metodicky vede, plánuje a 

kontrolu vrchní sestra. Celkový úvazek zdravotnického personálu činí 1,9 úvazku. 

Mezi technickohospodářský úsek řadíme účetní, provozní a skladní, pracovnice na úseku kuchyně, 

úklidu, prádelny, pracovníky údržby, kteří tvoří nedílnou a důležitou součást týmu. Celkový počet 

úvazku THP je 3 celé úvazky. 
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Graf 10 : Personální zajištění služby  

 

15.3  Oblast vzdělávání 
 

Sociální pracovnice 
Sociální pracovnice se aktivně vzdělávají, prohlubují své odborné znalosti a dovednosti, především 

v oblasti novelizace zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, a prováděcí vyhlášky. Dále se 

vzdělávaly v oblasti individuálního plánování, zapojení biografie klienta do sociální práce, podpora 

kvality života seniorů v sociálních službách a novele exekučního řádu a insolvenčního zákona. Mimo 

zákonné vzdělávání si aktivně osvojují práci s Chytrou organizací. 

Pracovníci v sociálních službách 
Pracovníci v sociálních službách se vzdělávají dle požadavků zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách. Vzdělávání je zajišťováno formou akreditovaných kurzů, školících akcí, konferencí a 

přednášek, kde si pracovníci zvyšují svou kvalifikaci, odbornou způsobilost a prohlubují znalosti a 

dovednosti, které uplatňují v praxi. 

Oblasti vzdělávání PSS 
• Volnočasové aktivity seniorů v SSL 

• Zvládání obtížných situací ve spolupráci s uživatelem služby 

• Práce se seniorem s demencí 

• Alternativní a augmentativní komunikace pro zaměstnance SSL 

• Komunikace s klientem s problémovém chováním 

• Reminiscence 

• Využití metody reminiscence při práci se seniory 

• Specifická komunikace s klientem v SSL 

• Gerontooblek 

• Virtuální demence 
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Vzdělávání zdravotnických pracovníků 
Zdravotničtí pracovníci se vzdělávají dle platné legislativy, se zaměřením na nové ošetřovatelské 

postupy a vedení povinné dokumentace. Další vzdělávání v oblasti zásad hojení ran, obsluha 

odsávačky typu Aspira, obsluha a údržba oxigenerátoru. 

Vzdělávání technickohospodářského úseku 
U pracovníků technickohospodářského úseku probíhalo vzdělávání především v oblasti bezpečnosti 

práce, školení HACCP, školení preventistů a požárních hlídek, školení řidičů, postup používání 

dezinfekčních prostředků, manipulace s chemickými přípravy, dezinfekční řád, hygienické minimum. 

V rámci certifikace nutriční péče proběhla níže uvedená školení 

• Změny ve stáří ovlivňující výživový stav seniorů – výživa a nutriční výživa 

• Podvýživa, problém u seniorů – zásady správné výživy 

• E-learning – součást Certifikace nutriční péče 

 

Externí odborníci  
Epidemiologické situace a vládní opatření ovlivnila i běžné doplňující aktivity pro klienty. 

V rámci možností probíhala na zařízení muzikoterapie. Duchovní péče-služby katolického kněze 
probíhaly každé poslední pondělí v měsíci přímo v zařízení nebo on-line.V případě potřeby, přání ze 
strany klienta (např.  Svátost nemocných) jsou služby kněze klientovi poskytnuty individuálně. 
 

Supervize, dobrovolnictví  
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace neprobíhala v roce 2021 supervize a do zařízení 

nedocházeli žádní dobrovolníci. 

 

15.4  Oblast technická 
 

Ubytování klientů 
Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízení a 

balkónem. Pokoje jsou standardně vybaveny postelí (v případě potřeby polohovací), nočním 

stolkem s uzamykatelným šuplíkem, šatní skříní, komodou, stolkem a židlemi. Součástí pokojů je 

kuchyňský kout s lednicí. Pokoje si klienti mohou dovybavit vlastním nábytkem dle osobní potřeby. 

Klienti si mají možnost pokoj vždy uzamknout. 
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Graf 11 : Ubytovací kapacita  

 

 

Úhrada za ubytování 
• Jednolůžkové pokoje – 210 Kč/den 

• Dvoulůžkové pokoje – 200 Kč/den 

Fakultativní činnosti 
Vedle základních činností poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, nabízí 

zařízení klientům fakultativní činností, které jsou poskytovány za úplatu dle platného ceníku 

fakultativních činností. Patří sem např. nadstandardní opravy osobního prádla, doprovod uživatele 

na nákupy, soukromá jízda klienta s řidičem. 

 

15.5 Oblast zvyšování kvality 

 

Kvalita poskytované služby 
Při poskytování služby se pracovníci řídí zásadami poskytování služby. Dodržování výše uvedených 

zásad spolu s plánováním a hodnocením služby, garantuje poskytování kvalitní sociální služby. 

Po uzavření smlouvy o poskytování sociální služby každý klient společně se sociálním pracovníkem, 

koordinátorem a klíčovým pracovníkem z řad PSS individuálně plánuje službu. Při plánování služby 

je kladen důraz na přání klienta, na jeho očekávání, možnosti a cíle. Klíčový pracovník dále 

seznamuje klienta s děním v zařízení, změnami v zařízení, aktuálním znění důležitých dokumentů a 

s nabídkou společenských akcí.  

Součástí hodnocení služby je každoroční hodnocení zaměstnanců prostřednictvím sebehodnotících 

a hodnotících dotazníků.  

Naše zařízení splnilo podmínky pro získání Certifikace nutriční péče. Ke splnění bylo nutné realizovat 

akreditované vzdělávací kurzy a doplňkové vzdělávací aktivity, které jsou zaměřeny na problematiku 

nutriční péče. 

77
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15.6  Oblast volnočasová a aktivizační 
 

Volnočasové a aktivizační činnosti 
Kulturní, společenské a volnočasové aktivity v Domově byly během roku ovlivněny pandemií a 

nákazou COVID-19. Volnočasové a aktivizační činností se zaměřily především na individuální aktivity 

a potřeby klientů. 

Společenské a kulturní akce jsou pravidelně plánovány na celý rok. Větší společenské akce jako jsou 

plesy, jarmarky, přenášky a výročí se každoročně opakují. Tento plán je během roku upravován a 

doplňován dle potřeby a aktuální epidemiologické situace. 

Po celý rok probíhala v zařízení individuální a skupinová aktivizace klientů na základě týdenních 

plánů. Klienti jsou pravidelně o těchto akcích a plánech informovány prostřednictvím pozvánek na 

nástěnkách, aktivity jsou sdělovány domovním rozhlasem a pozvánky jsou umisťovány na 

elektronické nástěnky prostřednictvím Chytré organizace. 

Nabízené aktivity pro klienty 
Kondiční cvičení s hudebním doprovodem např. prostřednictvím šlapacích trenažérů, promítání 

filmů na přání v našem kině, práce s keramickou hlínou, vaření, hraní společenských her, trénování 

paměti, sportovní turnaje, pétanque, práce s látkou a ostatními materiály, vzpomínková terapie, 

relaxace. V zařízení probíhaly v omezeném režimu tradiční společenské akce jako ples, Mikuláš, 

oslavy výroční domova, opékání špekáčků a další.  

Klienti si velmi oblíbili práci na mobilních interaktivních tabletech Sentable, které nabízejí širokou 

škálu her na trénování paměti, trénování jemné motoriky. Tento mobilní interaktivní Sentablet je 

vhodný i pro imobilní klienty a klienty s demencí. 

Spolupracujeme s Mateřskou školou Vážany a Základní uměleckou školou ve Zdounkách. Jejich 

vystoupení jsou v domově velmi oblíbenou aktivitou i když letos probíhaly většinou ve venkovních 

prostorách domova. 

Nedílnou součástí nabízených aktivizačních činností jsou pravidelné výlety do okolí – Podzámecká a 

Květná zahrada, Muzeum, Zámek Holešov, Svatý Hostýn, Velehrad. Oblíbené jsou také návštěvy 

kaváren, cukráren a restaurací. 

Domov se zvláštním režimem byl prezentován prostřednictvím facebookových stránek SSKM, 

webových stránek a také prostřednictvím tisku. 

 

Zpracovala: Mgr. Michaela Pospíšilová 
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16  DZR Strom života 

 

16.1 Oblast sociální 
• Cílová skupina služby: osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí 

• Kapacita zařízení: 54 klientů 

• Negativní vymezení cílové skupiny služby:  

V souladu s ustanovením zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 91 může DZR 

odmítnout uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud: 

o Neposkytujeme službu, o kterou zájemce žádá. 

o Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytování sociální služby. 

o Zdravotní stav žadatele vyžaduje stálou zdravotní péči. 

o Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců 

před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování 

povinnosti vyplývající ze smlouvy. 

 

• Počet unicitních klientů: 65 

• Průměrný věk klientů: 81 let 

• Nejstarší klient: 99 let 

• Nejmladší klient: 53 let 

• Přehled Příspěvků na péči dle stupňů u klientů: 

bez příspěvku na péči ……… 0 klientů 

             I. stupeň závislosti …………… 1 klient 

             II. stupeň závislosti ………….. 6 klientů 

             III. stupeň závislosti …………..15 klientů 

IV. stupeň závislosti …………..31 klientů 

• Omezení ve svéprávnosti: 5 klientů 

Opatrovník obec: 1 klient 

Opatrovník rodina: 4 klienti 

• 43 uživatelů má jmenovaného opatrovníka podle § 465 Občanského zákoníku 

• Úmrtnost: 24 klientů 

• Počet a přehled žadatelů o službu:  

Celkem žádostí: 76 

 

Dostupnost veřejných služeb, využívání jiných sociálních služeb: 
V rámci zařízení podporujeme spolupráci s rodinou, příbuznými a přáteli našich uživatelů. 

Domov nenahrazuje instituce, které poskytují běžné služby veřejnosti. S těmito institucemi 

spolupracuje takovým způsobem, aby je klienti mohli využívat. S ohledem na naši cílovou skupinu 

jsou některé se služeb nabízeny přímo v našem zařízení externími pracovníky (pedikúra, kadeřnice, 



 
 

 

 

   
103 

služby katolického kněze). Pokud si tak sám uživatel přeje a jeho zdravotní stav mu to dovoluje, má 

možnost kdykoliv využívat veřejné služby (obchody, pošta, banka, apod.). Tímto navíc dochází ke 

zmenšování závislosti klienta na poskytovaných sociálních službách. Jestliže nastane situace, kdy 

zařízení nemá v rámci služeb odborníka, kterého požaduje klient, zprostředkujeme tyto služby jinými 

odborníky či institucemi.  

Naše zařízení spolupracuje s určitými odborníky, specialisty a poskytovateli služeb: 

• Ordinace praktického lékaře 

• Ordinace stomatologa 

• Ordinace psychiatra 

• Služby katolického kněze 

• Pedikúra 

• Kadeřnictví a holičství 

• Canisterapie 

• Muzikoterapie 

• a další 

 

COVID-19 ve službě, dopady sociální izolace: 
Problematika celosvětové pandemie COVID-19 se promítla i do chodu zařízení DZR Strom života. 

Byla dodržována všechna aktuální nařízení a opatření, o kterých byli průběžně a dle potřeby 

informováni jak uživatelé služby, jejich rodinní příslušníci a opatrovníci, tak i všichni zaměstnanci 

služby. Výše uvedení byli rovněž informováni o všech aktuálních změnách a úpravách provozního 

režimu zařízení. Veškeré informace byly rovněž na webových stránkách, kde byly dle situace 

aktualizovány. 

16.2  Oblast personální 
 

Počet a přehled pracovníků dle druhu zařazení:  
Pracovní zařazení Počet pracovníků 

Vedoucí zařízení 1 

Sociální pracovník 3 

Pracovník v sociálních službách 33 

Zdravotní úsek 6 

THP úsek – účetní/skladní 1 

THP úsek – údržba/řidič přepravy osob 2/1 

THP úsek – švadlena 1 

THP úsek – úklid 4 
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Realizované vzdělávání PSS za rok 2021: 
Téma               Vzdělavatel    

Virtuální demence  APSS ČR 

Geronto-oblek SocioFactor s.r.o. 

Zvládání zátěžových situací SocioFactor s.r.o. 

Alternativní komunikace SocioFactor s.r.o. 

Specifická komunikace s klientem s demencí SocioFactor   s.r.o      

Práce se seniory s demencí SocioFactor   s.r.o      

Výživa a nutriční výživa Pavla Maňáková, 

vzdělávání Dlaň s.r.o. 

Hygienické minimum Alter s.r.o. 

Demence SocioFactor   s.r.o      

Paliativní péče Centrum paliativní 

péče - Praha 

Certifikace k nutriční péči Pavla Maňáková, 

vzdělávání Dlaň s.r.o. 

Životní příběh  Mgr. Věra Berková 

Volnočasové aktivity SocioFactor   s.r.o      

Reminiscence SocioFactor   s.r.o      

Podpora kvality seniorů v sociálních službách SocioFactor   s.r.o      

Sledování kritických bodů výdeje stravy MVDr. Jiří Novák 

První pomoc SZP Strom života 

Celkem proškolených hodin: 806 

           

 Nejvíce preferované oblasti vzdělávání PSS na rok 2021 
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 Skutečnost realizace preferovaných oblastí vzdělávání v roce 2021 

 

V roce 2021 se většina pracovníků v sociálních službách zacílila ve svých vzdělávacích plánech na 

oblast pochopení potřeb klientů s demencí a metod práce s touto cílovou skupinou. Plán vzdělávání 

většiny zaměstnanců úzce korespondoval s tématy vzdělávacích programů projektu Alzheimerův 

uzel, který byl primárně zaměřen na cílovou skupinu klientů s Alzheimerovou chorobou. 

Vzdělávání zaměstnanců, pracovníků v sociálních službách, bylo v roce 2021 s ohledem na délku 

trvání mimořádných opatření, umožněno výukou akreditovaných kurzů distanční formou (on-line), 

kterou jsme v počátku roku často využívali. V období nouzového stavu a mimořádných 

epidemiologických opatření musela být výuka několikrát přerušena a termíny realizace se často 

musely měnit. Změny termínů realizace nám stěžovalo plánování a propojení pracovních služeb 

s plánovanými semináři. Většinu vzdělávacích programů byla organizačně zajišťována a realizována 

projektovým týmem Alzheimerův uzel SSMK. Kromě pracovníků s dlouhodobou pracovní 

neschopností, byla u všech ostatních splněna povinnost vzdělávání za rok 2021. 

Praxe studentů: 
V roce 2021 probíhala v našem zařízení praxe studentů odborného učiliště Křenovice. Z důvodu 

celosvětové pandemie COVID-19 byla praxe studentů omezena pouze na termíny, kdy to bylo 

s ohledem na epidemiologickou situaci a platná aktuální opatření, možné. 

Stáže: 
V roce 2021 proběhla v našem zařízení pouze 1 stáž – rovněž s ohledem na celosvětovou pandemii 

COVID-19 – paní Kateřiny Hoffmannové z Univerzity Palackého v Olomouci. 

Externí odborníci: 
Pandemie COVID-19 bohužel ovlivnila i doplňující aktivity, běžně poskytované v zařízení DZR Strom 

života. Jak canisterapie, tak muzikoterapie probíhaly ve velmi omezeném režimu tehdy, kdy to bylo 

z epidemiologického hlediska možné. Duchovní stránku klientů v našem zařízení běžně zajišťuje 1 x 

do měsíce, a dle potřeby a vyžádání, kněz z farnosti Panny Marie v Kroměříži, P. Bohumil Kundl. 

Na konci roku 2021 jsme se již pátým rokem úspěšně zapojili do projektu Českého rozhlasu 

„Ježíškova vnoučata“. Do projektu se zapojilo 18 klientů, kterým pomáhali jejich klíčoví pracovníci. 
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Supervize: 
Z důvodu pandemie COVID-19, a důsledků z toho plynoucích, se v roce 2021 v našem zařízení 

bohužel neuskutečnila žádná supervize. V roce 2022 plánujeme – pokud to bude možné – opět 

pokračovat v supervizích skupinových a dle situace i individuálních s Mgr. et Mgr. Janem 

Zahradníkem. 

Opatření prevence a omezení šíření infekce COVID-19 měly i v celém uplynulém roce 2021 vliv na 

poskytování sociálních služeb a náročnost práce pracovníků v sociálních službách, jako i všech 

ostatních profesí. Klientům byla věnována intenzivní pozornost a snahou všech pracovníků bylo 

zabezpečit jim co nejlépe komfort pro zvládnutí nelehkého období. Klienti, pracovníci, opatrovníci a 

kontaktní osoby klientů, byli pravidelně informováni o aktuálních Opatřeních a změnách formou 

SMS, telefonicky, a dále informacemi na webu a vstupních dveřích do zařízení. 

Byla dodržována aktuální epidemiologická opatření a jejich proměny v čase.  

 

16.3  Oblast technická 
 

DZR Strom života byl uveden do provozu v červnu 2009, je to rekonstruovaná budova přizpůsobená 

poskytovaným službám a klientům. 

Je umístěna v městské zástavbě města Kroměříže, má vlastní zahradu s posezením pro relaxaci 

klientů. 

Domov zaujímá velmi výhodnou pozici pro uživatele a jejich návštěvy z důvodu blízkosti dostupnosti 

MHD, obchodů i pohostinství, pošty a nemocnice. 

V budově je pro klienty mimo jiné k dispozici vzpomínková místnost, snoezelen pokoj, kuřárna a jiné. 

Strava je dovážena z DOZP Barborka, praní prádla zajišťuje DpS U Moravy. 

Celkem poskytujeme péči 54 klientům ubytovaných v 1, 2 a 3 lůžkových pokojích, součástí každého 

pokoje je sociální zařízení a bezbariérový sprchový kout. Součástí každého pokoje je i venkovní 

balkon. Cena pokoje se řídí dle počtu klientů na jeden pokoj. 

• 1 lůžkových pokojů je celkem 11 v ceně od 6.300,- Kč/1 měsíc 

• 2 lůžkových pokojů je celkem 17 v ceně od 6. 150,- Kč/1 měsíc 

• 3 lůžkové pokoje jsou celkem 3 v ceně 5. 880,- Kč/1 měsíc 

Uvedené ceny jsou pouze za ubytování. 

Cena stravy se řídí dle platných ceníků dle konkrétních diet u jednotlivých uživatelů. Obdobně i ceny 

služeb fakultativních se řídí dle platného ceníku. 

Klienti mají možnost úschovy potravin v chladničkách v každém patře ve výdejně stravy. V rámci 

zařízení je společná koupelna s přizpůsobenou speciální polohovací vířivou vanou pro pohodlí 

uživatele i personálu pro manipulaci při poskytování hygienického úkonu.  
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Každé poschodí má svoji společnou jídelnu pro uživatele ke stravování i jiným účelům (společenské 

akce, aktivizace apod.).                                                 

Pro lepší orientaci klientů jsou jednotlivá patra (ubytovací prostory, společné prostory i chodby) 

vymalována barevně - žlutá, oranžová, zelená a modrá. 

Celá budova je vybavena moderním a účelným nábytkem, ale je samozřejmostí, že klient si může 

přinést bytové doplňky a drobné kusy nábytku pro pocit vlastního domova. 

Návštěvy mohou docházet ke klientům kdykoliv kromě období nočního klidu, dále v době výdeje 

stravy (na individuální dohodě) a uzavření či omezení návštěv zařízení z důvodu chřipkové či jiné 

epidemie a pandemie COVID - 19. Stejně tak mohou klienti kdykoliv (na delší dobu po předchozím 

nahlášení – z důvodu chystání léků, odhlášení stravy apod.) opustit zařízení za účelem návštěvy u 

rodiny, přátel apod. Vše za předpokladu, že si tak sám klient přeje. 

Úzká spolupráce s rodinami a přáteli uživatel je velmi přínosnou s ohledem na snahu o stálé 

zkvalitňování poskytovaných služeb klientům. 

 

16.4  Oblast zvyšování kvality 

 

V rámci zvyšování kvality proběhly v zařízení DZR Strom života v roce 2021 3 dotazníkové šetření. 

Níže jsou uvedeny oblasti dotazníkového šetření ve zkrácené formě: 

1. V rámci zlepšení možností komunikace mezi seniory, rodinami a pečujícími probíhal v našem 

zařízení výzkum v průběhu července 2021. Jednalo se o dotazníkové šetření u rodinných 

příslušníků, rozhovory s klienty a rozhovory s rodinnými příslušníky. 

Dotazníky pro rodinné příslušníky domova Strom života. Otázky byly rozdělené do čtyř oblastí: 

1) Obecné otázky 

2) Komunikace s rodinným příslušníkem 

3) Komunikace s pracovníky domova Strom života 

4) Doplňující otázky 

Sběr informací prováděli členové týmu z Univerzitního centra energeticky efektivních budov 

Českého vysokého učení technického v Praze ve spolupráci s organizací Sociální služby města 

Kroměříže v rámci projektu Alzheimerův uzel. Tento projekt měl za cíl zlepšit možnosti komunikace 

mezi seniory, jejich rodinami a pečujícími osobami. Odpovědi byly dostupné pouze členům 

výzkumného týmu a ve výstupech uváděny pouze v anonymizované podobě. Dotazníky byli 

vyplňovány také elektronicky. 

 



 
 

 

 

   
108 

2.Dotazník spokojenosti s poskytovanou sociální službou Domova se zvláštním režimem Strom 

života, určeným opatrovníkům/rodinným příslušníkům a blízkým klientů (září-říjen 2021) 

odevzdalo 22 z oslovených 54 respondentů. 

 

Hodnotili se oblasti spokojenosti s prostředím zařízení a bezpečnosti (technické vybavení, 

bezbariérovost, vybavení a výzdoba společných prostor, místa k posezení), dále se hodnotila míra 

spokojenosti ochoty a přístupu personálu, spokojenost s nabízenými aktivitami klientům, dále oblast 

možnosti podávání podnětů a stížností a v neposlední řadě tipy pro zkvalitnění poskytovaných 

služeb. 

 

3.Další z dotazníkového šetření bylo zaměřeno na podněty a připomínky pracovníků v sociálních 

službách k využití a zlepšení péče o klienty a také pro zlepšení pracovních podmínek pracovníků 

v sociálních službách.  Dotazníkové šetření probíhalo v měsících září -říjen 2021.  

V tomto období jsme se bohužel potýkali s větší pracovní neschopností, z toho důvodu odevzdalo 

dotazník pouze 17 zaměstnanců. 

Otázky byli směřovány k oblastem pracovních podmínek, oblasti informování o náplni práce a 

právních předpisech, spolupráce s rodinami klientů, práce s biografií klienta, dostatku informací při 

zpracovávání individuálního plánu klienta při vstupu do zařízení, možnostech a využití 

volnočasových aktivit, bezpečnosti klientů a podpoře ze strany vedoucích pracovníků. 

 

16.5  Oblast volnočasová a aktivizační: 
 

Cílem naší služby je snaha o naplňování poslání našeho zařízení, do něhož patří: 

1.  Udržování sebeobsluhy a dovedností 

2.  Zajištění pocitu domácí atmosféry 

3.  Vytváření pocitu bezpečí 

4. Ochrana před vyloučením ze společnosti 

 

Z pohledu srovnání s rokem 2020, rok 2021 probíhal klidněji, i když se také nesl směrem spousty 

covidových opatření, která se týkala jak pracovníků v sociálních službách, tak všech, kteří se 

v sociálních službách nějakým způsobem podíleli na péči. Jednalo se o interní zaměstnance, externí 

– kněz, canisterapie, studenti odborné praxe, klientů i jejich blízkých. Jednalo se o opatření vztahující 

se k antigennímu testování zaměstnanců na onemocnění covid-19, omezování návštěv a 

zpřísněných pravidel pro návštěvníky. Během celého roku se dodržovala bezpečnostní proticovidová 

opatření spojená se zvýšenou dezinfekcí, dodržování bariér klientů s podezřením, nebo 

onemocněním covid -19. 
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Roční plán aktivit pro klienty se odvíjel dle epidemiologické situace. Celkově aktivity směřovaly k 

zachování tradic, oslav a svátků, které jsme v tomto roce obohatili o pravidelné setkávání při 

oslavách narozenin klientů. Narozeninová kavárna se uskutečňuje vždy druhou středu v měsíci. 

Za příjemného počasí jsme se zaměřili zejména na aktivity na zahradě. Klienti se zapojovali do hraní 

kuželek, opékání špekáčků, canisterapii. Aktivizační pracovníci se také věnovali podpoře kognitivních 

funkcí – poznávání bylin, zpěvu, paměťových cvičení.  Čas s klienty uvnitř zařízení se omezoval na 

aktivity v menších skupinách. Studenti odborné praxe s paní učitelkou odborné praxe se věnovali 

vzpomínkovým aktivitám, vaření, pečení v reminiscenční místnosti, což je velmi oblíbená činnost 

našich klientů. Na podzim jsme také zrealizovali vybudování venkovního krytého altánu pro klienty 

a jejich návštěvy ve dvorním traktu zařízení. 

 

 

Vypracovali:  

Mgr. Renata Bělohlávková – VOP  

Bc. Veronika Šudřichová – sociální pracovnice 

Markéta Vaculíková, DiS. – sociální pracovnice  

Mgr. Jaroslav Forýtek – vedoucí zařízení 

DZR Strom života 

Purkyňova 2781, 767 01 Kroměříž 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

   
110 

17 Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka 
 

17.1 OBLAST SOCIÁLNÍ 
 

V DOZP Barborka jsou cílovou skupinou osoby od 18 let s mentálním postižením těžšího stupně a 

občan postižený vedle mentálního postižení těžšího stupně též tělesnou nebo smyslovou vadou. 

Občan s mentálním postižením lehčího stupně může být přijat tehdy, jestliže nezbytně potřebuje 

ústavní péči. Sociální služba není určena pro osoby s chronickým, duševním onemocněním či jinou 

formou zdravotního postižení, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou osobní asistenci, 

osobám vyžadujícím zvláštní režim z důvodu Alzheimerovy choroby, osobám, jejichž zdravotní stav 

vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osobám, jejichž chování by závažným 

způsobem narušovalo kolektivní soužití. 

V roce 2021 byla kapacita míst v zařízení DOZP Barborka v období od ledna do června byla 120, od 

července do srpna 115 a od září do prosince 108, tuto službu během roku využilo 115 uživatelů. 

Kapacita byla snižována na základě Transformačního plánu služby, následně odchodem uživatelů do 

Chráněného bydlení a z důvodu zkvalitnění služeb snížením kapacity ze čtyřlůžkových pokojů na 

třílůžkové pokoje. K 31. 12. 2021 bylo v zařízení 105 uživatelů a jejich průměrný věk byl 59 let, z nichž 

nejstarší uživatelce bylo 88 let a nejmladší uživatelce 21 let.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 31. 12. 2021 mělo 105 uživatelů přiznaný příspěvek na péči.  

K 31. 12. 2021 bylo 83 uživatelů omezených ve svéprávnosti, z toho 49 uživatelů mělo opatrovníka 

veřejného, 34 uživatelů mělo opatrovníka rodinného příslušníka nebo rodinného známého. 22 

uživatelů bylo svéprávných, z toho 17 uživatelů mělo opatrovníka ze zdravotních důvodů (z toho 4 
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uživatelé měli veřejného opatrovníka a 13 uživatelů mělo rodinného příslušníka), 5 uživatelů bylo 

bez opatrovníka.  

V průběhu roku 2021 zemřelo v DOZP Barborka 5 uživatelů, z toho 1 uživatel v zařízení DOZP 

Barborka a 4 uživatelé ve zdravotnickém zařízení. K 31. 12. 2021 bylo v evidenci žadatelů o sociální 

službu v DOZP Barborka 16 žádostí, z nichž 4 žádostem bylo vyhověno, 4 žádosti byly zařazeny do 

evidence, 5 žádostem vyhověno nebylo a 3 žádosti jsou v řešení. 

K 31. 12. 2021 pracovali 3 uživatelé na dohodu o provedení práce, a to v provozu zařízení DOZP 

Barborka - v prádelně, kuchyni, vrátnici. 

Dostupnost veřejných služeb byla omezena vzhledem ke koronavirové krizi a nařízením vlády, i 

přesto se klienti snažili navštěvovat služby jako kadeřník či pedikérka mimo domov. 

I v roce 2021 DOZP Barborka spolupracovala se vzdělávacím systémem Euroinstitut, který 2 

uživatelům poskytoval vzdělávání, oběma učební obor Praktická škola dvouletá. 

 

17.2  OBLAST PERSONÁLNÍ 
V Domově pro osoby se zdravotním postižením pracovalo ke dni 31. 12. 2021 sto dva pracovníků s 

úvazkem 97,71.  

Tabulka 75 : Přehled pracovních pozic a úvazků 

Pracovní zařazení Počet Úvazek 

Vedoucí 1 0,70 

 

Sociální úsek   63 pracovníků s úvazkem 63 

Pracovní zařazení Počet Úvazek 

Vedoucí obslužné péče 1 1,0 

Sociální pracovnice 2 2,0 

 

Pracovní zařazení Počet Úvazek 

Pracovník v sociálních 

službách 
60 60 

 

Zdravotní úsek  9 pracovníků s úvazkem 8,5 

Pracovní zařazení Počet Úvazek 

Všeobecná sestra 7 6,5 

Praktická sestra 2 2,0 

 

Technickohospodářský úsek  29 pracovníků s úvazkem 25,5 

Pracovní zařazení Počet Úvazek 

Účetní 1 0,69 

Účetní skladní 1 0,75 

Účetní pokladní 1 0,99 

Provozář skladní 1 0,89 
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Údržbář 3 2,89 

Švadlena-pradlena 4 3,55 

Uklízečka 7 6,59 

Kuchařka 9 8,15 

Vrátný 2 1,0 

 

17.3  OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ 
 

V roce 2021 všichni pracovníci v sociálních službách a sociální pracovnice splnili v rámci povinného 

vzdělávání 24 hodin školení, seminářů, akreditovaných kurzů podle § 111 odst. 1 zákona č. 

108/2006Sb., o sociálních službách. 

Pracovníci nejvíce ocenili školící kurz Virtuální realita – demence.  Přínosem pro ně bylo školení 

Paliativní péče. Informace z absolvovaných vzdělávacích programů pracovníci písemně zpracovávali.  

Informace, poznatky, nové metody, způsoby práce a praktické zkušenosti ze školení, seminářů, 

kurzů předávali ostatním pracovníkům na jednotlivých odděleních a pavilonech. 

 

PŘEHLED ABSOLVOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZA ROK 2021 
 

Tabulka 16 : Přehled vzdělávání 

Název vzdělávacího 

programu 

Školitel 

 

Datum Rozsah Počet  

Virtuální realita – demence Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb ČR 

21. 1. – 29. 1. 

2021 
8 26 

Podpora života seniorů 

v sociálních službách 

Socio.factor 2. 2. 2021 

4. 11. 2021 

2. 12. 2021 

8 12 

Zvládání obtížných situací ve 

spolupráci s uživatelem 

sociální služby  

Socio.factor 11. 2. 2021 

27. 5. 2021 

14. 10. 2021 

8 11 

Alternativní a augmentativní 

komunikace pro 

zaměstnance sociálních 

služeb 

Socio.factor 24. 2. 2021 

19. 11. 2021 
8 9 

Krizové řízení  Vzdělávací instituce Dlaň 24. 2. 2021 8 1 

Využitá metody reminiscence 

při práci se seniory 

Socio.factor 8. 3. 2021 
8 4 

Specifická komunikace 

s klientem v sociálních 

službách 

Socio.factor 25. 3. 2021 

7. 4. 2021 8 7 

Práce se seniory s demencí  Socio.factor 26. 3. 2021 8 4 
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V. konference na téma: 

Výzvy, kreativita a úspěch 

v sociální práci - online 

Projekt Systémová 

podpora profesionálního 

výkonu sociální práce 

16. 3. – 17. 3. 

2021 8 3 

Respektující přístup 

k sexualitě lidí s mentálním 

postižením 

Lektor: Jan Talich 30. 3. 2021 

8 1 

Změny ve stáří ovlivňující 

výživový stav seniorů – výživa 

a nutriční výživa 

Vzdělávací instituce Dlaň 30. 4. 2021 

7. 5. 2021 8 2 

Podvýživa, problém u seniorů 

– zásady správné výživy  

Vzdělávací instituce Dlaň 14. 5. 2021 
8 2 

Práce se seniory se demencí Socio.factor 14. 5. 2021 8 4 

Paliativní přístup  Centrum paliativní péče  6. 5. 2021 8 3 

Práce s inkontinencí 

v sociálních službách 

PhDr. Uherková Eva, 

MBA 

16. 6. 2021 
8 33 

Volnočasové aktivity Socio.factor 16. 6. 2021 

29. 9. 2021 

6. 10. 2021 

8 12 

Paliativní péče Centrum paliativní péče 25. 5. 2021 8 3 

Úvod do problematiky 

inkontinence 

Untraco, v.o.s. 26 – 27. 5. 

2021 
8 34 

Společně to zvládneme Vzdělávací instituce Dlaň 20.6. 2021 8 2 

Co nejdéle doma aneb jak 

podpořit domácí péči – 

online  

Institut vzdělávání APSS 

ČR 

29. 7. 2021 

3. 8. 2021 

19. 10. 2021 

23. 11. 2021 

8 32 

Inspiromat pro 21. století II Sociální služby města 

Kroměříže 

9. 11 - 10. 11. 

2021 
14 1 

Jak pečovat a nevyhořet – 

online  

Institut vzdělávání APSS 

ČR 

3. 12. 2021 

7. 12. 2021 
8 33 

Kurs PSS  Marlin, s.r.o. 2.3. 2021 –

25. 5. 2021 
150 1 

Kurs PSS Institut vzdělávání APSS 

ČR 

Duben – 

červen 2021 
150 1 

Kurs PSS Střední zdravotnická 

škola Kroměříž 

6. 10. 2020 – 

25. 8. 2021 
170 2 

Kurs PSS Seduca – cze, s.r.o. 1. 10. –  

19. 11. 2021 
150 1 

Školení BOZP, PO 

 

Vedoucí zařízení  
2 62 
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17.4  PROJEKT TRANSFORMACE 
 

V červenci 2021 došlo k rozšíření sociální služby chráněné bydlení Květná.  Pět klientů z DOZP 

Barborka se přestěhovalo do rodinného domu v Braunerově ulici v Kroměříži. Od 1. 7. 2021 je tak 

celková kapacita chráněného bydlení 14 klientů. V dalších letech se předpokládá rozšíření kapacity 

služby chráněného bydlení a odchod 10 dalších klientů z DOZP Barborka. V roce 2021 byla 

provedena revize Analýzy potřeb a míry závislosti u 14 klientů a revize časového harmonogramu.    

Od července 2021 je změna ve využívání pavilónu L.  Klienti byli přestěhováni do služby chráněné 

bydlení a pavilon L je po rekonstrukci od září 2021 využíván službou denního stacionáře a 

odlehčovací služby pobytové pro děti.     

V roce 2021 byly na hlavní budově zrušeny všechny čtyřlůžkové pokoje. Na každém oddělení je nyní 

jeden třílůžkový pokoj. 

Objekt v areálu služby určený pro aktivizační dílny klientů domova byl v říjnu 2021 uvolněn pro 

službu sociálně terapeutických dílen.  Aktivizační činnosti klientů domova probíhají nyní na hlavní 

budově ve druhém patře.  

 

Během roku probíhaly schůzky transformační skupiny. Ze schůzek byl zpracován písemný zápis.  Na 

těchto schůzkách bylo řešeno:  

• zjišťování zájmu klientů o stěhování,  

• návrhy klientů do chráněného bydlení,   

• návrhy na novou analýzu vybraných 14 klientů,  

• zpracování přehledů financí vybraných klientů, rozhovory s vybranými klienty, 

• domluvení termínu prohlídky rodinného domu.  

 

V současné době se další klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka postupně 

připravují na přechod do následných služeb. 

Po odchodu dalších 5 klientů do chráněného bydlení zůstali v letošním roce 2 klienti, kteří pokračují 

ve vzdělávání ve Střední škole Euroinstitut v oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.   

17.5  PRAXE STUDENTŮ A DOBROVOLNICKÁ ČINNOST V ROCE 2021 
V roce 2021 studenti ze Střední zdravotnické školy absolvovali v našem zařízení praxi v období ledna 

až června a následně ov září do prosince.  Studenti byli rozděleni na jednotlivá oddělení, kde 

dopomáhali klientům s vyšší mírou podpory s prováděním hygieny, podáváním stravy a připravovali 

pro ně aktivizační činnosti. 

Průběžnou praxi v roce 2021 vykovávalo 10 studentů z Vyšší odborné školy pedagogické a sociální.  

Docházeli v období ledna až května a od září do prosince, vždy ve čtvrtek. Tito studenti svou praxi 

vykonávali na pavilonech a doprovázeli klienty na individuální vycházky, ke kadeřníkům nebo na 

nákupy.  

Odbornou praxi v květnu 2021 absolvovala v DOZP Barborka 1 studentka z UTB Zlín. 
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Spolupráce s dobrovolnickou organizací „ADRA“ v roce 2021 pokračovala.  Pravidelně do našeho 

zařízení docházeli 3 dobrovolníci. Dvě dobrovolnice docházely za jednotlivými klienty a jeden 

dobrovolník docházel na oddělení za všemi klienty.   

 

17.6  OBLAST TECHNICKÁ 
Během roku 2021 došlo ke snížení počtu pokojů pro celoroční pobyt v důsledku odchodu uživatelů 

do Chráněného bydlení. 

Tabulka 17 : Přehled pokojů a úhrad 

počet pokojů dle druhu v DOZP Barborka k 31. 12. 

1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj 3 lůžkový pokoj 

25 pokojů 34 pokojů 5 pokojů 

cena pokojů v DOZP Barborka 

1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj 3 lůžkový pokoj 

20 pokojů / 205,-Kč 32 pokojů / 198,- Kč 5 pokojů / 186,- Kč 

5 pokojů / 210,-Kč  2 pokoje / 200,-  

 

V DOZP Barborka jsou uživatelům nabízeny fakultativní činnosti, jejichž přehled a cena je součástí 

Smlouvy o poskytnutí sociální služby jako příloha č. 2. Jedná se o nadstandartní opravy prádla, 

řemeslné práce nad rámec základních služeb, nákupy, doprovod uživatele s řidičem, doprovod 

uživatele k individuálním akcím, úschova cenností a používání soukromých elektrospotřebičů.  

 

17.7  OBLAST ZVYŠOVÁNÍ KVALITY 
V roce 2021 byli klienti i pracovníci během celého roku seznamováni s epidemiologickou situací 

spojenou s výskytem nákazy COVID-19, nařízeními vlády, nastavenými pravidly apod. V letošním 

roce zařízení uzavřeno nebylo, ale i přesto klienti využívali možnosti zprostředkování kontaktu 

s okolím formou videohovorů pomocí platforem Skype, WhatsApp a Messenger.   

V letošním roce jsme se zaměřili na dotazníkové šetření v oblasti spokojenosti klientů 

s poskytovanou službou a se stravováním.  

U 14 klientů z pavilonů byla provedena revize dotazníku Zjišťování nezbytné míry podpory (1 

klientka s nízkou mírou podpory, 12 klientů se střední mírou podpory, 1 klient s vysokou mírou 

podpory). 

U 3 nových klientů byl vyplňován nový dotazník Zjišťování nezbytné míry podpory (2 klienti s nízkou 

mírou podpory, 1 klientka se střední mírou podpory). 

 

 

Dotazník: „Zjišťování spokojenosti klientů s poskytovanou sociální službou“ 
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 87 uživatelů. Dotazník obsahuje 6 otázek s možnostmi odpovědí 

ano a ne.  
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Tabulka 18 : Zjišťování spokojenosti s poskytovanou sociální službou 

Otázky: Ano Ne 

1. Líbí se Vám v zařízení, ve kterém momentálně bydlíte? 83 4 

2. Jste spokojená/ý s poskytovanou péčí ze strany pracovníků na svém 
oddělení?  

85 2 

3. Jste spokojená/ý s využitím volného času na svém oddělení v rámci 
zájmových činností? 

79 8 

4. Umožňuje Vám klíčový pracovník využívání vnějších zdrojů v oblasti 
nákupu, pedikúry, kadeřníka? 

84 3 

5. Snaží se pracovníci na oddělení vyhovět Vašim potřebám a přáním 
v rámci jejich možností? 

85 2 

6. Chtěli byste na Vašem oddělení něco změnit?  Pokud ano, co by to mělo 
být? 

16 71 

 

Vyhodnocení dotazníku „Zjišťování spokojenosti klientů s poskytovanou službou“ 

Dotazníku spokojenosti s poskytovanou sociální službou se zúčastnilo celkem 87 klientů.  

• 96,5 % klientů z dotázaných odpovědělo, že se jim líbí zařízení, ve kterém momentálně bydlí. 

• 98,3 % klientů z dotázaných odpovědělo, že je spokojeno s poskytovanou péčí ze strany 

pracovníků na svém oddělení. 

• 93 % klientů z dotázaných odpovědělo, že je spokojeno s využitím volného času na svém 

oddělení v rámci zájmových činností. 

• 97,4 % klientů z dotázaných odpovědělo, že jim umožňuje klíčový pracovník využívání 

vnějších zdrojů v oblasti nákupu, pedikúry, kadeřníka. 

• 98,3 % klientů z dotázaných odpovědělo, že se pracovníci na oddělení snaží vyhovět jejich 

potřebám a přáním. 

• 86 % klientů z dotázaných odpovědělo, že by na oddělení nechtěli nic měnit.  

• 14 % klientů z dotázaných odpovědělo, že by chtělo změnu (např. více programů v televizi, 

aby byl mezi pracovníky na oddělení muž, aby byly na oddělení květiny ve vázách, aby nebyl 

na oddělení křik, aby se klienti nehádali). 

 

Dotazník: „Zjišťování spokojenosti klientů v oblasti stravování“  
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 86 uživatelů. Dotazník obsahuje 7 otázek s různými možnostmi 

odpovědí. 
Tabulka 19 : Zjišťování spokojenosti se stravováním 

Otázky: Odpovědi: 

− Chutná Vám strava, kterou připravují 

paní kuchařky v zařízení? 

Ano Ne 

84 2 

− Jste spokojená/ý s nabídkou stravy – 

snídaně, obědy, večeře, svačiny?  

Ano Ne 

84 2 

− Máme možnost si připravit pokrm dle 

svého výběru na oddělení? 

Ano Ne 

64 22 

Ano Ne 
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− Měli byste zájem si jednou za čas 

uvařit vlastní pokrm na oddělení? 
50 36 

− Jaké máte raději večeře? 
Teplé Studené 

46 40 

− Chtěli byste častěji obměňovat jídlo, 

které dostáváte v zařízení? 

Ano Ne 

41 45 

− Co byste chtěli přidat do jídelníčku?  
Více zeleniny a ovoce Více sladkých jídel 

54 32 

 

Vyhodnocení dotazníku „Zjišťování spokojenosti klientů v oblasti stravování“ 

Dotazníku spokojenosti v oblasti stravování se zúčastnilo celkem 86 klientů. 

• 98,3 % klientů z dotázaných odpovědělo, že jim chutná strava, kterou připravují kuchařky 

v zařízení. 

• 98,3 % klientů z dotázaných odpovědělo, že jsou spokojeni s nabídkou stravy – snídaně, 

obědy, večeře. 

• 81 % klientů z dotázaných odpovědělo, že mají možnost si připravit pokrm dle svého výběru 

na oddělení.  

• 69 % klientů z dotázaných odpovědělo, že by mělo zájem si jednou za čas uvařit vlastní pokrm 

na oddělení. 

• 65,6 % klientů z dotázaných odpovědělo, že má raději studené večeře.  

• 61,3 % klientů z dotázaných odpovědělo, že by chtěli častěji obměňovat jídlo, které dostávají 

v zařízení. 

• 27,5 % klientů z dotázaných odpovědělo, že by chtěli do jídelníčku přidat více zeleniny a 72,5 

% by chtělo přidat více sladkých jídel.  

 

PODPORA UŽIVATELŮ S VYŠŠÍ A ÚPLNOU MÍROU PODPORY 
V roce 2021 se i přes nepříznivou situaci koronavirové epidemie pracovníci snažili, aby byla klientům 

poskytována co nejkvalitněji sociální služba vycházející z poslání DOZP Barborka.  

Činnosti a aktivizace s klienty byly zaměřeny zejména na komunikační dovednosti, paměť, 

jemnou a hrubou motoriku, estetické cítění, sociální dovednosti, péče o svoji osobu, pohybové 

a hudební aktivity.   Veškeré činnosti se odvíjely od schopností jednotlivých klientů. Klienti 

měli možnost sami navrhovat aktivity, které se jim líbí, zajímají je a po vzájemné dohodě je 

společně uskutečňovali. Klienti rádi využívali nové magnetické tabule, které pravidelně sloužili 

k zapisování a připomenutí různých svátků, jubileí, narozenin. Ve volném čase poslouchali   

nový gramofon. Spoustu klientů rádo využívalo interaktivní stůl. Velkým přínosem pro 

imobilní klienty byl nový zvedák do venkovního bazénu, který v létě velmi využívali. Na 

oddělení používali nové didaktické hry a pomůcky. Od srpna 2021 pravidelně 1 x za měsíc 

probíhala v DOZP Barborka canisterapie.   

Pro zkvalitnění celkové práce s klienty došlo v roce 2021 k rozdělení koordinátorů pro jednotlivá 

oddělení B, C a D, F.  Celá hlavní budova je nyní rozdělena na pět samostatných oddělení po 16 

klientech.  Na každé toto oddělení byla přijata jedna koordinátorka.   
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PODPORA SAMOSTATNOSTI A SOBĚSTAČNOSTI, INTEGRACE 
V roce 2021 byli klienti s nízkou mírou podpory nadále podporováni a vedeni k co největší 

samostatnosti tak, aby byli připraveni na život v následných službách. 14 klientů má 

zpracované přechodové plány, které se pravidelně doplňují.  Klienti procvičují zejména 

činnosti např. celková péče o domácnost, o svou osobu, nakupování, finance, sociální a pracovní 

dovednosti, sportovní a pohybové aktivity apod.  Během roku 2021 byli klienti vedeni a 

podporováni k samostatným návštěvám lékařů, kadeřnici, pedikúry, nákupům, obstaráváním 

a vyřizováním si osobních záležitostí. V letošním roce byly ale tyto aktivity z části omezeny 

koronavirovou krizí.  

 

SCHŮZKY UŽIVATELŮ 
V roce 2021 probíhaly pravidelné schůzky klientů na jednotlivých odděleních a pavilonech, kde 

se opětovně probírala epidemiologická situace. Klienti byli během celého roku informováni o 

aktuálních změnách, opatřeních, nařízeních vlády, zvýšené dezinfekci, o testování, očkování 

apod. Dále se na těchto schůzkách řešily organizační záležitosti, požadavky, připomínky, 

problémy na odděleních a pavilonech, návrhy na změny, společné hodnocení spokojenosti 

s poskytovanou sociální službou.  

V roce 2021 z důvodu epidemiologické situace v ČR bylo spoustu naplánovaných akcí zrušeno. I 

přesto během celého roku pracovníci nabízeli klientům různé činnosti a pořádali pro ně akce v rámci 

jednotlivých oddělení a pavilonů.  

17.8  OBLAST VOLNOČASOVÁ A AKTIVIZAČNÍ 
 

AKCE, AKTIVITY SLUŽBY USKUTEČNĚNÉ V ROCE 2021 
 

Tabulka 20 : Přehled akcí Barborka 

Leden Spolupráce na plánu aktivit na rok 2021 

Soutěže na odděleních  

Vaření jednoduchých jídel – kompoty, pudinky, pečení 

Seznamování s epidemiologickou situací   

Únor Masopust, karneval 

Valentýnská diskotéka 

Valentýnské pečení  

Březen Vaření nás baví  

Soutěže  

Jarní práce ve skleníku 

Duben Slet čarodějnic 

Pečení a zdobení velikonočních perníčků  

Práce ve skleníku 

Květen Stavění máje na oddělení 

Sportovní den v areálu 
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Adopce zvířátek ZOO Lešná 

Výroba mýdel 

Červen Koupání v bazénu 

Soutěže na nádvoří 

Vaření – domácí zmrzlina, obědy, topinky … 

Posezení pod pergolami, táborák, opékání špekáčků 

Grilování 

Červenec Podzámecká zahrada 

Květná zahrada 

Koupání v bazénu 

Stanování v Hradisku 

Soutěž v kuželkách 

Srpen Výlet – Podvodní tunel Modrá  

Grilování, posezení pod pergolami, oslavy narozenin  

Koupání v bazénu 

Letní aktivity 

Canisterapie 

Září Neslýchaně zábavný večer 

Sportovní dopoledne 

Akce Ahoj podzime  

Canisterapie 

Říjen Kočičí kavárna 

Canisterapie 

Soutěž v šipkách 

Seznamování s epidemiologickou situací   

Listopad Aquapark Uherské Hradiště 

Korálkový ples na oddělení a pavilonech 

Canisterapie 

Adventní přípravy, výzdoba oddělení 

Prosinec Mikuláš - mikulášská nadílka V DOZP 

Mikulášský punč s DK 

Koncert dobrovolníků z Adry na nádvoří 

Vánoční trhy Olomouc 

Pečení perníčků a vánočního cukroví, zdobení stromečku 

Canisterapie 

 

 

 

 



 
 

 

 

   
120 

Fotografie uživatelů z akcí DOZP Barborka 

     

Obrázek 19 : Podvodní tunel Modrá           

 

     

Obrázek 21 : Letní koupání               

 

 

             Obrázek 23 : Výroba mýdel 

 

Vypracovaly: Mgr. Perútková Gabriela, vedoucí domova, Bc. Neprašová Monika, vedoucí obslužné 

péče, Mgr. et Mgr. Zavadilová Anna, sociální pracovnice, Valášková Jaroslava, DiS., sociální 

pracovnice 

Obrázek 22 : Vaření nás baví 

Obrázek 20 : Akce Ahoj podzime 
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18 Denní stacionář (DS) 

18.1  OBLAST SOCIÁLNÍ 
Okamžitá kapacita denního stacionáře v roce 2021 činila 10 míst od 9/2021 byla snížena na 8 míst 

v daný okamžik.  

Denní stacionář je ambulantní služba určená pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

od 19 do 64 let. Od 9/2021 byla věková hranice snížena na 15 let a došlo také k rozšíření cílové 

skupiny o uživatele s poruchou autistického spektra.  Z důvodu rozšíření cílové skupiny byli od 

9/2021 přijati další pracovníci na pozici PSS. 

Službu využilo celkem 19 uživatelů, 5 nových klientů v roce 2021 do DS nastoupilo, 2 ukončili službu 

z důvodu změny cílové skupiny. K 31. 12. 2020 bylo evidováno 17 uživatelů, jejichž průměrný věk byl 

30 let. Nejmladšímu uživateli bylo 18 let, nejstaršímu 52 let. 16 uživatel je omezeno ve svéprávnosti, 

jejich opatrovníkem je rodič uživatele, u jedné uživatelky je opatrovnicí určena její neteř. 

 

18.2  OBLAST PERSONÁLNÍ 
Na zajištění sociální služby denního stacionáře se podílí tým pracovníků. Všichni pracovníci vzájemně 

spolupracují, aby byly naplněny cíle i poslání denního stacionáře. 

V Denním stacionáři pracovalo ke dni 31. 12. 2021 celkem 15 pracovníků s úvazkem 6,89. 

 
Tabulka 21 : Přehled pracovních pozic a úvazků 

Pracovní zařazení Počet  Úvazek 

Vedoucí 1 0,1 

 

Sociální úsek – 7 pracovníků s úvazkem 6,4 

Pracovní zařazení Počet  Úvazek 

Sociální pracovník 1 0,4 

Pracovník v sociálních 
službách a koordinátor DS 

1 1,0 

Pracovník v sociálních 
službách 

5 5,0 

 

 

Technickohospodářský úsek 7 pracovníků s úvazkem 0,39 

Pracovní zařazení Počet  Úvazek 

Účetní 2 0,01 

Údržbář 1 0,01 

Provozář skladní 1 0,01 

Vedoucí kuchařka 1 0,05 

Kuchařka 1 0,3 

Uklízečka 1 0,01 
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18.3  OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Pracovnice denního stacionáře v roce 2021 v rámci povinného vzdělávání kvůli přetrvávající 

pandemii koronaviru splnily pouze poměrnou část z povinných 24 hodin školení, seminářů, 

akreditovaných kurzů podle § 111 odst. 1 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách.  

Informace, poznatky, nové metody, způsoby práce a praktické zkušenosti ze školení, seminářů a 

kurzů využívaly při činnostech s uživateli a tím přispívaly ke zkvalitňování jejich poskytované sociální 

služby.  

 

PŘEHLED ABSOLVOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZA ROK 2021 
 

Tabulka 22 : Přehled vzdělávání 

Název vzdělávacího 

programu 

Školitel Datum Rozsah Počet  

Školení BOZP, PO Mgr. Gabriela Perútková 5. 2. 2021 2 7 

Virtuální realita - demence Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb ČR 

13.1. 2021 
8 3 

Volnočasové aktivity seniorů 

v organizacích sociálních 

služeb 

Socio.factor 29. 9. 2021 

8 2 

Práce se seniory s demencí Socio.factor 26. 3. 2021 8 2 

Zvládání obtížných situací ve 

spolupráci s uživatelem soc. 

služby 

Socio.factor 27. 5. 2021 

8 1 

Alternativní a augmentativní 

komunikace pro 

zaměstnance sociálních 

služeb 

Socio.factor 19. 11. 2021 

8 2 

 

Dále se pracovnice denního stacionáře se pravidelně účastnily provozních porad, metodických 

schůzek, provozních schůzí, rad zaměstnanců. 

 

Hodnocení zaměstnanců, kontrolní činnost 

Kontroly činnosti pracovníků denního stacionáře probíhaly v roce 2021 v souladu s organizační 

směrnicí č.1/2008 Vnitřní kontrolní systém. Zápisy z provedených kontrol jsou uloženy u 

koordinátora služby. 

Hodnocení činnosti pracovníků proběhlo dle nastavených pravidel. 
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18.4  OBLAST TECHNICKÁ 
 

Denní stacionář měl ke svým aktivitám k dispozici cvičnou kuchyň, relaxační místnost, počítačovou 

učebnu, tělocvičnu, centrální jídelnu a venkovní areál domova. Od 9/2021 se Denní stacionář 

přestěhoval do nových prostor v areálu DOZP, do samostatně stojícího pavilonu L, který je 

bezbariérový. Uživatelé stacionáře zde mají k dispozici pro aktivizační činnosti plně vybavené herny, 

místnost pro individuální relaxační terapii s masážním křeslem, dále pak jídelnu, sociální zázemí, 

šatnu na odkládání osobních věcí. Interiér objektu je přizpůsoben potřebám cílové skupiny služby 

včetně barevného rozdělení a speciálních pomůcek. Součástí je taktéž funkční exteriér u objektu, 

kdy zahrada je vybavená zahradním nábytkem, houpačkou a interaktivními tabulemi pro 

volnočasové aktivity apod. 

V průběhu roku pracovnice stacionáře poskytovaly svou službu s využitím systému Chytré 

organizace. 

18.5  OBLAST ZVYŠOVÁNÍ KVALITY 
 

V rámci zajištění dobrého sociálního klimatu se v průběhu roku konaly schůzky s uživateli, kde byla 

řešena aktuální témata a přítomní měli možnost vyjádřit se k chodu denního stacionáře a 

k poskytovaným úkonům.  

S uživateli byla vypracována a následně vyhodnocena 3 dotazníková šetření. Dotazníky obsahují jak 

všeobecné, tak i cílené otázky pro uživatele, a to v návaznosti na aktuální situaci, chod stacionáře a 

poskytované úkony. Případně aktuální výsledek (potřebný ihned k řešení) je předložen neprodleně 

ke konzultaci vedoucí denního stacionáře (vedoucí zařízení) při pravidelné poradě (každé úterý). 

DS se během roku potýkal s odlivem docházejících uživatel v důsledku koronavirové pandemie. To 

vše se ale změnilo přílivem nově příchozích klientů od 9/2021 v důsledku otevření nového DS.  

 

Výstupy z dotazníkových šetření 

1. Vládní nařízení týkající se koronaviru platná od 1. 3. 2021 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 7 uživatelů z celkových 12. Ostatní uživatelé byli v období 

konání dotazníkového šetření na žádost opatrovníků odhlášeni a DS nenavštěvovali.  

Dotazníkové šetření zaměřené na informovanost klientů denního stacionáře o vládních nařízeních 

týkající se koronaviru, která jsou platná od 1. 3. 2021, se prokázalo, že uživatelé DS jsou informováni 

ať už z pozice personálu nebo z veřejně dostupných informací o situaci týkající se aktuální 

epidemiologické situace a hygienických opatřeních se situací souvisejícími. U 2 uživatelů, kterým 

jejich stav neumožňuje vyjadřovat se slovy, kteří ani nepoužívají piktogramy nebo smajlíkovou 

metodu, lze usoudit, že jim opatření nevadí a dle jejich spolupráce při provádění hygieny lze usoudit, 

že jim nejsou tato nastolená hygienická pravidla nikterak nepříjemná a jsou ochotni se podílet na 

jejich dodržování.  
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Dostalo se Vám informací týkajících se vládních nařízení platných od 1. 3. 2021? 

Graf 13 : Vládní nařízení od 1. 3. 2021 

Odpověď  Počet 
respondentů 

Počet v 
procentech 

Ano 5 67% 
Ne 0 0% 
Bez odpovědi 2 33% 

 

2. Dodržování hygienických opatření v DS 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 6 uživatelů z celkových 12. Ostatní uživatelé byli v období 

konání dotazníkového šetření na žádost opatrovníků odhlášeni a DS nenavštěvovali.  

Dotazníkové šetření zaměřené na dodržování hygienických opatření v DS, prokázalo, že uživatelé DS 

jsou personálem motivováni k dodržování hygienických opatření, ovšem v případě samostatnosti 

klientů při dodržování postupu mytí rukou lze najít nedostatky. U 1 uživatele, kterému jeho stav 

neumožňuje vyjadřovat se slovy, kteří ani nepoužívá piktogramy nebo smajlíkovou metodu, lze 

usoudit, že mu dodržování hygienických pravidel prováděných personálem nevadí, na tyto aktivity 

si rychle zvykl a při jejich provádění s personálem spolupracuje. U poslední otázky, která byla 

polootevřená vznikl od uživatele požadavek na větší zaměření se na lesk stolů ve společných 

prostorách. 

 

 

 

 

 

Jste vedeni k řádnému dodržování hygieny rukou při pobytu v DS? 

Graf 14 : Dodržování hygienických pravidel při pobytu v DS 

Odpověď  Počet 
respondentů 

Počet v 
procentech 

Ano 5 83% 
Ne 0 0% 
Bez odpovědi 1 17% 
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3. Dotazníkové šetření zaměřené na Nové prostory DS 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo všech 17 uživatelů DS. Dotazníkové šetření bylo provedeno 

v průběhu celého měsíce září. 

Dotazníkové šetření zaměřené na názor klientů na prostory nového DS, prokázalo, že uživatelé DS 

byli řádně seznámeni s prostory nového DS a jsou průběžně vedeni k samostatnosti při pohybu po 

budově. U uživatelů, kterým stav neumožňuje vyjadřovat se slovy, kteří ani nepoužívá piktogramy 

nebo smajlíkovou metodu, (7) lze usoudit, že se jim v prostředí nového DS líbí a snaží si za pomoci 

personálu na objekt zvyknout. Dle vyjádření jejich opatrovníků se klienti projevují klidně a vesele, 

z pozorování při poskytování služby lze posoudit, že jsou vesměs klidní a veselí v prostředí DS. U 

poslední otázky, která byla polootevřená byl zaznamenám pouze požadavek na zavedení PC pro 

klienty, kteří s počítačem dokáží pracovat a venkovní záhonek s rostlinami. 

 

18.6  OBLAST VOLNOČASOVÁ A AKTIVIZAČNÍ 
 

V denním stacionáři pracovali v uplynulém roce 2 pracovnice v sociálních službách, které současně 

plnily roli klíčových pracovníků denního stacionáře. Od 9/2021 nastoupily ještě další 4 pracovnice. 

Zpočátku měly pracovnice v péči 6 a 6 uživatelů, jimž byly nápomocny při naplňování jejich osobních 

a edukačních cílů. Od prosince se klienti rozdělili mezi 5 PSS. Pravidelně byly vypracovávány týdenní 

plány činnosti, na jejichž vytváření se podíleli společně s uživateli stacionáře. Dále byly stanoveny 

obecné cíle, plynoucí z potřeb uživatelů pro rok 2021, které byly v průběhu roku naplňovány různou 

měrou úspěšnosti. 

 Pro uživatele služby byla připravována široká škála činností a aktivit, vycházejících z jejich zájmů, 

individuálních potřeb a v neposlední řadě i činnosti směřující k udržování a prohlubování stávajících 

a získávání nových sociálních dovedností a pracovních návyků. Uživatelé byli současně zapojováni i 

do dění a některých aktivit Domova Barborka, se kterým denní stacionář i nadále úzce spolupracuje. 

Uživatelé stacionáře preferovali především pracovní a výtvarné činnosti, práci na PC, individuální 

cvičení  - fyzická kondice, hudební činnost.  

83%
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Během roku jsme se zaměřili především na nácvik a dodržování hygienických pravidel, kterými byl 

eliminován přenos onemocnění Covid- 19. Následně byl od 9/2021 kladen důraz na pomoc 

s orientací v novém prostředí a usnadnění adaptace novým klientům. Taktéž byl kladen důraz na 

upevňování sebeobsluhy a na udržování tělesné kondice našich uživatel, což vyplynulo z jejich 

individuálních potřeb a zájmů. Do týdenních plánů činnosti jsme po vzájemné domluvě s uživateli 

zařazovali aktivity, u kterých byla dodržována opatření vycházející z ochrany před přenosem Covid 

– 19. Od 9/2021 byly včleňovány orientační hry a opakování pohybu po budově. 

 

Schůzka s opatrovníky byla uspořádána před otevřením nového DS. Na schůzce byl představen 

koncept nových prostor DS, oznámení personálních změn a odůvodněna změna cílové skupina 

klientů. 

Novinky v roce 2021: 

• V roce 2021 nastoupilo do DS 5 nových klientů, 2 klienti ukončili službu. 

• Proběhlo slavnostní otevření nového DS dne 30. 9. 2021. 

• Svatomartinské slavnosti na Hanáckém náměstí. 

• Mikulášské setkání v rámci DOZP Barborka probíhající na nádvoří. 

• Vánoční posezení s uživateli DS. 

 

 

Cíle denního stacionáře stanovené na rok 2021: 

1. Podpora rozvoje sociálních dovedností uživatel DS, podpora a zprostředkování rozvoje jejich 

kulturního života, integrace, zprostředkování kontaktu s okolním světem 

12 uživatelů – zainteresování všech uživatelů denního stacionáře kulturního života. Tyto činnosti 

byly provozovány s ohledem na epidemiologickou situaci a v roce 2021 jich musela být celá řada 

omezena nebo zrušena.  

Hodnocení: 

V roce 2021 byly téměř všechny kulturní akce omezeny či zrušeny, protože aktuální epidemiologická 

situace neumožňovala, aby plánované akce proběhly tak, aby bylo zamezeno přenosu onemocnění 

Covid – 19 a bylo tak chráněno zdraví uživatel DS. V rámci venkovních aktivit se klienti zúčastnili 

slavností na náměstí, kde bylo dodržet rozestupy a ochránit zdraví klientů. 

 

2. Podpora a vedení uživatel DS v oblasti udržení, upevnění a rozvoj získaných vědomostí a 

dovedností v oblasti fyzické kondice, držení těla a předcházení vzniku či zhoršení bolestí 

pohybového aparátu. Zařazování aktivit podporujících tyto atributy do plánů činnosti 

(posilovací a protahovací cviky, cvičení na míčích, relaxační cviky, kondiční vycházky, 

nácvik samostatné chůze po schodech, chůze v terénu atd.) 

6 uživatelů – zapojení uživatel do činností, které vedou k procvičování, upevňování a rozvoji jejich 

schopností v oblasti jejich fyz. kondice. Včlenění těchto činností do individuálních plánů a jejich 

postupné naplňování s ohledem na schopnosti, dovednosti uživatel a aktuální situaci. 
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Hodnocení: 

6 uživatelů - pomocí propojení pohybových činností v plánech činnosti v podobě cvičení na 

gymnastických míčích, procvičování samostatné chůze i chůze s komp. pomůckami bylo možné 

podpořit udržování, upevňování a případný rozvoj schopností a dovedností v oblasti fyzické kondice. 

Důraz byl kladen taktéž na opakování a korekci správného držení těla s cílem eliminovat možné 

bolesti a deformity pohybového aparátu. 

 

3. Podpora uživatel v oblasti zachování co nejvyšší míry soběstačnosti při zvládání základních 

zásad stolování, hygienických úkonů a úkonů spojených s úpravou zevnějšku (oblékání, 

obouvání). Osvojení si postupu správného mytí rukou, dodržování hygienických opatření a 

eliminace šíření rizika onemocnění covid-19. 

12 uživatelů – u všech uživatelů byl od měsíce března kladen nejvyšší důraz na dodržování 

hygienických opatření, která vycházela z nařízení vlády, MZČR a aktuálních požadavků KHS. Pro lepší 

možnost dodržování nařízených opatření bylo upraveno přebírání uživatel u vchodu do budovy, 

omezení vstupu třetích osob do zařízení, využívání ochranných pomůcek a vyvěšení obrázkových 

návodů správné hygieny rukou, která byla stále opakována. Personál dohlížel na dodržování těchto 

postupů a pravidelně prováděl desinfekci všech povrchů i pomůcek. K eliminaci rizika přenosu 

nákazy Covid – 19 přispělo i pravidelné měření tělesné teploty uživatel 2x denně.  

Hodnocení: 

U všech uživatel byl proveden nácvik správného postupu mytí a desinfekce rukou, byly uzpůsobeny 

prostory DS tak, aby bylo možné zachovat mezi uživateli rozestupy, taktéž bylo n uživatele 

apelováno, aby se vyhýbali bližšímu kontaktu mezi sebou a odstupy byly zachovány taktéž při 

převlékání v šatně tak, že se v jednu chvíli vyskytovali v šatně max. 2 uživatelé. Při převlékání celého 

oděvu byla zachována intimita a každý uživatel se převlékal samostatně. Šatna i všechny další 

omyvatelné plochy byly průběžně desinfikovány desinfekčními přípravky. 

 

4. Podpora a vedení uživatel DS v zachování a procvičování schopností a dovedností 

v oblasti čtení, psaní, počítání a logického uvažování. S tímto souvisí průběžné 

procvičování orientace v čase a prostoru. 

9 uživatelů – využití různých možností k procvičení čtení, počtů, psaní a tréningu časoprostorové 

orientace. Zapojení činností, které uživatelé mají rádi a vyhledávají je. Propojení různých činností 

tak, aby při nich docházelo k co největší míře procvičování. 

Hodnocení: 

Všech 9 uživatelů se podařilo zapojit do aktivit tak, aby u nich mohlo docházet ke kontinuálnímu 

procvičování jejich stávajících schopností a dovedností v oblasti trivia. Využití kalendářů při 

aktualizaci data – početní operace, použití pc a Sentable k procvičování čtení a psaní – rozlišování 

malých a velkých písmen. Psaní pranostik a textů vztahujících se k různým částem roku – přesun 

z klasické podoby přepisování a opisování do metod využití technologií. Použití písmenných kostek 

při skládání slov z různých oblastí. 
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Všeobecný přehled činností a aktivit poskytovaných v průběhu roku: 

• Udržování a nácvik samostatnosti a soběstačnosti v rámci sebeobsluhy 

• Udržování a nácvik jemné a hrubé motoriky, zvyšování tělesné zdatnosti a fyzické kondice 

uživatel 

• Podpora kreativní činnosti – výtvarná a estetická činnost 

• Podpora kreativní činnosti – hudební a pohybová činnost 

• Opakování a procvičování trivia 

• Podpora a udržování kognitivních funkcí uživatel 

• Nácvik pracovních návyků – domácí práce, práce na zahradě 

• Nácvik sociálního chování  

• Počítačová a informační gramotnost 

• Orientační cvičení a hry 

 

AKCE, AKTIVITY SLUŽBY USKUTEČNĚNÉ V ROCE 2021 
Uživatelé se v roce 2021 účastnili: 

➢ Turistika spojená s vycházkami do blízkého okolí - poznávání nových lokalit, sběr přírodnin, 

udržování fyzické kondice uživatel a jejich orientace  

➢ Společenské oslavy narozenin a jmenin uživatelů DS 

➢ Mikulášská nadílka v DOZP 

➢ Štědrý den v denním stacionáři 

 

Fotografie uživatelů z akcí Denního stacionáře 

 

Obrázek 24 : Alternativní a augmentativní komunikace 
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Obrázek 25 : Pečení vánočních perníčků 

 

 

 

Vypracovaly: Mgr. Perútková Gabriela, vedoucí domova, Mgr. Bečicová Lucie, koordinátor DS, Bc. 

Křupková Radka, sociální pracovnice 
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19 ODLEHČOVACÍ SLUŽBA POBYTOVÁ 
 

19.1  OBLAST SOCIÁLNÍ 
 

Cílovou skupinou pobytové odlehčovací služby jsou děti se zdravotním, mentálním a kombinovaným 

postižením a s poruchou autistického spektra od 8 do 18 let a osoby se zdravotním, mentálním a 

kombinovaným postižením, senioři a osoby s Alzheimerovou a jinými typy demencí starší 19 let.  

Sociální služba není určena osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou osobní asistenci; osobám, 

jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení; osobám, jejichž 

chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití a také nemůže být služba poskytnuta, 

v případě, že není dostatečná kapacita. 

Kapacita odlehčovací služby je 10 lůžek pro osoby starší 19 let a 2 lůžka pro osoby od 8 do 18 let. 

Tuto službu během roku 2021 využilo 89 uživatelů, někteří tuto službu využili vícekrát v průběhu 

roku. Průměrný věk uživatelů odlehčovací služby byl 71,8 let, z nichž nejstarší uživatelce bylo 99 let 

a nejmladší uživatelce 13 let.  

V roce 2021 mělo 9 uživatelů ustanoveného opatrovníka a bylo omezeno ve svéprávnosti, dále 18 

uživatelů mělo ustanoveno opatrovníka bez omezení svéprávnosti. Pouze u jedné uživatelky bylo 

opatrovníkem Město Kroměříž, všichni ostatní uživatelé měli opatrovníka rodinného příslušníka. 

Jeden uživatel byl na základě rozsudku soudu zastoupen členem domácnosti. 

V roce 2021 bylo podáno celkem 206 žádostí o odlehčovací službu, žádná žádost nebyla zamítnuta. 

Od 1. 9. 2021 je odlehčovací služba poskytována jak na oddělení E v hlavní budově DOZP Barborka, 

tak také v přízemí pavilonu L, kde je poskytována odlehčovací služba pro děti od 8 do 18 let. 

 

19.2  OBLAST PERSONÁLNÍ 
 

Ke dni 31. 12. 2021 pracovalo v odlehčovací službě 21 pracovníků s úvazkem 14,11. Z důvodů změny 

cílové skupiny s péčí i o děti, došlo k navýšení o 2 pracovníky v přímé péči. 

 

Tabulka 23 : Přehled pracovních pozic a úvazků 

Pracovní zařazení Počet Úvazek 

Vedoucí 1 0,01 

 

Sociální úsek                            11 pracovníků s úvazkem 11,1 

Pracovní zařazení Počet Úvazek 

Koordinátor 1                       0,1  

Sociální pracovnice 1                       1,0 
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Pracovní zařazení Počet Úvazek 

Pracovník v sociálních 

službách 
10 10,0 

 

Zdravotní úsek                            2 pracovníků s úvazkem 1,5 

Pracovní zařazení Počet Úvazek 

Všeobecná sestra 2 1,5 

 

Technickohospodářský úsek   7 pracovníků s úvazkem 1,5 

Pracovní zařazení Počet Úvazek 

Účetní 1 0,2 

Provozář skladní 1 0,1 

Údržbář 1 0,1 

Švadlena-pradlena 1 0,2 

Uklízečka 1 0,4 

Kuchařka 1 0,4 

Vedoucí kuchařka 1 0,1 

 

19.3  OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ 
 

PŘEHLED ABSOLVOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZA ROK 2021 
 

Tabulka 24 : Přehled vzdělávání 

Název vzdělávacího 

programu 

Školitel 

 

Datum Rozsah Počet  

Virtuální realita – demence Asociace 

poskytovatelů 

sociálních služeb ČR 

21. 1. – 29. 1. 

2021 8 4 

Podpora života seniorů 

v sociálních službách 

Socio.factor 2. 2. 2021 

4. 11. 2021 
8 3 

Zvládání obtížných situací ve 

spolupráci s uživatelem 

sociální služby  

Socio.factor 11. 2. 2021 

14. 10. 2021 8 2 

Alternativní a augmentativní 

komunikace pro 

zaměstnance sociálních 

služeb 

Socio.factor 24. 2. 2021 

8 1 

Využitá metody 

reminiscence při práci se 

seniory 

Socio.factor 8. 3. 2021 

8 1 
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Specifická komunikace 

s klientem v sociálních 

službách 

Socio.factor 25. 3. 2021 

8 1 

Práce se seniory s demencí  Socio.factor 14. 5. 2021 8 1 

Respektující přístup 

k sexualitě lidí s mentálním 

postižením 

Lektor: Jan Talich 30. 3. 2021 

8 1 

Změny ve stáří ovlivňující 

výživový stav seniorů – 

výživa a nutriční výživa 

Vzdělávací instituce 

Dlaň 

30. 4. 2021 

8 1 

Podvýživa, problém u 

seniorů – zásady správné 

výživy  

Vzdělávací instituce 

Dlaň 

14. 5. 2021 

8 1 

Paliativní přístup  Centrum paliativní 

péče  

6. 5. 2021 

8 1 

Paliativní péče Centrum paliativní 

péče 

25. 5. 2021 
8 1 

Úvod do problematiky 

inkontinence 

Untraco, v.o.s. 26. – 27. 5. 

2021 8 5 

Společně to zvládneme Vzdělávací instituce 

Dlaň 

20. 6. 2021 
8 1 

Co nejdéle doma aneb jak 

podpořit domácí péči – 

online  

Institut vzdělávání 

APSS ČR 

29. 7. 2021 

3. 8. 2021 

19. 10. 2021 

23. 11. 2021 

8 3 

Jak pečovat a nevyhořet – 

online  

Institut vzdělávání 

APSS ČR 

3. 12. 2021 

7. 12. 2021 
8 2 

Práce s inkontinencí 

v sociálních službách 

PhDr. Uherková Eva, 

MBA 

16. 11. 2021 

8 1 

Školení BOZP, PO  

 

Vedoucí zařízení 
 

2 10 

 

19.4  OBLAST TECHNICKÁ 
Pobytová odlehčovací služba byla poskytována uživatelům ve dvou jednolůžkových pokojích a pěti 

dvoulůžkových pokojích. Od 1.9.2021 jsou odlehčovací služby pro dospělé poskytovány na 

samostatném oddělení v objektu Domova Barborka a jsou bezbariérové. Jsou poskytovány 

v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny standartním nábytkem a televizí, 

a pokud uživatel projeví zájem je mu poskytnuto křeslo Gavota.  
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Mimo pokoj může uživatel užívat také společné prostory oddělení, kuchyňku, společenskou 

místnost, terasu. Zahrada, kterou uživatelé odlehčovací služby mohou během dne využívat je 

vybavena místy pro odpočinek, relaxaci. 

Odlehčovací služby pro děti jsou poskytovány v rámci objektu samostatně stojícího pavilonu L 

v areálu Domova Barborka ve dvou jednolůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny standartním 

nábytkem, televizí a jsou bezbariérové včetně speciálního závěsného systému. Uživatelé 

odlehčovací služby pro děti mají k dispozici jídelnu, hernu a celý interiér je upraven pro potřeby dětí 

a cílové skupiny služby, včetně barevného ladění vnitřních prostor. Venkovní prostory jsou vybaveny 

houpačkou a herními prvky rozvíjejícími schopnosti a dovednosti klientů. 

 

19.5  OBLAST ZVYŠOVÁNÍ KVALITY 
Při podpisu smlouvy si každý uživatel odlehčovací služby sám nebo s podporou rodiny zvolí rozsah a 

způsob poskytovaných služeb. Během celého pobytu pracovníci komunikují a zjišťují potřebné 

informace, podněty a potřeby jak s uživateli odlehčovací služby, tak i s rodinnými příslušníky a 

příbuznými, aby bylo zajištěno poskytování sociální služby co nejkvalitněji. Všichni pracovníci DOZP 

Barborka se snaží vytvořit pro uživatele odlehčovací služby prostředí a takové podmínky pro 

přechodný pobyt, aby se co nejvíce přizpůsobilo jejich přirozenému sociálnímu prostředí. Podpora 

a pomoc je poskytována v souladu se schopnostmi uživatele odlehčovací služby tak, aby nevznikala 

závislost na poskytovaných službách. Je podporován nácvik, udržení i zachování co nejvyšší míry 

soběstačnosti a samostatnosti uživatelů odlehčovací služby.  

 

Spokojenost s poskytovanými službami byla zjišťována pomocí anonymních dotazníků pro uživatele 

odlehčovací služby. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 43 respondentů. 

Dotazovaní respondenti hodnotili přístup personálu ke klientovi a úroveň poskytované péče na 

odlehčovací službě jako velmi dobrý nebo dobrý, personál služby byl dle jejich hodnocení ochotný, 

trpělivý a klientovi nápomocný. Všem respondentům se dostávalo od pracovníků služby dostatečné 

péče a měli zajištěno na odlehčovací službě vše, co ke své spokojenosti potřebovali. 

S nabídkou volnočasových aktivit byli klienti taktéž převážně spokojeni. Kladně hodnotili možnost 

vycházek, možnost využití interaktivního stolu, nabídku uvolňovacích cvičení či možnost relaxování 

ve vaně, také hraní společenských her či pečení. Dva respondenti nebyli s nabídkou spokojeni, neboť 

neměli zájem se volnočasových aktivit účastnit a chtěli čas strávený na odlehčovací službě trávit o 

samotě. Pokud jde o podávanou stravu byla převážná většina respondentů velmi spokojena a co se 

týká čistoty prostor byli všichni respondenti spokojeni, pouze jeden respondent uvedl, že byl 

nespokojen, s čím však blíže nespecifikoval. 
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Graf 15 : Přístup personálu  

 
 
 

 

 Graf 16 : Úroveň poskytované péče 

 
 
 

 

Graf 17 : Poskytovaná péče 
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Graf 18 : Nabídka volnočasových aktivit 

 
 

 

 
Graf 19 : Spokojenost se stravou 

 
 

 

 
Graf 20 : Spokojenost s čistotou prostor 
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Graf 21 : Zajištění služby 

 

 
Graf 22 : Doporučení služby 

 

 

 

19.6  OBLAST VOLNOČASOVÁ A AKTIVIZAČNÍ 
 

Pracovníci odlehčovací služby se snaží uživatelům služby nabízet pro zpestření pobytu ve službě 

různé aktivity a aktivizační činnosti, které mohou uživatelé pobytové odlehčovací služby využívat 

podle svých možností, schopností a zájmů. 

Uživatelé byli vždy včas informováni o všech akcích a možnostech se jich účastnit. Z nabízených 

činností je to například relaxační cvičení, trénink paměti, společenské hry, vzpomínková 

terapie, vaření, různé výtvarné aktivity.  

• Masopustního veselí 

• Vycházka do Podzámecké a Květné zahrady 

• Mikuláš  
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Fotografie uživatelů z akcí Pobytové odlehčovací služby 
 

 

Obrázek 26 : Nové prostory pro dítě 

 

 

Obrázek 27 : Herna 
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Obrázek 28 : Herní činnost 

 

 

Obrázek 29 : Klientka 

 

 

 

Vypracovaly: Mgr. Perútková Gabriela, vedoucí domova, Mgr. Greschnerová Pavla, sociální 

pracovnice 
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20 TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA CHŮVIČKY 
 

20.1  OBLAST SOCIÁLNÍ 
Cílovou skupinou terénních Odlehčovacích služeb Chůvičky při DOZP Barborka jsou osoby 

s chronickým onemocněním, kombinovaným postižením, se zdravotním postižením a senioři. Služba 

poskytuje péči přímo v domácnostech či jiném přirozeném prostředí uživatelů. Působnost služby 

byla v roce 2021 na území ORP Kroměříž. Věková struktura cílové skupiny je 11 a více let. V roce 

2021 zajišťovalo financování služby Město Kroměříž.  

Okamžitá kapacita služby byla 1 uživatel v jeden okamžik, provozní doba 6:30 – 19:00 včetně víkendů 

a státních svátků. V roce 2021 využilo službu 22 uživatelů, častěji využívaná je dlouhodobá a 

pravidelná péče, ta je doplněná o péče jednorázové. Průměrný věk uživatelů byl 76 let, přičemž 

nejstarší uživatelce bylo 94 let a nejmladší 13 let. Dle cílové skupiny bylo 20 uživatelů – senioři a 2 - 

osoby s kombinovaným postižením, z toho 1 dítě a 21 dospělých (14 žen a 8 mužů). Mimo Kroměříže 

služba za péčí dojížděla do Zdounek a Hradiska. 

Z celkového počtu uživatelů byli 2 omezení ve svéprávnosti s rodinným příslušníkem jako 

opatrovníkem. Všem žádostem o poskytnutí služby, které byly v roce 2021 podány, bylo vyhověno. 

 

20.2  OBLAST PERSONÁLNÍ 
Terénní odlehčovací službu Chůvičky zajišťovalo ke dni 31. 12. 2021 šest pracovníků s úvazkem 3,7. 

 
Tabulka 25 : Přehled pracovních pozic a úvazků 

Pracovní zařazení Počet Úvazek 

Vedoucí 1 0,1 

 

Sociální úsek   4 pracovníků s úvazkem 3,5 

Pracovní zařazení Počet Úvazek 

Sociální pracovnice 1 0,5 

 

Pracovní zařazení Počet Úvazek 

Pracovník v sociálních 

službách 
3 3,0 

 

Technickohospodářský úsek  1 pracovník s úvazkem 0,1 

Pracovní zařazení Počet Úvazek 

Účetní 1 0,1 
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20.3  OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ 
V roce 2021 všichni pracovníci v sociálních službách a sociální pracovnice splnili v rámci povinného 

vzdělávání 24 hodin školení, seminářů, akreditovaných kurzů podle § 111 odst. 1 zákona č. 

108/2006Sb., o sociálních službách. 

Informace, poznatky, nové metody, způsoby práce a praktické zkušenosti ze školení, seminářů, 

kurzů předávali ostatním pracovníkům. 

 

PŘEHLED ABSOLVOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZA ROK 2021 

Tabulka 26 : Přehled vzdělávání 

Název vzdělávacího 

programu 

Školitel 

 

Datum Rozsah Počet  

Virtuální realita – demence Asociace 

poskytovatelů 

sociálních služeb ČR 

21. 1. – 29. 1. 

2021 8 1 

V. KONFERENCE – Výzvy, 

kreativita a úspěch v sociální 

práci  

Projekt Systémová 

podpora 

profesionálního 

výkonu sociální práce 

16. 3. – 17. 3. 

2021 
8 1 

Paliativní přístup  Centrum paliativní 

péče  

6. 5. 2021 
8 1 

Paliativní péče Centrum paliativní 

péče 

25. 5. 2021 
8 1 

Úvod do problematiky 

inkontinence 

Untraco, v.o.s. 26. – 27. 5. 

2021 
8 2 

Volnočasové aktivity Socio.factor 16. 6. 2021 
8 1 

Co nejdéle doma aneb jak 

podpořit domácí péči – 

online  

Institut vzdělávání 

APSS ČR 

29. 7. 2021 

19. 10. 2021 8 3 

Jak pečovat a nevyhořet – 

online  

Institut vzdělávání 

APSS ČR 

− 12. 2021 
8 1 

Práce s inkontinencí 

v sociálních službách 

PhDr. Uherková Eva, 

MBA 

16. 11. 2021 
8 1 

Školení BOZP, PO  Vedoucí zařízení 
 

2 10 
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20.4  OBLAST TECHNICKÁ 
Odlehčovací služba terénní, je poskytována v domácím prostředí uživatele, a proto je dokázána na 

prostředí a podmínky, které jsou zajištěny ze strany uživatele. Toto prostředí musí splňovat základní 

hygienické podmínky a nesmí ohrozit zdraví uživatele ani pracovníka v sociálních službách, který péči 

u uživatele poskytuje. 

 

Pracovnice terénní odlehčovací služby využívají k přesunům za uživateli 2 automobily – Škoda 

Octavia a Dacia Dokker. 

 

Zázemí pro pracovnice odlehčovací služby terénní se nachází v prostorách Domova pro zdravotně 

postižené Barborka. Pracovníci mají k dispozici místnost personálu, šatnu a sociální zařízení. Pro 

zabezpečení služby využívají pracovnice počítač s tiskárnou, mobilní telefony a různé kompenzační 

pomůcky pro přesun uživatelů odlehčovací služby terénní nebo pomůcky pro provádění hygieny u 

imobilních uživatelů služby. Pro lepší aktivizaci uživatelů služby byly zakoupeny v letošním roce nové 

odborné knihy. 

 

20.5  OBLAST ZVYŠOVÁNÍ KVALITY 
Prioritou při poskytování péče je respektování svobodné vůle uživatele, jeho základní lidská práva, 

individuální potřeby a spokojenost uživatele využívající terénní odlehčovací službu Chůvičky. 

Dotazníkové šetření 

Pro šetření spokojenosti uživatelů se službou slouží Dotazník spokojenosti, který může vyplnit 

anonymně uživatel nebo jeho pečující osoba. Z 22 uživatelů vyplnilo dotazník 14 osob – uživatel či 

pečující osoba. Dotazník obsahuje 14 otázek, z nichž je 12 uzavřených s možnostmi - ano, spíše ano, 

spíše ne a ne, případně může osoba doplnit slovním hodnocením a 2 otázky dotazníku jsou otevřené.  

 

 
Tabulka 27 : Výsledky dotazníkového šetření spokojenosti 

Odpovědi na uzavřené otázky: 

Otázky: Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

1. Dodržují pracovnice sjednané úkony 
péče? 

14 0 0 0 

2. Dodržují pracovnice sjednanou délku 
péče? 

14 0 0 0 

3. Jsou pracovnice při péči ohleduplné 
k zachování Vašeho soukromí a intimity? 

14 0 0 0 

4. Jednají a zachází pracovnice služby 
důstojně a s respektem k Vašim 
potřebám? 

14 0 0 0 

5. Chovají se pracovnice služby zdvořile a 
profesionálně? 

14 0 0 0 
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6. Splňuje služba Vaše očekávání, se 
kterými jste do ní vstoupil/a? 

14 0 0 0 

7. Řekl/a byste, že je poskytovaná péče 
odváděná kvalitně a zodpovědně? 

14 0 0 0 

8. Je pro Vás vyúčtování za péči jasné a 
v pořádku? 

14 0 0 0 

9. Víte, na které pracovníky se obracet 
(např. při odhlášení návštěvy, podání 
stížnosti…)? 

14 0 0 0 

10. Máte možnost si stěžovat, vyjádřit se 
k poskytované službě? Víte, jak můžete 
podat stížnost? 

14 0 0 0 

11. Doporučil/a byste naši službu 
známému? 

14 0 0 0 

12. Jste pokojená/ý s vnitřními pravidly 
služby – nastavením pravidel a průběhu 
služby? 

14 0 0 0 

 

 

Otázka č. 10 byla doplněna slovním hodnocením: „Ano, ale nebudu podávat!“ a „nepotřebuji si 

stěžovat“. Otázka č. 11 byla také doplněna komentářem: „již se stalo“ 

 

 

Na otevřené otázky uživatelé odpověděli: 

 

13. S čím jste spokojený/ý? 

− „se vším“ (uvedlo 5 respondentů) 

− „velmi vstřícné pečovatelky, ochotné, příjemné, lidský přístup, empatie“ 

− „jsem spokojená se všemi službami“ 

− „kvalita a přesnost“ 

− „s pracovnicemi“ 

− „Oceňuji profesionální a přitom velmi laskavý a trpělivý přístup ke klientovi. Jsem moc ráda, 

že mi s péčí o maminku pomáhají tak skvělé „chůvičky“, které svým osobním kouzlem a 

empatií dokážou klientovi pomoci nejen s fyzickými potřebami, ale také se zlepšením nálady 

a radosti ze života.“ 

 
 

14. S čím nejste spokojená/ý? 

− „Nemám, co bych vytkla nebo co by se mi nelíblo.“ 

− „nic podstatného“ 
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20.6  OBLAST VOLNOČASOVÁ A AKTIVIZAČNÍ 
Každý uživatel terénní odlehčovací služby si individuálně při podpisu smlouvy sám nebo s podporou 

pečující osoby zvolil rozsah a způsob poskytovaných služeb. A na základě zvoleného rozsahu a 

způsobu poskytovaných služeb byl každému uživateli individuálně vytvořen Individuální plán péče.  

Byly vytvořeny každému uživateli cíle, které byly zaměřeny na nácvik, udržení a zachování co nejvyšší 

míry soběstačnosti a samostatnosti. 

Pracovnice při poskytování péče uživatelům terénní odlehčovací služby nabízely činnosti zaměřené 

na: 

➢ komunikaci 

➢ nácvik chůze s oporou 

➢ nácvik vnitřní a vnější orientace 

➢ nácvik stoje s oporou 

➢ vycházky 

 

 

Vypracovaly: Mgr. Perútková Gabriela, vedoucí služby, Bc. Křupková Radka, sociální pracovnice 
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21 Podpora samostatného bydlení 
 

 

Posláním služby je podpora k vedení důstojného, plnohodnotného a co nejsamostatnějšího života 

uživatelů ve spolupráci s jejich rodinou na území města Kroměříže. Terénní službu nabízíme 

uživatelům, kteří bydlí ve vlastních domácnostech, případně se na stěhování do vlastní domácnosti 

připravují. 

 

21.1  Oblast sociální 
 

Kapacita služby: 5 klientů v jeden okamžik 

Druh služby: terénní 

Cílová skupina služby 
Podpora samostatného bydlení je určena osobám od 19 do 64 let, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu zdravotního postižení - osobám s mentálním a kombinovaným postižením. 

Dále je třeba, aby tyto osoby: 

- byly motivované k samostatnému bydlení (nemůže jít např. pouze o zájem opatrovníka) a 

k samostatnému zajišťování svých potřeb, 

- měly dostatečný příjem pro samostatné bydlení, 

- nebyly odkázány na zvláštní ošetřovatelskou péči z důvodu svého zdravotního postižení, 

- netrpěly jako základní diagnózou psychiatrickým onemocněním. 

Naše služba je určena zájemci, který se nachází v nejméně jedné z níže uvedených nepříznivých 

sociálních situacích, které jsou spojeny se ztrátou nebo oslabením schopností v oblasti 

samostatného bydlení z důvodu nepříznivého zdravotního stavu – mentálního či kombinovaného 

postižení. 

V nepříznivé sociální situaci se nachází zájemce, který: 

- nezvládá běžné úkony v domácnosti (úklid, péči o prádlo, obsluha domácích spotřebičů 

apod.), 

- má potíže s hospodařením s penězi, 

- má potíže s cestováním, 
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- má potíže se zajišťováním svých záležitostí u lékaře, na úřadech, v zaměstnání, při zajištění 

volnočasových aktivit, 

- má potíže s péčí o svou osobu (pravidelná hygiena, výměna oděvů), 

- má potíže při zajištění stravy (nakupování, příprava či zajištění stravy), 

- má potíže s dodržováním lékařských kontrol k udržování nebo zlepšování zdravotního stavu. 

 

Kategorizace klientů 
Počet unicitních klientů za rok 2021: 9 klientů 

Průměrný věk klientů: 49 let 

Nejstarší klient: 63 let (žena)  Nejmladší klient: 26 let (žena) 

Tabulka 28 : Kategorizace klientů 

dle věku dle stupně závislosti (PnP) 

19 – 26 let 0 klientů I. stupeň 4 klienti 

II. stupeň 3 klienti 

27 - 64 let 9 klientů III. stupeň 2 klienti 

IV. stupeň 0 klientů 

dle pohlaví dle omezení ve svéprávnosti 

ženy 4 klientky uživatelé, kteří mají 

opatrovníka 

9 klientů 

muži 5 klientů z toho: obec 6 klientů 

de zaměstnanosti klientů z toho: rodina 3 klienti 

zaměstnaní 6 klienti   

bez zaměstnání 3 klienti 

(dochází však pravidelně do STD Hanáček) 

dle trvalého pobytu 

Kroměříž 9 klientů 

 
Využívání jiných sociálních služeb a veřejných služeb 
Naši klienti žijí v běžné komunitě v bytech v Kroměříži, využívají také veškerých potřebných a 

dostupných veřejných služeb. Sami, případně s podporou asistentů, nakupují v místní síti obchodů. 

Ve všední dny odebírají oběd v zaměstnání či školních jídelnách, o víkendu si zpravidla vaří, nebo si 

nakupují chlazené obědy. S podporou pracovnic, ale i bez ní pravidelně podstupují plánované 

lékařské prohlídky. Běžně využívají dostupné služby jako jsou kadeřnictví, pedikúra, MHD, taxislužba, 

řemeslné služby (např. opravy elektrospotřebičů a jiných spotřebních věcí, sklenářství, služby 

malíře). Klienti si potřebné služby sami vyhledávají, ve městě se orientují či požádají o pomoc 

pracovníky PSB. 4 klienti služby docházeli pravidelně do sociálně terapeutických dílen Hanáček. 

Počet a přehled žadatelů o službu 
V roce 2021 byly přijaty 2 nové žádosti o poskytování služby. Obě žádosti byly staženy na žádost 

zájemce. 
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Úhrada za služby 
 

 Obrázek 30 : Ceník poskytovaných úkonů - Podpora samostatného bydlení platný od 1. 7. 2021 
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Obrázek 31 : Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
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21.2  Oblast personální 
 

Službu zajišťovalo 8 pracovníků, přepočtený počet úvazků 5,2.  Z toho 5 pracovníků v přímé péči (4 

pracovnice v sociálních službách a 1 sociální pracovnice, přepočtený počet úvazků 4,5). 

Obrázek 32 : Personální zajištění PSB 

 

Dobrovolnictví 
V rámci zajištění distanční výuky jednoho uživatele strávila 1 dobrovolnice ČČK 38 hodin. Uživatel v roce 2021 

úspěšně ukončil studium na SŠ Euroinstitut, obor Praktická ško 

 

   Obrázek 33 : Distanční výuka přinesla své ovoce 
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Vzdělávání pracovníků 
S ohledem na potřeby uživatelů a pracovníků služby jsme pečlivě volili oblasti vzdělávání. V roce 

2021 se jedna z pracovnic služby stala členkou Pracovní skupiny sexuálních důvěrníků Zlínského 

kraje. Proběhla 2 první setkání, jejichž snahou je vytvoření koordinovaného prostoru pro setkávání 

pracovníků z organizací poskytujících sociální služby. Pracovní skupina má tyto cíle: 

• Vytváření příležitostí pro setkávání klientů. 

• Vytváření a udržování společného a profesionálního přístupu k potřebám klientů služeb 

 

Tabulka 29 : Vzdělávání pracovníků PSB 

Vzdělávací program Školitel/ pořadatel Datum Rozsah 

(hod.) 

Počet 

pracovníků 

Školení BOZP, PO Mgr. Romana Hejdová 28. 4. 2021 1 6 

Týmová supervize PhDr. Markéta 

Greplová 

15.2.2021 

10. 5. 2021 

 6. 9. 2021 

15.11. 2021 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

6 

6 

6 

6 

Školení referenčních řidičů Advis Consulting, s. r. 

o. 

1x 

v průběhu 

roku 2021 

1 4 

Virtuální realita - demence Institut vzdělávání 

APSS ČR 

8. 1. 2021 

29. 1. 2021 

8 2 

Krizové řízení Dlaň vzdělávání 24. 2. 2021 8 1 

Mentální postižení – 

specifika poskytování 

sociální služby 

CURATIO EDUCATION 

s.r.o. 

10. 6. 2021 8 6 

Dobrá praxe při poskytování 

sociálních služeb 

MPSV 20. 10. 2021 8 1 

Osobní hranice pracovníka 

v kontextu práce s klientem 

PROFIMA 

EDUCATION, s .r. o. 

4. 11. 2021 8 6 

Inspiromat pro 21. století II SSKM 9. a 10. 11. 

2021 

14 1 

Aktivizující péče o klienty 

různých cílových skupin 

Diakonická akademie 

s. r. o. 

22. 11. 2021 8 6 

21.3  Oblast zvyšování kvality 
 

Kvalita služby je stále sledována na základě individuálního vyhodnocování aktuálních potřeb klientů 

v rámci individuálního plánování. Aktuální potřeby klientů spolu s dovednostmi a znalostmi 

pracovního týmu vedou k volbě nejvhodnějších vzdělávacích programů. Účastníme se konferencí a 
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konzultací s odborníky z jiných krajů, sdílíme praktické zkušenosti. To vše vede k dalšímu rozvoji 

služby s ohledem na dodržování základních lidských práv a svobod. Dbáme na správnou míru 

podpory našim klientům, nepřebíráme za ně jejich povinnosti, vedeme je k jejich plnění, a to ve 

spolupráci s opatrovníky. Každý z našich klientů žije v běžném bytě v místní komunitě, čerpá výhody 

z této situace, avšak nese i přiměřenou míru rizika.  Kvalita služby je zajišťována dodržováním 

Standardů kvality a dodržování jednotných postupů práce – metodik. Standardy kvality průběžně 

prochází revizí v závislosti na změnách praxe. 

Supervizní podpora 
Pro kvalitu služby je zásadní podpora nezávislého odborníka, externí supervize. Nejméně 4 x ročně 

nám poskytne nezaujatý pohled na komunikaci v týmu, podporu jednotlivých klientů, dodržování 

lidských práv a svobod.  

Hodnocení služby klienty a opatrovníky 
V roce 2021 se dotazníkového šetření spokojenosti se službou Podpora samostatného bydlení 

zúčastnilo 9 z celkového počtu 9 uživatelů, kteří v roce 2021 využívali službu, a 6 ze 7 zástupců 

uživatelů – opatrovníků (85,7 %).  

V šetření hodnotili oslovení respondenti tyto kategorie: 

- Spokojenost s četností poskytované podpory, 

- Spokojenost s náplní poskytované podpory, 

- Přístup pracovníků v přímé péči a vedení služby, 

- Znalost základních práv – klíčový pracovník, právo na podání stížnosti, 

- Další podněty a připomínky k poskytování služby. 

Výsledky dotazníkového šetření 
• Přístup pracovníků v přímé péči 

S přístupem a chováním pracovníků ke klientům bylo spokojeno 9 z 9 dotazovaných uživatelů (100 

%). Opatrovníci byli s přístupem asistentek velmi spokojeni (67 %), případně spokojeni (33 %).  

• Přístup vedení služby (vedoucí a sociální pracovnice) 

Všichni uživatelé uvedli, že jsou s přístupem a spoluprací s vedoucí a sociální pracovnicí spokojeni. 

Opatrovníci byli buď velmi spokojeni (3; 50 %), nebo spokojeni (3; 50 %). 

• Spokojenost s četností a délkou podpory 

Jak uživatelé, tak i jejich zákonní zástupci byli s četností a délkou poskytované podpory spokojeni 

(uživatelé: 100 % spokojeni; opatrovníci: 50 % velmi spokojeni, 50 % spokojeni). 

• Povědomí uživatelů o právech souvisejících s poskytovanou službou 

100 % uživatelů služby ví, kdo je jejich klíčovým pracovníkem, a také že mají právo požádat o jeho 

výměnu. Jsou si vědomi i toho, že mají právo podat stížnost na kvalitu poskytované služby. Pouze 1 

z 9 uživatelů neví, kde se nachází schránka pro anonymní podání stížností.  

5 z 6 opatrovníků (83 %) ví o svém právu podat stížnost na kvalitu služby. Jeden z opatrovníků, který 

na otázku odpověděl NE, uvedl, že „zatím k tomu nikdy neměl důvod a se službou je spokojen“. 
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21.4  Cíle služby 

Cíle v oblasti bydlení 
V roce 2021 si všichni klienti udrželi vlastní bydlení v rámci bytových domů, nadále si obnovovali 

vybavení svých bytů. Všichni klienti služby obývají byt, který plně odpovídá jejich potřebám, žijí 

samostatně, v jednom případě pak tvoří pár a k dispozici mají byt 2 pokojový. 

 

Cíle v oblasti zaměstnávání 
Ve společností Kromexim, a. s., si udržel své pracovní místo 1 klient služby. Pracuje zde na třídírně 

plastových odpadů. 2 dny v týdnu navíc pracuje v prádelně DpS U Moravy. Další klientka je již 11 let 

spolehlivou oporou týmu v prádelně DpS U Moravy, volné dny doplňuje docházkou do sociálně 

terapeutických dílen Hanáček. Jeden klient skládá prádlo v prádelně DpS Vážany. Další 1 klientka 

našla uplatnění při úklidu a 1 klient v kuchyni DOZP Barborka. Jedna klientka již čtvrtým rokem na 

pozici pomocná síla v kuchyni školského zařízení, kde pracuje v rámci DPČ na poloviční úvazek, a to 

od pondělí do čtvrtka.  

3 klienti v předdůchodovém věku se stále realizují v sociálně terapeutických dílnách Hanáček. 

 

Zlepšení vztahů a sociálního chování v místě bydliště 
Všichni klienti služby se začlenili do života v bytovém domě, který obývají a nalezli zde spousty 

nových sousedských, ale i přátelských vazeb. Stejně tak ve svých zaměstnáních a sociálně 

terapeutických dílnách.  

 

Podpora uživatelů ve styku s rodinami a přáteli 
I v roce 2021 se pracovníkům dařilo podporovat klienty v udržování jejich rodinných a přátelských 

vazeb, ať už prostřednictvím doprovodů k návštěvě rodin v jiných městech, či na samostatných 

cestách, přijímání návštěv doma, zejména pak motivací k telefonním kontaktům s rodinami apod.  

 

Podpora v oblasti partnerských vztahů 
Klienti služby byli individuálně podporováni i v této oblasti, jelikož jsou v ní velmi zranitelní. Snaží se 

navazovat známosti i v rámci běžné komunity. Podpora samostatného bydlení se z důvodu potřeb 

profesionalizace i v této oblasti zapojila do Pracovní skupiny sexuálních důvěrníků Zlínského kraje. 

Jedna z pracovnic se ujala role sexuálního důvěrníka, účastní se pravidelných setkání pracovní 

skupiny, kde dochází ke sdílení dobré praxe napříč poskytovateli sociálních služeb, účastní se školení 

a supervizí s cílem zvyšování kvality služby. 
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                     Obrázek 34 : Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 

 

Hodnocení pracovníků, kontrolní činnost 
V průběhu roku probíhaly průběžné kontroly činností pracovníků Podpory samostatného bydlení 

v souladu s organizační směrnicí č. 22/2018 Kontrolní činnost organizace. 1 x ročně proběhlo 

hodnocení pracovníků, dále pak hodnocení pracovníků po zkušební době i motivační rozhovory.  

21.5  Oblast volnočasová a aktivizační 
Rok 2021, období covidové pandemie, bohužel stále velmi  omezoval společenská setkávání a 

začleňování.  Přesto naši klienti v příznivějších obdobích roku s velkou radostí využívali příležitostí 

účastnit se kulturních akcí, ať už na Velkém náměstí nebo na výstavišti Floria, navštěvovali své 

přátele, navštěvovali oblíbená výletní místa v kraji, 1 uživatelka pravidelně docházela na mše do 

kostela Sv. Panny Marie. 4 klienti si s přáteli užili také týdenní pobyt pod stanem.  

  

 

 

 

 

 

  

Obrázek 35 : Dovolená pod stanem 
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Potravinová pomoc klientům Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. 
Podpora samostatného bydlení díky uzavřené smlouvě mezi Sociálními službami města Kroměříže, 

p. o. a Potravinovou bankou ve Zlínském kraji, z. s. bezplatně odebírá potraviny, a předává je mezi 

osoby v tíživé finanční situaci – klienty služby.  Odběr i předávání potravinové pomoci se řídí 

organizační směrnicí č. 28/ 2018 O využívání potravinové pomoci v zařízeních sociálních služeb.  

 

 

Zpracovala: Mgr. Romana Hejdová 
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22 Sociálně terapeutické dílny Hanáček 

 

Sociálně terapeutické dílny Hanáček individuálně podporují osoby s lehkým a středně těžkým 

mentálním postižením při zlepšování sebeobsluhy, získávání a rozvoji pracovních dovedností, 

poskytují jim prostor ke smysluplnému využití času a pomáhají jim navazovat nové sociální kontakty.  

 

22.1 Oblast sociální 
 

Kapacita služby: 22 osob v jeden okamžik 

Druh služby: ambulantní 

Cíle služby         
Poskytnout účinnou podporu klientům vedoucí k:  

• získávání a využívání pracovních dovedností; 

• osvojení si návyků spojených s docházkou do práce (pravidelnost, dodržování pracovní doby, 

omlouvání nepřítomnosti, samostatnost, odpovědnost); 

• získání schopnosti zhotovit použitelný účelný výrobek nebo poskytnout službu; 

• dosažení maximální samostatnosti v péči o svou osobu; 

• nabytí a zlepšování si sociálních dovednosti; 

• začlenění se do společnosti a na chráněný nebo otevřený trh práce; 

• získání dostatku sebedůvěry k využívání nabytých dovedností. 

 
Cílová skupina služby 
Osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením od 18 do 64 let věku, převážně 

z Kroměřížska, které se nachází v nepříznivé sociální situaci a mají zájem ji řešit. 

Jaké situace vedou k využívání služby 
Chybějící náplň dne a zájem smysluplně trávit čas. Neúspěch v uplatnění na trhu práce kvůli 

zdravotnímu postižení. Sociální izolace. Nezvládnuté zásady osobní hygieny. Nezvládnutá 

komunikaci při vyřizování každodenních záležitostí (nákupy, úřady, návštěva lékaře apod.). 
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Službu neposkytujeme osobám: 
 

S těžkým stupněm mentálního postižení, s těžkými smyslovými vadami či autismem, s potřebou 

nepřetržité ošetřovatelské péče a osobní asistence, trpící infekčním onemocněním, závažným 

způsobem narušující kolektivní soužití, bez zájmu aktivně řešit svou nepříznivou sociální situaci. 

 
Kategorizace klientů 
 

Počet unicitních klientů za rok 2021: 38 klientů 

Průměrný věk klientů: 41 let 

Nejstarší klient: 63 let (žena)  Nejmladší klient: 21 let (žena) 

 

Tabulka 30 : Kategorizace klientů STD Hanáček 

dle věku dle stupně závislosti (PnP) 

19 – 26 let 
 

8 klientů I. stupeň 7 klientů 

II. stupeň 15 klientů 

27 - 64 let 30 klientů III. stupeň 9 klientů 

IV. stupeň 0 klientů 

nezjištěno 7 klientů 

dle pohlaví   

ženy 18 klientek dle omezení ve svéprávnosti 

muži 20 klientů uživatelé, kteří mají 

opatrovníka 

34 klientů 

dle zaměstnanosti klientů z toho: obec 16 klientů 

zaměstnaní 12 klientů z toho: rodina 18 klientů  

bez 

zaměstnání 

26 klientů   

dle trvalého pobytu 

Kroměříž 29 Holešov 1 

Jarohněvice 1 Chropyně 1 

Zborovice 4 Zlín 1 

Lutopecny 1  

 

 

 

 



 
 

 

 

   
156 

Bydliště klientů STD Hanáček 
 

                     Graf 23 : Bydliště klientů STD Hanáček 

 

 
Zaměstnanost klientů a využívání jiných sociálních služeb 
12 klientů v roce 2021 spolupracovalo se zaměstnavateli v rámci dohod o provedení práce. 

Nejčastěji se jednalo o pomocné práce v kuchyni, v prádelně, při úklidu či svozu odpadů, nebo 

v rámci údržby venkovních ploch.  

25 klientů využívá i jinou sociální službu. 1x Osobní asistenci, 1 x Tyfloservis Zlín, 2 x Denní stacionář, 

5 x terénní službu Podpora samostatného bydlení. Celkem 16 uživatelů využívá pobytové sociální 

služby. 

  Obrázek 36 : Práce může být i zábavou 
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Počet a přehled žadatelů o službu  
V roce 2021 bylo přijato celkem 9 žádostí o poskytování služby, se 7 zájemci byla zahájena 

spolupráce. Dva zájemci žádost stáhli. O službu je stále větší zájem. Současně bylo také 6 smluv 

ukončeno, ve 3 případech na vlastní žádost klienta a dvakrát pro překročení horní věkové hranice 

pro poskytování služby. 13 klientů služby současně docházelo do STD i částečně pracovalo. Jejich 

práce však nenaplňovala všechny prvky zaměstnanosti a tito uživatelé stále vyžadovali podporu 

v určitých oblastech – zpravidla šlo o spolupráci formou dohody o provedení práce, která umožňuje 

uživatelům pracovat jen v omezeném časovém rozsahu.  

Úhrada za služby 
Služba je dle Zákona 108/2006 Sb. poskytována zdarma a realizuje základní úkony jimiž jsou: 

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo 

pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti 

a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních 

pracovních návyků a dovedností, základní sociální poradenství. Fakultativní úkony služba nenabízí. 

22.2  Oblast personální 
Službu zajišťovalo 8 pracovníků, přepočtený počet úvazků 5,75. Z toho 5 pracovníků v přímé péči (4 

pracovnice v sociálních službách a 1 sociální pracovnice, přepočtený počet úvazků 4,5). 

 

Obrázek 37 : Personální zajištění STD Hanáček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávání pracovníků 
Cíle v oblasti vzdělávání pracovníků volíme vždy s ohledem na potřeby pracovnic, ale i uživatelů 

služby. Většina kurzů proběhla přímo v místě poskytování služby. Pravidelně také spolupracujeme 

se supervizorkou, minimálně 4x ročně po cca 1,5 hodině. 
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Tabulka 31 : Vzdělávání pracovníků STD Hanáček 

Vzdělávací program Školitel/ pořadatel Datum Rozsah 

(hod.) 

Počet 

pracovníků 

Školení BOZP, PO Mgr. Romana Hejdová 28. 4. 2021 1 8 

Týmová supervize PhDr. Markéta 

Greplová 

15.2.2021 

10. 5. 2021 

 6. 9. 2021 

15. 11. 2021 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

6 

6 

6 

6 

Školení referenčních řidičů Advis Consulting, s. r. 

o. 

1x 

v průběhu 

roku 2021 

1 8 

Virtuální realita - demence Institut vzdělávání 

APSS ČR 

8. 1. 2021 

29. 1. 2021 

8 2 

Krizové řízení Dlaň vzdělávání 24. 2. 2021 8 1 

Mentální postižení – 

specifika poskytování 

sociální služby 

CURATIO EDUCATION 

s.r.o. 

10. 6. 2021 8 6 

Dobrá praxe při poskytování 

sociálních služeb 

MPSV 20. 10. 2021 8 1 

Osobní hranice pracovníka 

v kontextu práce s klientem 

PROFIMA 

EDUCATION, s .r. o. 

4. 11. 2021 8 6 

Inspiromat pro 21. století II SSKM 9. a 10. 11. 

2021 

14 1 

Aktivizující péče o klienty 

různých cílových skupin 

Diakonická akademie 

s. r. o. 

22. 11. 2021 8 6 

 

22.3  Oblast zvyšování kvality 
Kvalita služby je průběžně sledována na základě individuálního vyhodnocování aktuálních potřeb 

klientů v rámci individuálního plánování. Aktuální potřeby klientů spolu s dovednostmi a znalostmi 

pracovního týmu vedou k volbě nejvhodnějších vzdělávacích programů, účastníme se stáží, sdílíme 

praktické zkušenosti. Dbáme na správnou míru podpory našim uživatelům, jednotnost pracovních 

postupů, jednotnost v přístupu k jednotlivým uživatelům dle nastavených Standardů kvality sociální 

služby. Standardy kvality prochází revizí v závislosti na vývoji praxe. Ke zvyšování kvality poskytované 

služby využíváme také pohledu supervizorky, ale i stážistů z jiných sociálních služeb či studentů. 

Stálým vzděláváním a rozvojem dovedností zajišťujeme pestrost v nabízených činnostech, kterým se 

uživatelé v rámci pracovní terapie věnují, což se ukazuje jako důležitý prvek v hodnocení 

spokojenosti uživatelů. 

Závěrem roku 2021 se nám podařilo rozšířit prostory STD Hanáček a tím zohlednit požadavek klientů 

vyplývající z dotazníkového šetření kvality v předchozích letech. 
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Rozšíření služby STD Hanáček 
V listopadu 2021 se prostory STD Hanáček rozšířily o protější totožnou budovu, která do té doby 

sloužila jako prostor pro terapie klientů pobytové služby DOZP Barborka. Tyto terapie byly 

přestěhovány v rámci hlavní budovy DOZP Barborka. Stěhování znesnadnilo a prodloužilo několik 

technických závad, byly však vyřešeny. Museli jsme se vypořádat s vadnou kanalizací, plynovým 

kotlem, posílit elektroinstalaci a zřídit datovou síť. Závěrem roku už ale služba získala významně větší 

prostory pro poskytování sociálně terapeutických dílen, a to včetně zázemí pro klienty. 

 

Obrázek 38 : Vlevo - nová budova A, vpravo - původní budova B 

 

 

Jednotlivé budovy jsme rozlišili písmeny A a B. Do budovy A (nově získané budovy) jsme přestěhovali 

kancelář vedoucí a sociální pracovnice, dále kancelář účetní, své zázemí zde nalezl údržbář, zřídili 

jsme prostory k archivaci dokumentů, skladování kancelářských potřeb, čistícího a desinfekčního 

materiálu a jiného potřebného materiálu. Pracovnicím zde slouží nová šatna se sprchou a pro klienty 

vznikla nová velká nácviková dílna, která bude využívána i jako prostor pro školení pracovníků. Dílna 

je vybavena sedací soupravou stoly a židlemi, probíhají zde nácviky tzv. měkkých dovedností, které 

souvisí s pracovním uplatněním, drobné rukodělné činnosti, ale slouží i v případě potřeby krátkého 

odpočinku klienta, zklidnění, uvolnění např. pro klienty se zhoršenou mobilitou. 
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    Obrázek 39 : Nová nácviková dílna v budově A 

 

V budově B (původní budově), která sousedí s budovou A vchody vznikl krásný rozšířený prostor pro 

jednotlivé 4 dílny i pro zázemí klientů. „Dílna domácích prací“ nabízí činnosti týkající se nácviku 

domácích prací a je vybavena např. vařičem s troubou, myčkou nádobí, rychlovarnou konvicí a 

sušičkou potravin, vysavačem, automatickou pračkou. Tyto domácí spotřebiče slouží k nácviku jejich 

samostatné obsluhy. Mimo tyto činnosti, zde klienti vyrábí přáníčka za použití přístroje Big Shot, 

pletou čepice a nákrčníky na kruhových pletacích strojích, vyšívají, šijí ručně i na šicích strojích, 

pletou, háčkují, zpracovávají molitanovou výplň, barví tašky a textil a mnohé další. 

 

Obrázek 40 : Pod rukama nám vzniká krása 
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Do samostatné dílny se díky rozšíření služby podařilo přestěhovat tkalcovský stav, čímž nová dílna 

získala označení „Tkalcovská dílna“. V této dílně se mimo koberců pod rukami klientů tvoří drobné 

košíkářské výrobky. Dále v této dílně vznikají koberce i na ručním kolíkovém stavu. V „Keramické 

dílně“ je umístěna pec na vypalování keramiky, proto zde probíhá zejména tvorba keramická – 

zpracování hlíny, vylívání forem na keramiku, glazurování, ale také natírání, lakování, řezání dřeva a 

výroba odznaků – buttonů na ručním pákovém stroji. Další nová dílna, která zde vznikla nese název 

„Kreativní dílna“ a slouží zejména k dokončovacím pracím při keramickém tvoření. Klienti zde 

navazují jednotlivé keramické dílky do krásných zvonkoher, keramické výrobky jsou zde lakována a 

zdobena.  

Provozu dílen výrazně ulevilo zřízení nové šatny pro ženy, klientům jsme zjednodušili přístup do 

jejich zamykacích skříněk. Původní šatna slouží pro převlékání mužů, čímž jsme dokázali zohlednit 

potřeby klienta se zhoršenou mobilitou a vyčlenili jsme mu jeho místo k převlékání. Šatny, jejich 

rozdělení a členění velmi usnadnili provoz celé služby. 

 

 

Obrázek 41 : Za zamykacími skříňkami pro klienty se skrývá nová dámská šatna 

 

Od jara do podzimu klienti pracují i na pozemku, který naše 2 budovy obklopuje. Pracují na vyvýšené 

zahrádce, která umožňuje zapojení se do zahradních prací i klientům s omezenou pohyblivostí, či na 

vozíku. Klienti s radostí také pomáhají se sekáním trávy, pěstování zeleniny a bylinek. Činnosti 

klientů dílen jsme v teplých měsících částečně přesunuli i pod venkovní pergoly. 
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         Obrázek 42 : Zahradničení na Hanáčku 

 

V průběhu opravy kanalizace, která výrazně přispěla k bezproblémovému chodu dílen došlo i ke 

zpevnění plochy, kde může krátkodobě pohodlně zaparkovat doprovod našich klientů. 

Klienti i pracovníci mají i nadále možnost odebírat obědy z jídelny DOZP Barborka, případně si 

mohou přinesený oběd uchovat v lednici a ohřát v mikrovlnné troubě přímo v dílnách. 

 

Hodnocení služby klienty, opatrovníky a stážisty 
V roce 2021 se dotazníkového šetření spokojenosti se službou sociálně terapeutické dílny Hanáček 

zúčastnilo 32 z celkového počtu 38 klientů, kteří v roce 2021 využívali službu. Mezi klienty bylo 

rozdáno 32 dotazníků, všechny byly vyplněny a doručeny zpět v termínu. Zbývajících 6 klientů 

ukončilo spolupráci s STD již v průběhu kalendářního roku – nejčastějšími důvody ukončení 

docházky byly nástup klienta do placeného zaměstnání (na DPP), nebo stěhování mimo spádovou 

oblast Kroměříže. S těmito uživateli proběhlo hodnocení individuálně formou rozhovoru. 

V šetření klienti hodnotili tyto kategorie: 

- Prostředí STD Hanáček, 

- Nabízené pracovní činnosti, 

- Přístup pracovníků v přímé péči a vedení služby, 

- Kvalitu poskytované stravy, 

Další oblastí, na níž jsme se v dotaznících zaměřili, bylo povědomí klientů o jejich právech. Zjišťovali 

jsme, zda vědí, kdo je jejich klíčovým pracovníkem a jak jsou obeznámeni s právem podat stížnost 

na kvalitu poskytované služby. Zajímalo nás také, co se jim na službě líbí a co by si naopak přáli 

změnit. 
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22.4  Výsledky dotazníkového šetření 

Prostředí STD Hanáček 
Naprostá většina klientů (97 %) uvedla, že je s prostředím a vybavením dílen spokojena. Pouze 1 

klient z 33 dotazovaných byl nespokojen. Na druhou stranu se požadavky na změnu uspořádání, 

případně zvětšení, vnitřních prostor objevovaly nejčastěji mezi připomínkami klientů (např. „Chci víc 

místa kolem židlí“; „Občas je tu hodně lidí a málo místa“; „Nejsem spokojený s šatnou, je malá.“). 

Tohoto nedostatku, který se ještě zvýraznil s nárůstem počtu klientů, jsme si dlouhodobě vědomi. 

V listopadu a prosinci roku 2021 proběhlo rozšíření STD Hanáček o další budovu v areálu DOZP, čímž 

se v původní budově zvětšil užitkový prostor pro klienty. Došlo také k vytvoření nové, oddělené 

dámské šatny. 

Nabízené pracovní činnosti 
S nabízenými pracovními činnostmi v rámci dílen bylo spokojeno 100 % klientů.  

Přístup pracovníků služby ke klientům 
I v tomto bodě zhodnotili všichni zúčastnění klienti, že jsou s chováním a přístupem pracovníků 

v přímé péči (pracovníci v sociálních službách – PSS - a sociální pracovnice) i vedení služby spokojeni. 

PSS jsou během pracovní doby klientům neustále k dispozici, podporu jim poskytují i během 

obědové přestávky. Všechny zároveň plní úlohu klíčových pracovníků. Pravidelně s klienty hodnotí 

cíle v rámci a průběžně (1x měsíčně) zjišťují jejich spokojenost s průběhem služby. Objevil se 

požadavek na možnost více komunikovat s vedoucí služby a sociální pracovnicí. Od ledna 2022 

budou v dílnách 1x týdně probíhat pod vedením sociální pracovnice skupinové činnosti zaměřené 

na nácvik tzv. „měkkých dovedností“. 

Kvalita poskytované stravy 
Klienti mají možnost docházet v rámci STD Hanáček na obědy do jídelny DOZP Barborka. Nabídku 

stravování využívalo v roce 2021 cca 75 % klientů zapojených v dotazníkovém šetření. 91 % (22 osob) 

z nich bylo s kvalitou stravy spokojeno, 9 % (2 osoby) nikoliv. Tito respondenti označovali jídla 

v jídelně jako „příliš kořeněná“ a vadil jim malý výběr. Vzhledem k poloze střediska STD Hanáček je 

náročné zajistit dodavatele stravy, jehož ceny by zároveň splňovaly podmínky nastavené vyhláškou 

č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stravování v jídelně DOZP je časově i ekonomicky 

přijatelná varianta. Případné připomínky klientů se snažíme předávat přímo stravovacímu provozu. 

Povědomí klientů o právech souvisejících s poskytovanou službou 
31 z 32 dotázaných klientů ví, kdo je v STD jejich klíčovým pracovníkem a znají jeho jméno. 

Problematičtější se ukázala znalost klientů v oblasti podání stížnosti. 84 % (27) klientů uvedlo, že ví, 

že má právo podat stížnost na kvalitu poskytované služby. 87 % (28) klientů také dokázalo určit, 

komu by si v případě nespokojenosti mohli stěžovat – zpravidla uváděli vedoucí služby, sociální 

pracovnici, nebo svého klíčového pracovníka. „Jen“ 75 % (24) klientů ví, kde se v prostorách dílen 

nachází schránka na podněty a připomínky. Přestože ve všech zmiňovaných případech je znalost 

tohoto základního práva u klientů nadprůměrná, zaměříme se v budoucnu na její opakované 

připomenutí. 
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Cíle služby v oblasti rozvoje 
Pro kvalitní službu je zásadní jednotný přístup pracovnic ke klientům dle individuálních potřeb 

klientů a dle možnosti i kolegiální přístup ke klientům. Obecně se daří nalézt potřebnou míru 

přístupu z pozice moci (dodržování BOZP, evidence docházky, střídání pracovních činností včetně 

těch méně oblíbených, přítomnost v dílně s kolegy, s kterými klient hůře vychází, zde s ním musí pro 

dobrý výsledek také komunikovat), ale i z pozice podporujícího kolegy (motivace k dalším krokům 

pochvalami a jinými oceněními). Tyto přístupy pracovnic budeme nadále podporovat a rozvíjet.  

Cíle v oblasti zaměstnávání 
Nejvyšším cílem činnosti dílen je právě zaměstnávání, a to s ohledem na možnosti daného klienta. 

Při práci s ním zjišťujeme, jaká spolupráce se zaměstnavatelem je pro něj vhodná a při přechodu na 

trh práce mu nabízíme podporu zejména v začátcích pracovního procesu. Podpora obnáší jak 

trénování cesty do práce, tak trénování a dohled nad samotným pracovním výkonem, ale i rozvoj 

komunikace mezi naším klientem a stávajícími zaměstnanci. Naším cílem je rozšíření spolupráce 

s vhodnými zaměstnavateli v regionu, zajištění stáží u těchto zaměstnavatelů, či ve spolupráci s nimi 

rozšíření rukodělných činností přímo u nás v dílnách.  Během roku došlo ke spolupráci s Úřadem 

práce, kde bylo umožněno jednomu z našich uživatelů vykonávat pomocné úklidové činnosti. 

Proběhly exkurze v kroměřížských zahradách a jednání ohledně možné spolupráce v budoucích 

letech např. nácvikem zahradnických činností, zaměstnání klientů či dobrovolnickou činností. 

Hodnocení pracovníků, kontrolní činnost 
V průběhu roku probíhaly průběžné kontroly činností pracovníků v souladu s organizační směrnicí č. 

22/2018 Kontrolní činnost organizace. 1 x ročně proběhlo hodnocení pracovníků, dále pak 

hodnocení pracovníků po zkušební době i motivační rozhovory. Pracovnice přinášejí stále nové 

poznatky a myšlenky pro další rozvoj služby, které jsou dle možností zohledňovány a oceňovány 

vedením služby. 

22.5  Oblast volnočasová a aktivizační 

Akce služby 
Veškeré akce služby vždy souvisí s nácvikem pracovních dovedností, nácvikem sociálních situací 

související s kolektivní spoluprací či nácvikem způsobu chování v práci. Tou nejpřínosnější akcí je 

vždy pracovní exkurze, které se nám v roce 2021 vydařily hned 2x. V rámci jednotlivých akcí se 

snažíme, abychom klienty za celoroční práci také odměnili nějakým zážitkem. 

19. 5. 2021 – účast na Jarmarku SSKM na Hlavním nám. V Kroměříži. 

20. 8. 2021 – Hanáček na grilu – nácvik přípravy surovin na grilování, samotné grilování, spolupráce 

s kolegy i sportovní zábava. 

17. 9. 2021 – pracovní exkurze v Květné zahradě 

3. 9. 2021 – pracovní exkurze v Podzámecké zahradě 
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              Obrázek 43 : Pracovní exkurze na téma práce zahradníka v Květné zahradě 

 

             Obrázek 44 : Odměna po exkurzi - prohlídka Podzámecké zahrady z vláčku 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Romana Hejdová 
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23 Chráněné bydlení Květná 

 

Posláním Chráněného bydlení Květná je vytváření takových podmínek, které umožní dospělým 

lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením žít v co nejvyšší možné míře běžným způsobem 

života jejich vrstevníků. Uživatele podporujeme při zvládání běžného života, přebírání 

zodpovědnosti za své jednání a při začleňování do běžného života v komunitě. 

23.1  Oblast sociální 

Cíle služby         
Cílem je podporovat uživatele v následujících oblastech: 

• Začleňování do běžné společnosti (komunity) 

• Větší samostatnost při hospodaření s penězi 

• Uplatnění uživatelů na trhu práce 

• Získání větší samostatnosti v péči o sebe a svou domácnost 

• Zodpovědnost za důsledky svého jednání 

• Udržování a rozvoj sociálních vazeb (rodinné, sousedské, partnerské) 

 

Druh služby: pobytová, provoz nepřetržitě 24 hodin denně. 

Cílová skupina služby 
Dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením od 18 do 64 let věku, v nepříznivé 

sociální situaci. 

• osoby s mentálním postižením (s nízkou a střední mírou podpory) 

• osoby s kombinovaným postižením  

Jaké situace vedou k využívání služby 

Osoba s mentálním postižením: 

• nezvládá běžné úkony v domácnosti (úklid, péči o prádlo, obsluha domácích spotřebičů 

apod.) 

• má potíže s hospodařením s penězi 

• má potíže s cestováním 

• má potíže se zajišťováním svých záležitostí u lékaře, na úřadech, v zaměstnání, při zajištění 

volnočasových aktivit 
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• má potíže s péčí o svou osobu (pravidelná hygiena, výměna oděvů) 

• má potíže při zajištění stravy (nakupování, příprava či zajištění stravy) 

• má potíže s dodržováním lékařských kontrol k udržování nebo zlepšování zdravotního stavu 

• má potíže s nalezením a udržením si práce. 

Službu neposkytujeme v těchto případech: 
• Neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu 

osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.  

• Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá. 

• Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí 

takové sociální služby. 

• Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před 

touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností 

vyplývajících ze smlouvy.  

Kapacita služby: 14 lůžek (9 lůžek – Gen Svobody, 5 lůžek – ul. Braunerova) 

Služba se v roce 2021 rozšířila o 1 další středisko a zvýšila ta svou kapacitu z 9ti lůžek na 14. 

Kategorizace klientů 
Počet unicitních klientů za rok 2020: 14 klientů 

Průměrný věk klientů: 35 let 

Nejstarší klient: 52 let (muž)  Nejmladší klient: 22 let (žena) 

 
Tabulka 32 : Kategorizace klientů CHB Květná 

dle věku dle stupně závislosti (PnP) 

19 – 26 let 5 klientů I. stupeň 3 klienti 

II. stupeň 7 klientů 

27 - 64 let 9 klientů III. stupeň 4 klienti 

IV. stupeň 0 klientů 

dle pohlaví dle omezení ve svéprávnosti 

ženy 7 klientek uživatelé, kteří mají 

opatrovníka 

14 klientů 

muži 7 klientů z toho: obec 9 klientů 

de zaměstnanosti klientů z toho: rodina 5 klientů 

zaměstnaní 8 klientů dle trvalého pobytu 

bez 

zaměstnání 

6 klientů Kroměříž 14 
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Využívání jiných sociálních služeb a veřejných služeb 
Klienti využívají veškeré potřebné a dostupné veřejné služby. Sami, případně s podporou asistentů, 

nakupují v místní síti obchodů. Ve všední dny odebírají oběd v zaměstnání, v dílnách či školní jídelně, 

o víkendu si s podporou asistentů v domácnostech vaří.. S podporou také pravidelně podstupují 

plánované lékařské prohlídky. Běžně využívají dostupné služby jako jsou kadeřnictví, pedikúra, MHD, 

řemeslné služby. S podporou asistentů, přátel či samostatně vyhledávají potřebné služby či 

volnočasové aktivity. 

Počet a přehled žadatelů o službu 
V roce 2021 bylo přijato 15 žádostí o poskytování služby. 11 žádostí nemohlo být uspokojeno 

z důvodu naplněné kapacity služby. 

Zřízení nového střediska CHB Květná 
Přesně po roce od 1. střediska Chráněného bydlení Květná, středisko Gen. Svobody, bylo otevřeno 

2. středisko na ulici Braunerova, a to 1 7. 2021 

Nové středisko chráněného bydlení Braunerova je umístěno v rodinném domě se zahradou v 

okrajové části města Kroměříž s maximální možnou kapacitou 5 klientů. Služba poskytuje péči 

uživatelům se  střední a vyšší mírou podpory. V domě se nachází 2 dvojlůžkové ložnice a 1 

jednolůžková, 2x WC, koupelna s vanou i sprchovým koutem, společná kuchyň s jídelnou a obývací 

pokoj. V těsné blízkosti domu se nachází prodejna potravin, v blízkosti pak autobusová zastávka 

MHD i vlakové a autobusové nádraží. 

 

  Obrázek 45 :  Slavnostní otevření CHB Květná - středisko Braunerova 
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Od 1. 7. 2020 již poskytuje svůj domov středisko Gen. Svobody. Chráněné bydlení se nachází v 

řadové rodinné zástavbě ve zrekonstruovaném domě nedaleko centra Kroměříže s maximální 

možnou kapacitou 9 klientů. Služba je poskytována osobám s nízkou mírou podpory. Chráněné 

bydlení využívá 3 samostatné byty, každý pro 3 uživatele. V přízemí domu, vedle vchodu do bytů 

chráněného bydlení je umístěno zázemí pro pracovníky chráněného bydlení. V blízkosti bydlení se 

nachází městská poliklinika s lékárnou, autobusová zastávka, jídelna základní školy a v dochozí 

vzdálenosti obchody mnoha potravinových řetězců, ale i síť menších obchodů, kaváren a 

restaurací. Nedaleko se také nachází kroměřížské kino, městský úřad, knihovna, výstaviště, dům 

kultury atd. Uživatelé v blízkosti naleznou také služby kadeřnictví, pedikúry a masáže. Ve stejné 

ulici se nachází také kroměřížská Květná zahrada, která přinesla našemu chráněnému bydlení 

název.       

      Obrázek 46 : CHB Květná - Gen. Svobody  

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Úhrada za služby 
V případě, že je uživatel příjemcem příspěvku na péči, měsíčně za poskytované úkony uhradí částku 

maximálně do výše přiznaného příspěvku. Podpora asistentů nad rámec této částky je mu poskytována 

zdarma. Pokud uživatel příspěvek na péči nepobírá, uhradí měsíčně za poskytnuté úkony částku maximálně 

ve výši odpovídající aktuální hodnotě 1. stupně příspěvku na péči. Cena jednotlivých základních 

poskytovaných úkonů dle §9 vyhlášky 505/2006 Sb. je stanovena v jednotné výši, a to 130,- Kč/ hod.  Základní 

úkony podpory chráněného bydlení jsou tyto: Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,  poskytnutí 

ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při osobní 

hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Za poskytnutí ubytování je účtována následující 

částka: 

 

Obrázek 47 : CHB Květná – Braunerova  
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Tabulka 33 : Úhrada za ubytování CHB Květná 

Gen. Svobody 1194/15, 767 01 Kroměříž 

Počet lůžek na 
pokoji 

Dispozice bytu Cena/ 1 den Cena/ 30 dnů 

1 3+1 210,- Kč 6.300,- Kč 

2 3+1 205,- Kč 6.150,- Kč 

 
Braunerova 2433/ 48, 767 01 Kroměříž 

Počet lůžek na 
pokoji 

Dispozice rodinného 
domu 

Cena/ 1 den Cena/ 30 dnů 

1 4 + 1  210,- Kč 6.300,- Kč 

2 4 + 1 205,- Kč 6.150,- Kč 

 

 

Služba poskytuje následující fakultativní činnosti: 

Obrázek 48 : Úhrada za fakultativní činnosti CHB Květná 

Fakultativní úkon Cena 

Úschova cenných předmětů  30,- Kč/ 1 uložení, bez časového omezení 

Xerox kopie A4 – černobílá (jednostranně) 
Xerox kopie A4 – černobílá (oboustranně) 
Xerox kopie A4 – barevná (jednostranně) 
Xerox kopie A4 – barevná (oboustranně) 
Tisk fotografie A4/A5 (na běžný papír)  

1,- Kč 
2,- Kč 
3,- Kč 
5,- Kč 
3,-Kč/1ks 

Soukromá jízda uživatele s řidičem 200,-Kč/hod.+(2,21Kč x počet km) 

Používání vlastní elektrických spotřebičů (Výše 
úhrady je stanovena dle průměrné spotřeby 
daných elektrických spotřebičů 
 a vychází z ceny za elektřinu od dodavatele 
elektrické energie (5,30 Kč/kWh). 
 

Viz. tabulka níže 

      

Druh spotřebiče 
Průměrná spotřeba 

elektřiny 
Úhrada 

lednička                         200 kWh/rok 88,- Kč/měsíc 

vařič dvouplotýnkový     300 kWh/rok             132,- Kč/měsíc 

vařič jednoplotýnkový 150kWh/rok 66,- Kč/měsíc 

mikrovlnná trouba    200 kWh/rok     88,- Kč/měsíc 

varná konvice       100 kWh/rok       44,- Kč/měsíc 

topinkovač  50 kWh/rok 22,- Kč/měsíc 

vysavač           50 kWh/rok        22,- Kč/měsíc 

stolní počítač          50 kWh/rok       22,- Kč/měsíc 
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notebook           30 kWh/rok 13,- Kč/měsíc 

žehlička          70 kWh/rok        30,- Kč/měsíc 

ventilátor   50 kWh/rok 22,- Kč/měsíc 

satelitní přijímač       80 kWh/rok      35,- Kč/měsíc 

VHS přehrávač    30 kWh/rok                  13,- Kč/měsíc 

DVD přehrávač      30 kWh/rok        13,- Kč/měsíc 

rádio         10 kWh/rok 4,- Kč/měsíc 

minipračka            20 kWh/rok                20,- Kč/měsíc (včetně. vody) 

 

 

23.2  Oblast personální 
 

Službu zajišťovalo 15 pracovníků, přepočtený počet úvazků 12,55. Přímou práci s klienty zajišťuje 11 

pracovníků v sociálních službách (10,5 úvazku) a sociální pracovník (1 úvazek). 

 

Obrázek 49 : Personální zajištění CHB Květná 

 

 

 

Vzdělávání pracovníků 
S ohledem na potřeby uživatelů a pracovníků služby jsme pečlivě volili oblasti vzdělávání. S ohledem 

na založení nového střediska a nástupem nových pracovnic v sociálních službách jsme se zaměřili na 

základní kurzy týkající se naší cílové skupiny.  

 

 

V
ed

o
u

cí
 

ú
va

ze
k 

0
,5

Sociální pracovnice 

úvazek 1,0

10 x Pracovník v sociálních 
službách - klíčový pracovník

úvazek 10,0

1 x Pracovník v sociálních 
službách 

úvazek 0,5

Účetní

úvazek 0,25

Údržba

úvazek 0,3



 
 

 

 

   
172 

 

Tabulka 34 : Vzdělávání pracovníků CHB Květná 

Vzdělávací program Školitel/ pořadatel Datum Rozsah 

(hod.) 

Počet 

pracovníků 

Školení BOZP, PO Mgr. Romana Hejdová 28. 4. 2021 1 15 

Týmová supervize PhDr. Markéta 

Greplová 

15.2.2021 

10. 5. 2021 

 6. 9. 2021 

15.11. 2021 

2 

2 

2 

2 

13 

13 

13 

13 

Školení referenčních řidičů Advis Consulting, s. r. 

o. 

1x 

v průběhu 

roku 2021 

1 9 

Virtuální realita - demence Institut vzdělávání 

APSS ČR 

8. 1. 2021 

29. 1. 2021 

8 2 

Krizové řízení Dlaň vzdělávání 24. 2. 2021 8 1 

Mentální postižení – 

specifika poskytování 

sociální služby 

CURATIO EDUCATION 

s.r.o. 

10. 6. 2021 8 13 

Dobrá praxe při poskytování 

sociálních služeb 

MPSV 20. 10. 2021 8 1 

Osobní hranice pracovníka 

v kontextu práce s klientem 

PROFIMA 

EDUCATION, s .r. o. 

4. 11. 2021 8 13 

Inspiromat pro 21. století II SSKM 9. a 10. 11. 

2021 

14 1 

Aktivizující péče o klienty 

různých cílových skupin 

Diakonická akademie 

s. r. o. 

22. 11. 2021 8 13 

 

23.3  Oblast zvyšování kvality 
 

S ohledem na vývoj aktuálních potřeb klientů v rámci individuálního plánování a potřeby pracovníků 

služby volíme nejvhodnější vzdělávací programy. Dbáme na správnou míru podpory našim klientům, 

nepřebíráme za ně jejich povinnosti, vedeme je k jejich plnění, a to ve spolupráci s opatrovníky. 

Kvalita služby je zajišťována dodržováním Standardů kvality a dodržování jednotných postupů práce 

– metodik. Standardy kvality průběžně prochází revizí v závislosti na změnách praxe. 

Supervizní podpora 
Tým služby uvítal také podporu nezávislého odborníka, externí supervizorky. Nejméně 4 x ročně 

nám poskytne nezaujatý pohled na komunikaci v týmu, podporu jednotlivých uživatelů, dodržování 

lidských práv a svobod.  
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Dobrovolnictví 
V rámci zajištění distanční výuky jednoho uživatele strávila 1 dobrovolnice ČČK 17 hodin. Uživatel 

v roce 2021 úspěšně ukončil studium na SŠ Euroinstitut, obor Praktická škola. 

Stáže 
V roce 2021 v chráněném bydlení Květná vykonávaly studentskou stáž 2 studentky Univerzity 

Palackého v Olomouci. 1 studentka ve službě vykonala svou povinnou praxi v rámci splnění 

kvalifikačního kurzu Pracovníka v sociálních službách. 

Hodnocení služby klienty a opatrovníky 
S klienty vedeme v průběhu roku mimo individuální plánování, každodenní  rozhovory. Jestliže z nich 

vyplývají nové skutečnosti, obracíme na ně svou pozornost. V roce 2021 proběhlo zjišťování 

spokojenosti uživatelů s poskytovanou službou formou jednoduchých dotazníků. Z nich vyplývá 

následující: 

Klienti chráněného bydlení jsou s životem zde spokojeni. Chválí si především možnost vaření, 

nákupů a vycházek. Líbí se jim jejich domácnost. Problémem, který 5 uživatelů zmínilo jsou 

mezilidské vztahy, hádky mezi spolubydlícími a výbuchy vzteku u některých spolubydlících. Všichni 

klienti jsou spokojeni se zaměstnanci, kteří se jim věnují dle jejich potřeby a 2 uživatelé neví, jak 

hodnotit práci sociální pracovnice. Většina klientů si nepřeje v chráněném bydlení něco měnit, 1 

uživatel by uvítal více kontaktu s ostatními lidmi a 1 by si přál, aby došlo ke zlepšení vztahů mezi 

spolubydlícími. Z možností námětů vyplynulo, že by si uživatelé přáli více vařit a jezdit na rekreace.  

Obrázek 50 : Náměty ke změně klienty CHB Květná 

Chtěli byste něco v CHB změnit? 

ANO - naučit se vařit 1 

NE 9 

ANO - zlepšení mezilidských vztahů 2 

ANO - nestahovat písničky klientce z PSB 1 

ANO - navazovat kontakty na akcích 1 

 

Z výsledku dotazníkového šetření dále vyplynulo, že opatrovníci jsou 100 % spokojeni 

s poskytovanou službou (poskytování informací, prostředí, zaměstnanci). Jako připomínka či námět 

bylo uvedeno, že by opatrovník více uvítal, kdyby byly uživatelé více vedeni k pohybovým činnostem 

a byli vedeni k vaření teplých večeří. 

 Obrázek 51 : Náměty ke změně opatrovníky CHB Květná 

Náměty a připomínky opatrovníků 

- zajištění větší pohybové aktivity 1 

- poradit při nákupu večeří  1 

- sestavení jídelníčku 1 
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Cíle služby 
Cílem služby bylo v prvních roce zejména nastavení nejvhodnějšího způsobu komunikace a 

předávání informací mezi pracovníky služby a z praxe nastavené standardy sociálních služeb. 

S ohledem na otevření nového střediska jsme nastavovali celkově způsob komunikace a spolupráce, 

tak, aby docházelo k optimální míře poskytování podpory našim klientům. Na těchto bodech stále 

pracujeme spolu s vývojem služby, potřeb našich uživatelů a také aktuálních vládních 

protiepidemických opatřeních. 

Cíle v oblasti bydlení 
Všichni klienti si svobodně zvolili, s kým budou žít v bytě, zda budou obývat samostatnou ložnici 

nebo ji sdílet s osobou dle svého výběru. Přesto se právě v této oblasti vyskytují nejčastěji drobné 

nesváry a nedorozumění. Všechny tyto situace byly doposud za podpory pracovníků nebo i bez ní, 

vyřešeny a nemuselo dojít k žádnému stěhování klientů. 

Cíle v oblasti zaměstnávání 
7 klientů našlo své pracovní uplatnění v rámci DPP na úklidu, v prádelně, v kuchyni a na vrátnici 

DOZP Barborka. Díky dostupné vzdálenosti od chráněného bydlení tak mohou ve své práci 

pokračovat. Jednoho klienta střediska Braunerova doprovází do zaměstnání v kuchyni 2x v týdnu 

prozatím pracovnice. 1 klientka našla své pracovní uplatnění v rámci společnosti DUKO s. r. o., 

potom, co ukončila práci ve společnosti HELEMIK manufaktura, s.r.o. z důvodu nadbytečnosti. 12 

klientů dochází také za pracovními činnostmi do Sociálně terapeutických dílen Hanáček.  

Cíle v oblasti vzdělávání 
Ve spolupráci se SŠ Euroinstitut dokončují 3 klienti poslední rok svého vzdělání. Studují obor 

Provozní služby zaměřené na úklid a výpomoc. Tento obor obnáší mimo školní teoretickou výuku i 

pravidelnou praxi a absolventi získají výuční list.  

Obrázek 52 : Předávání vysvědčení   

 

Obrázek 53 : Oběd na výletě 
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Navázání vztahů a sociálního chování v místě bydliště 
Služba v roce 2021 pokračovala v podpoře při adaptaci uživatelů na jejich nové bydlení, podporu 

klientů v jejich soužití v jednotlivých bytech i v sousedských vztazích a orientaci klientů v blízkém 

okolí. Na novém středisku pak podporujeme klienty v jejich začlenění do života v ulici a v navázání 

dobrých sousedských vztahů. Tyto cíle se daří vzhledem k motivaci klientů velice dobře naplňovat. 

Klienti se vzájemně navštěvují na bytech, střediscích, navštěvují některé sousedy v ulici a návštěvy 

také přijímají, chápou však i omezení v určitých situacích, nenarušují soužití v domě, podílejí se na 

pravidelném úklidu společných prostor. Učí se udržovat čistotu v bytě a vzájemně vycházet bez 

větších sporů. Znají dostupné služby v okolí, které potřebují (prodejny potravin, drogerie, oděvů a 

elektra, banka, obvodní lékař, lékárna, kadeřnictví, sociálně terapeutické dílny atd.). 

Podpora uživatelů ve styku s rodinami a přáteli 
U všech klientů se daří udržovat jejich rodinné vazby, ať už s blízkou či rozšířenější rodinou. Jejich 

kontakt s rodinou je pravidelný telefonický, osobní nebo písemný, využívají všech dostupných 

komunikačních technik a není třeba je motivovat k udržování vazeb. Uživatelé bez blízké rodiny mají 

silné vazby na někoho z přátel, ať už žijícím také v chráněném bydlení nebo ve městě Kroměříž. 

Klienti, kteří vyrůstali v dětském domově ve Vřesovicích se díky podpoře pracovnice do svého 

někdejšího domova podívali. 

Podpora v oblasti partnerských vztahů 
Tuto oblast vnímáme do budoucna jako prioritní, uživatelé po zabydlení ve svém novém domově 

přicházejí často na to, že jim v životě schází pouto k blízké osobě.  

S ohledem na potřeby uživatelů a pracovníků služby jsme pečlivě volili oblasti vzdělávání. V roce 

2021 se jedna z pracovnic služby stala členkou Pracovní skupiny sexuálních důvěrníků Zlínského 

kraje. Proběhla 2 první setkání, jejichž snahou je vytvoření koordinovaného prostoru pro setkávání 

pracovníků z organizací poskytujících sociální služby. Pracovní skupina má tyto cíle: 

• Vytváření příležitostí pro setkávání klientů. 

• Vytváření a udržování společného a profesionálního přístupu k potřebám klientů služeb 

 

Hodnocení pracovníků, kontrolní činnost 
V průběhu roku probíhaly průběžné kontroly činností pracovníků Podpory samostatného bydlení 

v souladu s organizační směrnicí č. 22/2018 Kontrolní činnost organizace. 1 x ročně proběhlo 

hodnocení pracovníků, dále pak hodnocení pracovníků po zkušební době i motivační rozhovory.  

Oblast volnočasová a aktivizační 
I přes přetrvávající pandemická opatření se uživatelé velmi rádi účastní aktivit ve městě, samostatně 

tyto akce vyhledávají, na středisku Gen. Svobody i samostatně navštěvuji, na středisku Braunerova 

pak s doprovodem pracovníka. Uživatelé vždy vítají procházku po městě i v přírodě a novou zálibou 

zejména jedné z nich je venčení psů ze zdejšího útulku. Již druhým rokem se zapojili do 

celorepublikové akce „Ukliďme Česko“.  
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Potravinová pomoc klientům Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. 
Chráněné bydlení díky uzavřené smlouvě mezi Sociálními službami města Kroměříže, p. o. 

a Potravinovou bankou ve Zlínském kraji, z. s. bezplatně odebírá potraviny, a předává je mezi osoby 

v tíživé finanční situaci – uživatele služby.  Tato pomoc jim obohacuje zejména víkendová vaření 

v domácnostech. Odběr i předávání potravinové pomoci se řídí organizační směrnicí č. 28/ 2018 O 

využívání potravinové pomoci v zařízeních sociálních služeb.  

Akce služby 
20. 3. 2021 – objevování méně známých míst k Podzámecké zahradě 

28. 3. 2021 – zapojení do celorepublikové akce Ukliďme Česko 

30. 6. 2021 – předávání vysvědčení 

1. 7. 2021 – otevření 2. střediska CHB Květná středisko Braunerova 

9. 7. 2021 – koncert P. Calty Výstaviště Kroměříž 

7. 8. 2021 – Muzeum Kroměřížska – výstava na téma: MÁK 

11. 8. 2021 – Po stopách historie – návštěva souboru lidových staveb v Rymicích 

16. 9. 2021 – Den bez bariér – společenská akce Charity Kroměříž 

Dále naši klienti i samostatně dle možností navštěvovali každou akci na Velkém i Hanáckém náměstí, rádi 

zašli do místních kočičích kaváren, do knihovny, na návštěvy k přátelům ve městě a na druhé středisku CHB 

a samozřejmě za svými rodinami. 

Obrázek 54 : Ukliďme Česko          
 
 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 55 : Pavel Callta s klienty CHB Květná 
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            Obrázek 56 : Návštěva lidových staveb v Rymicích 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Romana Hejdová 
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24  Závěr 
 

Výroční zpráva v elektronické podobě za rok 2021 je k dispozici na webových stránkách 

organizace.  

Kontakt: 

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace 

Riegrovo náměstí 159, Kroměříž 767 24 

Tel: 573 500 761    

Fax: 573 500 710 

IČO: 71193430; DIČ: CZ71193430                                  

email: podatelna@sskm.cz 

web: www.sskm.cz 

ID datové schránky: 6cvk7yr                                                              
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