Zpráva o činnosti Sociálních služeb města Kroměříže,
příspěvková organizace v roce 2016
Obsah:
• Rozvaha – bilance
• Výkaz zisku a ztrát
• Rozbor nákladů a výnosů - a)
- b)
• Porovnání dotace na lůžko
• Publicita
• Zpráva z oddělení PaM
• Tvorba a použití fondů
• Vedlejší činnost
• Kontrolní činnost
• Rozbor zdravotní péče
• Statistika uživatelů a žadatelů
• Rozbor činnosti technika
• Hodnocení nutriční péče
• Činnost Metodické rady
• Zpráva o činnosti – DpS U Kašny
• Zpráva o činnosti – DZR Strom života
• Zpráva o činnosti – DpS U Moravy
• Zpráva o činnosti – DpS Vážany
• Zpráva o činnosti – DOZP Barborka
• Zpráva o činnosti – Denní stacionář
• Zpráva o činnosti – Podpora samostatného
bydlení
• Zpráva o činnosti – Odlehčovací služby
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Licence: DOQ1

XCRGURXA / RXA (06042016 / 01012016)

ROZVAHA - BILANCE
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:

12 / 2016

IČO:

71193430

Název:

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace
Období

Číslo

Syntetický

položky

A.
I.

II.

Název položky

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

AKTIVA CELKEM

655 747 054,93

174 862 376,51

480 884 678,42

490 193 054,41

Stálá aktiva

633 135 476,00

174 862 376,51

458 273 099,49

467 131 985,94

675 934,09

675 934,09

675 934,09

675 934,09

632 459 541,91

174 186 442,42

458 273 099,49

467 131 985,94
19 652 309,12

Dlouhodobý nehmotný majetek
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolenky na emise a preferenční limity

015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji
Dlouhodobý hmotný majetek

035

1. Pozemky

031

19 652 309,12

19 652 309,12

2. Kulturní předměty

032

26 100,00

26 100,00

26 100,00

3. Stavby

021

518 219 876,45

88 013 045,65

430 206 830,80

421 727 268,98

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

022

34 327 586,20

25 939 726,63

8 387 859,57

9 845 542,02

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

60 233 670,14

60 233 670,14

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
III.

účet

Běžné

15 880 765,82

036

Dlouhodobý finanční majetek
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XCRGURXA / RXA (06042016 / 01012016)

Období
Číslo

Syntetický

položky

Název položky

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

IV.

B.

účet

Brutto

Minulé
Korekce

Netto

061

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

5. Termínované vklady dlouhodobé

068

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

Dlouhodobé pohledávky
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

Oběžná aktiva
I.

Běžné

Zásoby
1. Pořízení materiálu

111

2. Materiál na skladě

112

3. Materiál na cestě

119

4. Nedokončená výroba

121

5. Polotovary vlastní výroby

122

6. Výrobky

123

7. Pořízení zboží

131

8. Zboží na skladě

132

9. Zboží na cestě

138

10. Ostatní zásoby
II. Krátkodobé pohledávky

22 611 578,93

22 611 578,93

23 061 068,47

1 748 871,36

1 748 871,36

1 608 960,93

1 740 399,36

1 740 399,36

1 597 008,36

8 472,00

8 472,00

11 952,57

139
1 651 906,86

1 651 906,86

1 899 422,24

1. Odběratelé

311

804 881,18

804 881,18

1 123 395,59

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

2 200,00

2 200,00

6 830,00

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

9. Pohledávky za zaměstnanci
10. Sociální zabezpečení

335
336

11. Zdravotní pojištění

337

12. Důchodové spoření

338

13. Daň z příjmů

341

14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

342

15. Daň z přidané hodnoty
23.01.2017 11h 6m13s
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XCRGURXA / RXA (06042016 / 01012016)

Období
Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce

344

17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

346

18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

348

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

30. Náklady příštích období

381

31. Příjmy příštích období

385

32. Dohadné účty aktivní
33. Ostatní krátkodobé pohledávky
III.

Běžné
Brutto

Minulé
Korekce

Netto

104 818,68

104 818,68

112 916,65

388

740 000,00

740 000,00

655 000,00

377

7,00

7,00

1 280,00

19 210 800,71

19 210 800,71

19 552 685,30

Krátkodobý finanční majetek
1. Majetkové cenné papíry k obchodování

251

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

3. Jiné cenné papíry

256

4. Termínované vklady krátkodobé

244

5. Jiné běžné účty

245

3 088 521,29

3 088 521,29

2 425 539,38

9. Běžný účet

241

15 768 619,68

15 768 619,68

16 932 581,55

10. Běžný účet FKSP

243

292 003,74

292 003,74

122 870,37

15. Ceniny

263

1 038,00

1 038,00

3 144,00

16. Peníze na cestě

262

17. Pokladna

261

60 618,00

60 618,00

68 550,00
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Číslo

Syntetický

položky

C.
I.

II.

III.

Název položky

účet

Minulé

PASIVA CELKEM

480 884 678,42

490 193 054,41

Vlastní kapitál

465 053 220,31

476 648 834,17

Jmění účetní jednotky a upravující položky

455 903 604,28

465 857 472,13

1. Jmění účetní jednotky

401

391 793 778,57

400 652 665,02

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

64 109 825,71

65 204 807,11

4. Kurzové rozdíly

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

9 071 903,03

10 710 546,04

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

7. Opravy předcházejících účetních období

408

Fondy účetní jednotky
1. Fond odměn

411

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

318 720,69

145 722,23

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

215 848,59

750 387,59

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

696 598,83

716 022,74

5. Fond reprodukce majetku, fond investic

416

7 840 734,92

9 098 413,48

Výsledek hospodaření
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

D.

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

Cizí zdroje
I.

80 816,00
80 816,00

15 831 458,11

13 544 220,24

15 831 458,11

13 544 220,24

1 509 813,20

1 841 644,13

441

Dlouhodobé závazky
1. Dlouhodobé úvěry

III.

77 713,00
77 713,00

Rezervy
1. Rezervy

II.

Období
Běžné

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

7. Ostatní dlouhodobé závazky

459

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

Krátkodobé závazky
1. Krátkodobé úvěry

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324
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9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

XCRGURXA / RXA (06042016 / 01012016)

326

10. Zaměstnanci

331

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

6 445 459,00

5 538 435,00

12. Sociální zabezpečení
13. Zdravotní pojištění

336

2 551 848,00

2 134 278,00

337

1 093 806,00

14. Důchodové spoření

338

917 735,00

15. Daň z příjmů

341

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

342

838 575,00

579 280,00

17. Daň z přidané hodnoty

343

11 088,01

45 219,54

18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347

10 563,00

20. Závazky k vybraným místním vládním institucím

349

32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

35. Výdaje příštích období

383

36. Výnosy příštích období

384

37. Dohadné účty pasivní

389

310 180,19

66 800,00

38. Ostatní krátkodobé závazky

378

3 070 688,71

2 410 265,57

* Konec sestavy *
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XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:

12 / 2016

IČO:

71193430

Název:

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace

Číslo

Syntetický

položky

A.

Název položky

účet

Náklady celkem
I.

Náklady z činnosti

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

1

2

3

4

180 749 972,38

231 964,16

165 761 848,90

258 772,42

180 749 972,38

231 964,16

165 761 848,90

258 772,42

1. Spotřeba materiálu

501

18 408 650,29

137 373,16

17 911 122,32

85 713,56

2. Spotřeba energie

502

9 914 298,16

35 802,00

10 071 232,43

31 593,00

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

4. Prodané zboží

504

5. Aktivace dlouhodobého majetku

506

5 653,00

6. Aktivace oběžného majetku

507

7. Změna stavu zásob vlastní výroby

508

8. Opravy a udržování

511

5 073 669,99

4 300 115,01

9. Cestovné

512

26 904,86

18 458,00

10. Náklady na reprezentaci

513

5 197,00

1 615,00

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

12. Ostatní služby

518

3 577 264,13

3 981 452,49

12 746,86

13. Mzdové náklady

521

93 422 792,00

43 300,00

82 095 713,00

82 379,00

14. Zákonné sociální pojištění

524

31 922 996,00

15 489,00

27 965 634,10

40 687,00

15. Jiné sociální pojištění

525

16. Zákonné sociální náklady

527

17. Jiné sociální náklady

528

18. Daň silniční

531

19. Daň z nemovitostí

532

20. Jiné daně a poplatky

538

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

23. Jiné pokuty a penále

542

24. Dary a jiná bezúplatná předání

543

23.01.2017 11h 9m36s

1 396 770,46

816 951,71

11 970,00

14 505,00
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Číslo

XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)

Syntetický

položky

Název položky

účet

25. Prodaný materiál

544

26. Manka a škody

547

27. Tvorba fondů

548

28. Odpisy dlouhodobého majetku

551

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

553

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

1

2

3

4

9 770 044,49

10 239 464,82

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

4 929 422,32

5 480 129,56

36. Ostatní náklady z činnosti

549

2 289 992,68

2 849 341,46

II.

III.

V.

B.

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 finanční náklady

569

Náklady na transfery
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery

571

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

572

Daň z příjmů
1. Daň z příjmů

591

2. Dodatečné odvody daně z příjmů

595

Výnosy celkem
I.

Výnosy z činnosti
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

2. Výnosy z prodeje služeb

602

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

23.01.2017 11h 9m36s

180 749 972,38

309 677,16

165 761 848,90

339 588,42

121 879 000,05

309 677,16

115 070 511,97

339 588,42

142 160,00
115 139 072,05
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Číslo

XCRGUVXA / VXA (01012016 / 01012016)

Syntetický

položky

Název položky

10. Jiné pokuty a penále

účet

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

1

2

3

4

642

11. Výnosy z vyřazených pohledávek

643

12. Výnosy z prodeje materiálu

644

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

645

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

646

2 800,00

15. Výnosy z prodeje pozemků

647

16. Čerpání fondů

648

5 687 355,00

4 342 396,76

17. Ostatní výnosy z činnosti

649

1 052 573,00

826 270,00

39 676,93

61 606,66

39 676,93

61 606,66

58 831 295,40

50 629 730,27

58 831 295,40

50 629 730,27

II.

IV.

C.

Finanční výnosy
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661

2. Úroky

662

3. Kurzové zisky

663

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

6. Ostatní finanční výnosy

669

Výnosy z transferů
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů

671

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

672

Výsledek hospodaření
1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

77 713,00

80 816,00

77 713,00

80 816,00

* Konec sestavy *
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XCRGUVXA / VXG (01012016 / 01012016)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v Kč)
Období:

12 / 2016

IČO:

71193430

Název:

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace

Struktura nákladů dle účtových skupin

Struktura výnosů dle účtových skupin

Porovnání nákladů a výnosů po zdanění
I. - Náklady z činnosti

231 964,16

II. - Finanční náklady

0,00

III. - Náklady na transfery

0,00

IV. - Náklady ze sdílených daní a poplatků

0,00

V. - Daň z příjmů

0,00

Náklady

231 964,16

I. - Výnosy z činnosti

309 677,16

II. - Finanční výnosy

0,00

III. - Výnosy z daní a poplatků

0,00

IV. - Výnosy z transferů

0,00

V. - Výnosy ze sdílených daní a poplatků
Výnosy

23.01.2017 11h11m 6s

0,00
309 677,16
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XCRGB123 / 103 (01012016 / 01012016)

123 - ROZBOR NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
v členění UZ, SU, AU

(v Kč)
Období:

12 / 2016

IČO:

71193430

Název:

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace

NÁKLADY
UZ

00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

SU

501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
502
502
502
502
502
502
502
502
511
511
511
511
511
511

AU

Text

0030 Ostatní materiál - VČ
0031 VHČ potraviny
0300 Čistící prostředky
0310 Potraviny
0320 Ochranné pomůcky
0330 Zdravotnický materiál ZP
0340 Prádlo ústavní
0350 Prací prášky
0360 Knihy, časopisy,tisk
0380 DDHM do 1000,-- Kč
0390 Ostatní materiál
0400 PHM
0410 Kancelářský materiál
0420 materiál na opravy
Spotřeba materiálu
0030 VHČ el. energie
0031 VHČ voda
0032 VHČ plyn
0300 Elektrická energie
0400 voda
0500 PLYN
0600 teplo
Spotřeba energie
0030 VHČ opravy
0300 Opravy a udržování budov
0310 Opravy aut
0320 Opravy kancelářské techniky
0390 Opravy a udržování ostatní
Opravy a udržování

23.01.2017 11h13m12s

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost

1

2

3

sl.3/sl.1

sl.3/sl.2

sl.2-sl.3

0,00
0,00
1 120 000,00
13 920 000,00
250 000,00
650 000,00
150 000,00
650 000,00
37 500,00
220 000,00
410 000,00
270 000,00
320 000,00
470 000,00
18 467 500,00
0,00
0,00
0,00
4 100 000,00
2 600 000,00
5 000 000,00
50 000,00
11 750 000,00
0,00
816 000,00
140 000,00
36 000,00
260 000,00
1 252 000,00

0,00
0,00
1 120 000,00
13 920 000,00
250 000,00
650 000,00
150 000,00
650 000,00
37 500,00
220 000,00
410 000,00
270 000,00
320 000,00
470 000,00
18 467 500,00
0,00
0,00
0,00
4 100 000,00
2 600 000,00
5 000 000,00
50 000,00
11 750 000,00
0,00
816 000,00
140 000,00
36 000,00
260 000,00
1 252 000,00

123 101,63
14 271,53
1 206 903,03
13 861 653,36
282 204,89
578 532,96
260 354,00
637 160,28
29 963,82
208 552,65
293 677,02
184 990,44
381 661,03
482 996,81
18 546 023,45
12 447,00
12 200,00
11 155,00
2 864 290,00
2 604 659,08
4 434 282,08
11 067,00
9 950 100,16
0,00
4 073 366,75
131 422,92
30 128,87
838 751,45
5 073 669,99

0,00

0,00

123 101,63-

0,00

0,00

14 271,53-

107,75

107,75

86 903,03-

99,58

99,58

58 346,64

112,88

112,88

32 204,89-

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

89,00

89,00

71 467,04

173,56

173,56

110 354,00-

98,02

98,02

12 839,72

79,90

79,90

7 536,18

94,79

94,79

11 447,35

71,62

71,62

116 322,98

68,51

68,51

85 009,56

119,26

119,26

61 661,03-

102,76

102,76

12 996,81-

100,42

100,42

78 523,45-

0,00

0,00

12 447,00-

0,00

0,00

12 200,00-

0,00

0,00

11 155,00-

69,86

69,86

1 235 710,00

100,17

100,17

4 659,08-

88,68

88,68

565 717,92

22,13

22,13

38 933,00

84,68

84,68

1 799 899,84

0,00

0,00

0,00

499,18

499,18

3 257 366,75-

93,87

93,87

8 577,08

83,69

83,69

5 871,13

322,59

322,59

578 751,45-

405,24

405,24

3 821 669,99strana1/5

Licence: DOQ1

XCRGB123 / 103 (01012016 / 01012016)

NÁKLADY
UZ

00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

SU

512
512
513
513
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
521
521
521
521
521
521
521
521
521
521
524
524
524
524
524
524
527
527
538
538
549
549
549

AU

Text

0300 Cestovné
Cestovné
0300 Reprezentace
Náklady na reprezentaci
0300 Telefony
0310 Poštovné
0320 Odvoz odpadu
0340 Revize
0360 Internet
0400 Nájemné
0410 Poplatky rozhlas , televize
0420 náklady za práce výpočetní techniky
0500 Software od 60 tis Kč
0510 Opravy a udržování programů
0600 Poradenské a právní služby
0610 Školení
0690 Ostatní služby
Ostatní služby
0030 VHČ mzdy
0300 Mzdy vlastní zdroje
0302 UP Zlín VPP
0400 OOV
0500 Mzdy dotace MPSV
0510 odlehčovací služba
0520 denní stacionář
0540 podpora samostatného bydlení
0900 náklady náhrad za dočasnou prac. neschopnost
Mzdové náklady
0030 VHČ zdr. pojistné
0040 VHČ sociální pojistné
0300 Zdravotní pojistné placené zaměstnavatelem
0400 Soc. pojistné placené zaměstnavatelem
0500 Zákonné sociální pojištění pr. úrazy
Zákonné sociální pojištění
0300 FKSP
Zákonné sociální náklady
0500 Ostatní nepřímé daně a poplatky
Jiné daně a poplatky
0300 Zákonné pojistné mot.vozidel
0400 Pojištění budovy
0500 Bankovní poplatky

23.01.2017 11h13m12s

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost

1

2

3

sl.3/sl.1

sl.3/sl.2

sl.2-sl.3

27 000,00
27 000,00
7 000,00
7 000,00
240 000,00
46 000,00
830 000,00
730 000,00
30 000,00
65 000,00
94 500,00
0,00
50 000,00
475 000,00
220 000,00
240 000,00
450 000,00
3 470 500,00
0,00
46 172 540,00
0,00
350 000,00
46 339 400,00
761 200,00
749 100,00
384 800,00
520 000,00
95 277 040,00
0,00
0,00
6 743 040,00
21 914 880,00
345 000,00
29 002 920,00
1 264 320,00
1 264 320,00
10 000,00
10 000,00
89 000,00
414 000,00
100 000,00

27 000,00
27 000,00
7 000,00
7 000,00
240 000,00
46 000,00
830 000,00
730 000,00
30 000,00
65 000,00
94 500,00
0,00
50 000,00
475 000,00
220 000,00
240 000,00
450 000,00
3 470 500,00
0,00
46 172 540,00
0,00
350 000,00
46 339 400,00
761 200,00
749 100,00
384 800,00
520 000,00
95 277 040,00
0,00
0,00
6 743 040,00
21 914 880,00
345 000,00
29 002 920,00
1 264 320,00
1 264 320,00
10 000,00
10 000,00
89 000,00
414 000,00
100 000,00

26 904,86
26 904,86
5 197,00
5 197,00
181 547,71
41 191,00
638 592,70
729 845,45
21 440,00
66 110,02
90 955,30
11 781,20
0,00
453 937,90
198 200,00
278 279,70
865 383,15
3 577 264,13
43 300,00
42 419 760,00
1 953 034,00
347 913,00
46 339 400,00
761 200,00
749 100,00
384 800,00
467 585,00
93 466 092,00
5 938,00
9 551,00
8 345 439,00
23 187 762,00
389 795,00
31 938 485,00
1 396 770,46
1 396 770,46
11 970,00
11 970,00
111 872,80
387 724,71
85 355,17

99,64

99,64

95,14

99,64

99,64

95,14

74,24

74,24

1 803,00

74,24

74,24

1 803,00

75,64

75,64

58 452,29

89,54

89,54

4 809,00

76,93

76,93

191 407,30

99,97

99,97

154,55

71,46

71,46

8 560,00

101,70

101,70

1 110,02-

96,24

96,24

3 544,70

0,00

0,00

11 781,20-
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0,00

0,00

50 000,00

95,56

95,56

21 062,10

90,09

90,09

21 800,00

115,94

115,94

38 279,70-

192,30

192,30

415 383,15-

103,07

103,07

106 764,13-

0,00

0,00

43 300,00-

91,87

91,87

3 752 780,00

0,00

0,00

1 953 034,00-

99,40

99,40

2 087,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

89,92

89,92

52 415,00

98,09

98,09

1 810 948,00

0,00

0,00

5 938,00-

0,00

0,00

9 551,00-

123,76

123,76

1 602 399,00-

105,80

105,80

1 272 882,00-

112,98

112,98

44 795,00-

110,12

110,12

2 935 565,00-

110,47

110,47

132 450,46-

110,47

110,47

132 450,46-

119,70

119,70

1 970,00-

119,70

119,70

1 970,00-

125,69

125,69

22 872,80-

93,65

93,65

26 275,29

85,35

85,35

14 644,83
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NÁKLADY
UZ

00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

SU

549
549
549
549
551
551
558
558
558
558

AU

Text

0550 správně režijní náklady
0600 Ostatní náklady
0700 Doplatek za pobyt
Ostatní náklady z činnosti
0300 Odpisy DNM a DHM
Odpisy dlouhodobého majetku
0370 DDHM od 1.000,-Kč do 40.000,-Kč
0380 POE majetek do 1.000,-- Kč
0500 Software 2.000-60.000 Kč
Náklady z drobného dlouhodobého majetku

Náklady celkem

23.01.2017 11h13m12s

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost

1

2

3

sl.3/sl.1

sl.3/sl.2

sl.2-sl.3

0,00
0,00
1 440 000,00
2 043 000,00
9 548 420,00
9 548 420,00
850 000,00
0,00
0,00
850 000,00
172 969 700,00
172 969 700,00

0,00
0,00
1 440 000,00
2 043 000,00
9 548 420,00
9 548 420,00
850 000,00
0,00
0,00
850 000,00
172 969 700,00
172 969 700,00

0,00
0,00
1 705 040,00
2 289 992,68
9 770 044,49
9 770 044,49
4 921 944,32
2 154,00
5 324,00
4 929 422,32
180 981 936,54
180 981 936,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118,40

118,40

265 040,00-

112,08

112,08

246 992,68-

102,32

102,32

221 624,49-

102,32

102,32

221 624,49-

579,05

579,05

4 071 944,32-

0,00

0,00

2 154,00-

0,00

0,00

5 324,00-

579,93

579,93

4 079 422,32-

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

104,63

104,63

8 012 236,54-

104,63

104,63

8 012 236,54-
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123 - ROZBOR NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
v členění UZ, SU, AU

(v Kč)
Období:

12 / 2016

IČO:

71193430

Název:

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace

VÝNOSY
UZ

00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

SU

601
601
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
648
648
648
649
649
649
649
662
662
672

AU

Text

0100 Tržby za vlastní výrobky
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
0040 Tržby za služby k nájemnému
0100 Nájemné
0130 Stravné cizí strávníci
0140 Praní prádla
0210 Fakultativní služby
0300 Tržba za pobyt
0320 Stravné zaměstnanci
0330 Dotace stravné zaměstnanci FKSP
0400 Příspěvek na péči
0500 Tržby ošetřovatelská péče ZP
0510 Bonusy ZP
0515 exekuce Stratil Jakub
0600 Ostatní tržby
Výnosy z prodeje služeb
0300 Zúčtování rezervního fondu
0320 FRM opravy
Čerpání fondů
0400 Dary - doplatky za pobyt
0500 Náhrady škod pojišťovny
0501 exekuce
Ostatní výnosy z činnosti
0300
Úroky
0500 Dotace MSPV

23.01.2017 11h13m12s

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost

1

2

3

97 200,00
97 200,00
0,00
58 000,00
43 000,00
3 000,00
63 000,00
53 800 000,00
800 000,00
427 000,00
48 345 580,00
8 500 000,00
280 000,00
0,00
0,00
112 319 580,00
20 000,00
0,00
20 000,00
700 000,00
0,00
0,00
700 000,00
50 000,00
50 000,00
46 339 400,00

97 200,00
97 200,00
0,00
58 000,00
43 000,00
3 000,00
63 000,00
53 800 000,00
800 000,00
427 000,00
48 345 580,00
8 500 000,00
280 000,00
0,00
0,00
112 319 580,00
20 000,00
0,00
20 000,00
700 000,00
0,00
0,00
700 000,00
50 000,00
50 000,00
46 339 400,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

sl.3/sl.1

sl.3/sl.2

sl.2-sl.3

142 160,00
146,25
146,25
142 160,00
146,25
146,25
30 905,00
0,00
0,00
56 342,50
97,14
97,14
31 079,53
72,27
72,27
5 983,13
199,43
199,43
43 207,00
68,58
68,58
55 623 778,00
103,38
103,38
804 657,44
100,58
100,58
441 672,00
103,43
103,43
48 131 654,75
99,55
99,55
9 809 160,54
115,40
115,40
323 452,00
115,51
115,51
2 300,00
0,00
0,00
2 397,32
0,00
0,00
115 306 589,21
102,65
102,65
615 355,00 3 076,77 3 076,77
5 072 000,00
0,00
0,00
5 687 355,00 28 436,77 28 436,77
1 040 291,00
148,61
148,61
1 135,00
0,00
0,00
11 147,00
0,00
0,00
1 052 573,00
150,36
150,36
39 676,93
79,35
79,35
39 676,93
79,35
79,35
46 339 400,00
100,00
100,00

44 960,0044 960,0030 905,001 657,50
11 920,47
2 983,1319 793,00
1 823 778,004 657,4414 672,00213 925,25
1 309 160,5443 452,002 300,002 397,322 987 009,21595 355,005 072 000,005 667 355,00340 291,001 135,0011 147,00352 573,0010 323,07
10 323,07
0,00
strana4/5
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VÝNOSY
UZ

SU

00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

672
672
672
672
672
672
672
672
672
672
672
672

AU

Text

0510 Dotace MPSV - odlehčovací služby
0520 Motace MPSV - denní stacionář
0540 podpora samostatného bydlení
0600 Dotace město KM
0611 M KM odlehčovací služba
0612 M KM denní stacionář
0614 M KM podpora samostatného bydlení
0650 Dotace obce ostatní
0652 UP Zlín VPP
0691 dotace Jarmark KM
0751 Transféry DHM čas. roz.
Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf

Výnosy celkem

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost

1

2

3

sl.3/sl.1

sl.3/sl.2

sl.2-sl.3

761 200,00
749 100,00
384 800,00
11 548 420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59 782 920,00
172 969 700,00
172 969 700,00

761 200,00
749 100,00
384 800,00
11 548 420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59 782 920,00
172 969 700,00
172 969 700,00

761 200,00
749 100,00
384 800,00
7 046 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
195 780,00
1 953 034,00
7 000,00
1 094 981,40
58 831 295,40
181 059 649,54
181 059 649,54

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

61,01

61,01

4 502 420,00

0,00

0,00

100 000,00-

0,00

0,00

100 000,00-

0,00

0,00

100 000,00-

0,00

0,00

195 780,00-

0,00

0,00

1 953 034,00-

0,00

0,00

7 000,00-

0,00

0,00

1 094 981,40-

0,00

0,00

77 713,00

Hospodářský výsledek

98,40

98,40

951 624,60

104,67

104,67

8 089 949,54-

104,67

104,67

8 089 949,54-

Zadaná maska:
H

Číslo dokl.

D

M

SU

AU

OdPa

Pol

0

000000000

00

00

000

0000

0000

0000

*

*********

**

**

***

****

****

****

Odesláno dne:

UZ

ORJ

ORG

MD

DAL

000 000000000

ZJ

0000000000

0000000000000

-999999999999.99

-999999999999.99

**********

*************

999999999999.99

999999999999.99

***

Razítko:

*********

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Ivo Vojtek
Odpovídající za údaje
Došlo dne:

23.01.2017 11h13m12s

o rozpočtu:

Ing. Veronika Pleslová

tel.:

573 500 769

o skutečnosti:

Miluše Masaříková

tel.:

573 500 769

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
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Rozbor nákladů a výnosů
Rozbory

prosinec

Výnosy
druh

rozpočet

výnosy z prodeje vlast výrob
výnosy z prodeje služeb -tržba za
pobyt
výnosy z prodeje služeb -přísp na
péči
výnosy z prodeje služeb -ost
výnosy z prodeje služeb -tžby ošetř
péče ZP
prodej DHM

zúčtování rezerv fondu
investiční fond
ost.výnosy +úroky
Dotace MPSV
MPSV trans projekt EU+trans DHM

dotace jarmark
dotace město
dotace obce
dotace UP+PC
celkem
Náklady
druh
materiál
energie
opravy
cestovné
reprezentace
služby
Mzdové náklady
soc a zdr. pojist.
FKSP
daně a poplatky
ost. Náklady
odpisy
prod dl hm maj
majetek
celkem
zisk

V Kroměříži dne 18.1.2017

12

2016

97 200,00

142 160,00

%
146,26

53 800 000,00

55 623 778,00

103,39

48 345 580,00
1 674 000,00

48 131 654,75
1 741 995,92

99,56
104,06

8 500 000,00
0,00
20 000,00
0,00
750 000,00
48 234 500,00
0,00
0,00
11 548 420,00
0,00
0,00
172 969 700,00

9 809 160,54
0,00
615 355,00
5 072 000,00
1 092 249,93
48 234 500,00
1 094 981,40
7 000,00
7 346 000,00
195 780,00
1 953 034,00
181 059 649,54

115,40
0,00
3076,78
0,00
145,63
100,00
0,00
0,00
63,61
0
0
104,68

rozpočet
skutečnost
18 467 500,00
18 546 023,45
11 750 000,00
9 950 100,16
1 252 000,00
5 073 669,99
27 000,00
26 904,86
7 000,00
5 197,00
3 470 500,00
3 577 264,13
86 807 340,00
93 466 092,00
29 002 920,00
31 938 485,00
1 264 320,00
1 396 770,46
10 000,00
11 970,00
2 043 000,00
2 289 992,68
9 548 420,00
9 770 044,49
0,00
0,00
850 000,00
4 929 422,32
164 500 000,00
180 981 936,54
8 469 700,00
77 713,00

%
100,43
84,68
405,25
99,65
74,24
103,08
107,67
110,12
110,48
119,70
112,09
102,32
0,00
579,93
110,02
100,00%

skutečnost

vypracovala: Ing. Veronika Pleslová
ekonomka

Porovnání dotace na lůžko

Výnosy na lůžko /
měsíční

2011

2012

2013

2014

2015

2016

19 766

20 224

20 509

21 393

24 335

26 105

33 583

31 457

23 310

27 324

27 589

29 074

19 743

20 568

23 005

23 827

23 939

27 913

22 347

21 327

22 972

23 621

24 408

28 806

26 565

26 181

23 636

24 925

28 778

29 551

23 098

23 952

22 685

24 218

25 810

28 290

2011

2012

2013

2014

2015

2016

21 112

20 172

20 891

21 393

24 335

26 105

31 046

30 507

24 231

27 324

27 589

29 074

19 889

19 061

18 119

23 827

23 939

27 913

22 347

20 584

19 590

23 621

24 408

28 806

26 565

23 630

24 598

24 925

28 778

29 551

23 098

23 952

21 486

24 218

25 810

28 290

2011

2012

2013

2014

2015

2016

5 300 000

4 505 000

4 123 000

5 087 600

5 596 000

6 015 200

7 522 000

6 393 000

7 229 000

9 466 400

9 645 960

9 947 700

9 705 000

8 249 000

7 834 000

7 422 100

5 162 080

7 429 000

9 006 000

7 655 000

7 153 000

6 810 000

4 839 450

7 491 900

14 498 000

12 569 000

12 452 000

12 004 800

16 597 990

17 350 700

46 031 000

39 371 000

38 791 000

40 790 900

41 841 480

48 234 500

2011

2012

2013

2014

2015

2016

66 250

56 316

51 537

63 595

69 950

75 190

139 296

118 392

80 322

105 182

103 720

100 482

71 360

60 648

68 122

64 540

46 090

66 330

DpS U Kašny
DZR Strom života
DpS U Moravy
DpS Vážany
DOZP Barborka
Celkem průměr
Náklady na lůžko /
měsíční
DpS U Kašny
DZR Strom života
DpS U Moravy
DpS Vážany
DOZP Barborka
Celkem průměr
Dotace na zařízení / rok
v Kč
DpS U Kašny
DZR Strom života
DpS U Moravy
DpS Vážany
DOZP Barborka
Celkem
Dotace na lůžko / rok v
Kč
DpS U Kašny
DZR Strom života
DpS U Moravy
DpS Vážany
DOZP Barborka
Celkem průměr

V Kroměříži dne 18.1.2017

75 050

63 792

68 124

64 857

46 090

75 676

100 680

84 192

86 472

85 749

118 557

123 934

85 243

76 668

70 915

76 785

76 881

88 322

vypracovala: Ing. Veronika Pleslová
ekonomka

Publicita
Krajský úřad Zlínského kraje poskytuje Sociálním službám města Kroměříže, příspěvková
organizace finanční podporu z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2016. Děkujeme.
Město Otrokovice poskytlo Sociálním službám města Kroměříže neinvestiční dotaci na rok
2016 ve výši 3 100,- Kč, za účelem finanční podpory příjemce k financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb na území města
Otrokovice nebo občanům města Otrokovice. Děkujeme.
Seznam obcí, které poskytly příspěvek pro naše uživatele za rok 2016:
Obec Františkov nad Ploučnicí
Obec Soběsuky
Obec Dolní Loučky
Obec Bělov
Obec Vrbka
Obec Fryšták
Obec Zdounky
Město Chropyně
Město Kojetín
Město Bystřice p. Hostýnem
Obec Kostelec u Holešova
Město Otrokovice
Obec Zborovice
Město Koryčany -

Za poskytnuté příspěvky děkujeme. Rovněž děkujeme ostatním firmám i fyzickým osobám
za dary poskytnuté v roce 2016.

Děkujeme městu Kroměříž za podporu Sociálních služeb města Kroměříže při akcích:
Jarmark Sociálních služeb na Velkém náměstí a
Plesu Sociálních služeb na DK v Kroměříži.
Činnost Sociálních služeb města Kroměříže byla spolufinancována z prostředků města
Kroměříže, a to formou odvodu z investičního fondu Sociálních služeb města Kroměříže,
příspěvková organizace.

Zpráva z oddělení PAM

Pracovníci
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený činil
Průměrný evidenční počet zaměstnanců – fyzické osoby činil

381,9
396,0

Fluktuace
Do organizace přijato
89 zaměstnanců
Pracovní poměr ukončilo
93 zaměstnanců
Největší fluktuace zaměstnanců je u pracovního zařazení - pracovník v sociálních službách

Do starobního důchodu odešly
Do předčasného starobního důchody odešlo
Do invalidního důchodu III.stupně odešlo

4 zaměstnankyně
0 zaměstnanců
0 zaměstnanců

Pracovní neschopnost
Pracovní neschopnost v průměru činila
Průměrný počet v pracovní neschopnosti měsíčně
Pracovní úrazy bylo
Pro prac. úrazy zameškáno
Ostatních úrazů
Pro ostatní úrazy zameškáno
Odškodněny
Vyplacená částka
Pracovních neschopností pro nemoc
Zameškáno
Pracovních neschopností včetně úrazů
Zameškáno celkově

53,76 dnů
14,33 zaměstnanců
6 případů (ženy)
424 kal. dnů
11 případů
491 kal. dnů
5 pracovních úrazů
110.574,- Kč
155 případů
8 332 kal. dnů
172 případů
9 247 kal. dnů

Vyplacené mzdové prostředky ze mzdového fondu v roce 2016
Při životním výročí 50 let

celkem vyplaceno

27 000,-

Při odchodu do starobního
nebo invalidního důchodu

celkem vyplaceno

63 900,-------------------------

Celkem
90 900,=====================================

Vyplacené mzdové prostředky z FKSP v roce 2016
Dary peněžní
Při životním výročí 50 let

celkem vyplaceno

36 000,-

Při odchodu do starobního
nebo invalidního důchodu

celkem vyplaceno

66 900,-

Při pracovním výročí v organizaci

Sociální výpomoc – pohřebné

30 000,---------------------------Celkem
132.900,=====================================
10.000,-

Mzdové prostředky a FKSP celkem
233 800,================================================================

Vypracovala dne 18.1.2017

vedoucí personálního oddělení
Dagmar Doležalová

Přehled o tvorbě a použití FRM k 31.12.2016
Stav fondu k 1.1.2016

9 098 413,48

Tvorba z odpisů

9 770 044,49

Čerpání celkem

11 027 723,05

Zůstatek k 31.12.2016

7 840 734,92

Z toho: čerpání

Z toho:
Odvod zřizov.
dotace

5 000 000,00
0,00

Údržba rozpočet

5 072 000,00
0,00

Nákupy celkem

955 723,05 Z toho:
U Kašny

143 275,00

zvedáky 2 ks

97 900,00

myčka nádobí

45 375,00

Strom života

85 818,00

lehátko, sprcha 2 ks

85 818,00

U Moravy

438 352,00

myčka nádobí

96 679,00

žaluzie, stříšky

156 515,00

kráječ chleba

54 890,00

pračka

130 268,00

Vážany

44 007,70

zdravotnická figurína

44 007,70

Barborka

244 270,35

požární systém

244 270,35
0

0,00

Tvorba a čerpání FKSP k 31. 12.2016

Počáteční stav k
1.1.2016
Zdroje:
1,5% z mezd
Čerpání celkem
Zůstatek k 31.12.2016

145 722,23
1 396 770,46
1 223 772,00
318 720,69
Čerpání
Z toho:
Rekreace
Kultura TV
Soc. výpomoc
Dary jubilea
Vitamíny
Stravné

1 223 772,00
0,00
0,00
10 000,00
132 900,00
639 200,00
441 672,00

Tvorba a použití rezervního fondu k 31.12.2016
413 Rezervní fond z ZHV
Počáteční stav k 1.1.2016
Zdroje : HV 2014
Čerpání celkem:
Zůstatek k 31.12.2016

750 387,59
80 816,00
615 355,00
215 848,59
Čerpání
Z toho:
Úspora daní
nesoulad V-N

414

Rezervní fond - Kulturní fond
obyvatel
Počáteční stav k 1.1.2016
Tvorba - dary
Čerpání KF obyvatel
Zůstatek k 31.12.2016

716 022,74
290 100,44
309 524,35
696 598,83

Zůstatek 413+414
ČSOB KM 2410030

912 447,42
912 447,42

Rozdíl fa:
Úhrada leden 2017

0,00

615 355,00
15 355,00
600 000,00

Vedlejší činnost

Rekapitulace vedlejší činnosti za rok 2016 SSL města Kroměříže, p.o

činnost

výnosy Kč

náklady Kč

zisk Kč

Hostinská činnost

31 079,53
0,00
5 983,13
0,00
87 247,50
0,00
185 367,00

30 061,53
0,00
5 802,13
0,00
47 807,50
0,00
148 293,00

1 018,00
0,00
181,00
0,00
39 440,00
0,00
37 074,00

309 677,16

231 964,16

77 713,00

Praní prádla
Realitní činnost
Školení vzdělávání
Terapie
Fakultativní služby
celkem

V Kroměříži, 12.1.2017

vypracoval: Miluše Masaříková
vedoucí finanční účtárny

Kontrolní činnost
Vnitřní kontrola v roce 2016
Vnitřní kontrola v roce 2016 byla prováděna v souladu s organizační směrnicí č.7/2010
Směrnice k finanční a řídící kontrole a jejím dodatkem č. 1 ze dne 1. 6. 2014 a v souladu
s organizační směrnicí č. 1/2008 Směrnice k provádění vnitřní kontroly.
Na příkaz ředitele č. 2/2016 vydaný dne 7. 4. 2016 v souladu s vnitřní organizační směrnicí o
finanční kontrole a vnitřním kontrolním systému byla provedena kontrola činnosti zařízení
Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka.
Při kontrole se vycházelo z platných zákonných norem, vyhlášek a vnitřních směrnic a
kontrolní postupy byly zpracovány tak, aby kontroly na jednotlivých zařízeních pokryly
nejdůležitější úseky. Ze všech kontrolovaných oblastí byly zpracovány samostatné zápisy o
provedené kontrole. Všechny zápisy o provedené kontrole konstatovaly, že činnosti jsou
zajišťovány bez závad. Drobné připomínky byly řešeny rovnou při kontrole. Konkrétní
výsledky kontrol včetně nápravných opatření jsou uloženy na ředitelství Sociálních služeb
města Kroměříže, p.o.
Na příkaz ředitele č. 6/2016 vydaný dne 21. 10. 2016 v souladu s vnitřní organizační směrnicí
o finanční kontrole a vnitřním kontrolním systému byla provedena kontrola činnosti zařízení
Domov pro seniory U Kašny.
Při kontrole se vycházelo z platných zákonných norem, vyhlášek a vnitřních směrnic a
kontrolní postupy byly zpracovány tak, aby kontroly na jednotlivých zařízeních pokryly
nejdůležitější úseky. Ze všech kontrolovaných oblastí byly zpracovány samostatné zápisy o
provedené kontrole, pouze v jednom jsou připomínky řešeny rovnou při kontrole. Ostatní
zápisy o provedené kontrole konstatovaly, že činnosti jsou zajišťovány bez závad. Konkrétní
výsledky kontrol včetně nápravných opatření jsou uloženy na ředitelství Sociálních služeb
města Kroměříže, p.o.
V souladu s organizační směrnicí č. 1/2008 Směrnice k provádění vnitřní kontroly probíhaly
kontroly vedoucích pracovníků na jednotlivých zařízeních a také kontroly vedoucí obslužné
péče Sociálních služeb města Kroměříže, p.o. a vedoucí sestry Sociálních služeb města
Kroměříže, p.o. Během celého roku byly kontroly prováděny dle ročního plánu v ranním,
odpoledním, nočním provoze, taktéž o víkendech. Protokoly kontroly jsou uloženy na
ředitelství Sociálních služeb města Kroměříže, p.o. a zápisy na jednotlivých zařízeních. Pokud
byly zjištěny nedostatky, bylo v pravomoci vedoucích zařízení je napravit. Z protokolů,
odesílaných na ředitelství Sociálních služeb města Kroměříže, p.o. vyplývá, že nedostatky
byly odstraněny.
V roce 2016 byla evidována jedna stížnost:
ST 01/16/SSKM – anonymní stížnost na zaměstnankyni DOZP Barborka. Ze strany vedoucích
pracovníků bylo provedeno nějako kontrol. Stížnost byla vyřízena s důsledkem rozvázání
pracovního poměru se zaměstnankyni DOZP Barborka.

Vnější kontrola v roce 2016
Inspekce poskytování sociálních služeb byla zahájena dne 19. 4. 2016, v souladu
s ustanovením §97 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, za použití zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Na základě
písemného pověření č. j. MPSV - 2016/66790 - 223. Místo provedení inspekce: Domov se
zvláštním režimem Strom života.
Dne 27. 6. 2016 byla v souladu s plánem kontrolní činnosti a podle ustanovení § 9 ost. 2
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
zahájena Zlínským krajem veřejnoprávní kontrola na místě. Předmětem kontroly byla veřejná
finanční podpora poskytnutá z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 na, Domovy pro osoby se zdravotním
postižením“. Kontrolu provedl Ing. Ivo Lejsal, vedoucí kontrolní skupiny.
15. 8. 2016 proběhla kontrola stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.
Předmětem kontroly byly doklady zaměstnavatele k zabezpečení úkolů v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci ve smyslu jednotlivých ustanovení zákoníku práce (§101 a násl.).
Kontrolu prováděla Věra Moldrzyková – územní svazový inspektor BOZP
Od 23. 8. 2016 do 23. 10. 2016 byla provedena veřejnosprávní kontrola na místě ve smyslu §
13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů. Město Kroměříž je kontrolním orgánem ve smyslu § 2 písm. c) zákona o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Kontrolu provedla Ing.
Dana Smrčinová, interní auditor a kontrole bylo podrobeno hospodaření s veřejnými
prostředky za období roku 2015 a období účetně související.
V průběhu kalendářního roku proběhly kontroly stravovacích provozů a výdejen stravy na
všech zařízeních SSL města Kroměříže Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem
ve Zlíně.
Konkrétně proběhly kontroly Krajské hygienické stanice Zlínského kraje:
v provozovně DpS U Kašny dne 16. 6. 2016, kontrola plnění hygienických požadavků aj.,
Protokol ze dne 14. 7. 2016
v provozovně DpS Vážany dne 23. 8. 2016, kontrola plnění hygienických požadavků aj.,
Protokol ze dne 23. 8. 2016
v DOZP Barborka dne 8. 11. 2016, kontrola plnění hygienických požadavků aj., Protokol ze
dne 20. 11. 2016
v provozovně DpS U Moravy dne 1. 11. 2016, kontrola plnění hygienických požadavků aj.,
Protokol ze dne 1. 11. 2016
v provozovně DpS U Moravy dne 7. 12. 2016, cílený státní zdravotní dozor na základě pokynu
hlavního hygienika ČR a kontrola plnění hygienických požadavků aj., Protokol ze dne 8. 12.
2016

Dne 16. 11. 2016 proběhla kontrola z Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.
Předmětem kontroly byla kontrola pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči
VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.
V roce 2016 byly na většině zařízení provedeny tematické kontroly Hasičského záchranného
sboru Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž. Kontrolu prováděl komisař kontrolní činnosti
por. Ing. David Brzobohatý, OEČ: 791 519, plus další členové kontrolní skupiny. Poté se
provedly prověrky v PO (současně s BOZP) k odstranění zjištěných nedostatků a Zprávy o
odstranění zjištěných závad od všech zařízení byly zaslány na HZS, Územní odbor Kroměříž.

V Kroměříži, dne 20.1.2017

Ing. Veronika Pleslová, ekonomka

Rozbor zdravotní péče Sociální služby města Kroměříže za rok 2016
Základní charakteristika
počet klientů – ženy
počet klientů - muži
Počet klientů celkem
počet přijatých žen
počet přijatých mužů
počet přijatých celkem
propuštěné ženy
propuštění muži
počet přeložených
počet úmrtí žen
počet úmrtí mužů
průměrný věk klientů
Zdravotní charakteristika
imobilita částečná
imobilita plná
imobilita celkem
inkontinence částečná
inkontinence plná
inkontinence celkem
ment. ret. leh. stupně
ment. ret. střed. stupně
ment. ret. těžk. stupně
ment. ret. celkem
Demence
Alkoholismus
Psychické poruchy těžk. st.
Smyslové poruchy - slepota
Smyslové poruchy-hluchota
Neurologická onemocnění
parézy
epilepsie
sklerosa multiplex
jiné
Chronická onemocnění
do 5 diagnóz
nad 5 diagnóz
Hospitalizace celkem
LSPP
RZP
převazy
aplikace injekcí
aplikace insulínu
odběry
Tk,P
jiné oš. úkony
jiná odborná vyš. mimo zaříz.
asistence při očkování
kontrola HS - provoz
Lékařské úvazky
ošetřující lékařka
psychiatr
neurolog
stomatolog

U Kašny

U Moravy

Vážany

Barborka

Strom života

celkem

67
13
80
19
0
19
3
0
1
14
1
83,16

97
39
136
25
12
37
1
1
0
23
11
82,81

88
29
120/117
12
6
18
0
0
0
15
6
84,77

109
28
140/137
5
4
9
2
2
0
7
0
55,83

34
20
54
7
13
20
3
1
0
3
13
80,5

395
129
530/524
68
35
103
9
4
1
62
31
77,41

24
33
57
15
47
62
0
0
0
0
41
0
6
0
0

62
54
116
29
80
109
1
1
0
2
54
5
4
1
0

39
45
84
17
68
85
4
1
0
5
69
1
9
3
1

25
34
59
26
59
85
54
61
22
137
2
1
12
8
2

11
25
36
0
53
53
0
0
0
0
52
3
4
0
0

161
191
352
87
307
394
59
63
22
144
218
10
35
12
3

26
2
1
0

32
4
2
4

29
5
0
0

13
33
0
29

16
3
0
25

116
47
3
58

1
79
76
0
41
2 560
262
9 230
632
1 946
22 959
481
32
1

3
133
142
0
138
3 587
112
17 300
1 101
1 700
47 245
883
199
1

0
120
106
0
78
4 431
289
38 949
1 119
1 540
40 989
818
71
1

52
85
49
22
26
2 116
220
5 197
664
667
57 385
970
156
1

2
52
66
0
29
7 100
51
7 207
611
770
15 514
229
101
1

58
466
439
22
312
19 794
934
77 883
4 127
6 623
184 092
3 381
559
5

Stránská
Musilová

Provazníková
Musilová

Stránská
Musilová

Stránská
Eim
Železná
Plesníková

Hurdálková
Zmeková

Machaníček

Indikovaná a fakturovaná péče na ZP
U Kašny

U Moravy

Vážany

Barborka

Strom života

Leden

150 418,38

169 740,24

179 354,76

136 593,30

204 655,86

Únor

137 113,50

164 748,36

182 446,38

134 988,84

188 209,38

Březen

151 833,12

171 195,78

199 756,80

141 479,10

193 209,42

Duben

141 088,44

161 520,06

190 161,66

135 247, 92

183 955,98

Květen

149 380,02

176 891,46

186 497,82

136 622,88

182 810,52

Červen

138 267,62

176 461,28

190 185,58

130 660,00

174 558,38

Červenec

144 397,78

181 658,04

209 305,20

131 803,62

165 471,34

Srpen

159 080,04

182 080,58

194 309,98

134 337,30

170 913,14

Září

149 646,92

174 253,90

201 091,02

129 255,66

169 972,88

Říjen

171 201,98

180 595,68

199 571,84

134 368,92

192 564,02

Listopad

166 491,22

157 335,76

190 161,42

129 915,60

192 242,02

Prosinec

159 460,82

183 132, 48

187 583,08

140 766,08

206 222,06

Celkem

1 818 379,60

2 079 613,20

2 310 425,30

1 616 039,00

2 224 784,70

Celková částka za rok 2016 : 10 049 241,00

V Kroměříži dne 12. 1 . 2017

vypracovala: Lenka Brázdilová
vedoucí sestra Sociálních služeb města Kroměříže

Statistika uživatelů a žadatelů sociálních služeb za rok 2016
1) Celkový počet žádostí
K 31. 12. 2016 bylo evidováno 1283 žádostí do zařízení Sociálních služeb města Kroměříže.
Z celkového počtu žádostí je 1128 žádostí o umístění do Domovů pro seniory, 129 žádostí o
umístění do Domova se zvláštním režimem a 26 žádostí o umístění do Domova pro osoby se
zdravotním postižením.
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2) Evidence žádostí za rok 2016
V období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 bylo do zařízení Sociálních služeb města Kroměříže
zaevidováno celkem 381 žádostí. Z tohoto počtu bylo 357 žádostí do Domovů pro seniory či
Domova se zvláštním režimem a 24 žádostí do Domova pro osoby se zdravotním postižením.
V období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 nebylo 17 žádostem vyhověno z důvodu
kontraindikací přijetí do zařízení, nebo žadatelé nesplňovali cílovou skupinu, které jsou

služby v zařízení Sociálních služeb města Kroměříže poskytovány, podle zákona 108/2006 Sb.
o sociálních službách.
3) Umístění žadatelů v zařízení Sociálních služeb města Kroměříže v roce 2016
Ve sledovaném roce bylo do zařízení Sociálních služeb města Kroměříže, p.o., přijato celkem
101 nových uživatelů. Domov pro seniory U Kašny přijal 19 nových uživatelů, Domov pro
seniory U Moravy 35 nových uživatelů a Domov pro seniory ve Vážanech přijal 18 nových
uživatelů. Do Domova se zvláštním režimem Strom života bylo v roce 2016 přijato 20 nových
uživatelů a Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka přijal 9 nových uživatelů
k celoročnímu pobytu.
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Vypracovala dne 10. 1. 2017
Mgr. Dana Brhelová

Rozbor činnosti technika
1. EKOLOGIE:
Odpadové hospodářství - dle zákona MŽP č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhl. č. 383/2001
Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, je plněna Ohlašovací povinnost původce odpadů
(do 15. února.) Hlášení o produkci a nakládání s odpady §21 a §22 vyhl. - příloha č.20, se
podává systémem ISPOP v termínu do 15.února. Sběr, odvoz a likvidaci odpadů, tj.
komunálního, infekčního a ostatního dle katalogu odpadů, nám smluvně zajišťuje firma
BIOPAS Kroměříž a firma FEKO. Celková produkce veškerého odpadů za rok 2016 je ve výši
144.255 kg, mimo komunální odpad tvořený klienty našich zařízení.
V roce 2016 bylo našimi zařízeními vyprodukováno 120.061 kg odpadu ostatního
- kód 180 104, odpad tvoří jednorázové pleny. Jako odpad nebezpečný stále zůstává:
- odpad kategorie 180 101 - ostré předměty (injekční jehly) v množství 43 kg / rok
- odpad kategorie 180 103 - tento odpad tvoří obvazy v množství 86 kg / rok
Komunální odpad: - pro personál na všech zařízeních je uzavřena samostatná hospodářská
smlouva s firmou BIOPAS na tříděný komunální odpad. Pro klienty byl řešen Městskou
vyhláškou, vč. plateb. V současnosti se řeší problematika úhrady za provedené služby firmou
Biopas, jelikož dle §10b odst.3 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném
znění, se od poplatku osvobozuje fyzická osoba, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou
péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce
dítěte nebo nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení."

2. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ:
Spotřeba pitné vody nepřekračuje sjednané limity s VAK a.s. Sleduje se technický stav
rozvodů a odběrných míst, vyhodnocuje se ekonomická spotřeba pitné vody. Na všech
zařízeních se pravidelně ve lhůtách 4 měsíců provádí technické opatření k odstranění
mikrobiolog. 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 8m až 10m. Tyto studny slouží pro zalévání zeleně, příp. pro napouštění
bazénů. Na DpS. Vážany a DOZP. Barborka se voda ze studní úspěšně využívá i pro provoz
prádelen.

3. ENERGETIKA:

3.1 Elektrická zařízení - revize:
Dle harmonogramu lhůt probíhají revize elektrického zařízení na všech objektech. Současně
se provádějí revize elektrického přenosného zařízení ve stanovených lhůtách dle ČSN.
Zjištěné závady při revizích jsou následně odstraněny .
3.2 Tepelná energetická zařízení – revize:
Trvalý provozuschopný stav zařízení na výrobu tepla a teplé užitkové vody, rozvodů spotřeby
tepla a teplé užitkové vody, zajišťují periodické revize kotelen a plynového zařízení.
V případě zjištěných závad, jsou tyto ihned následovně odstraňovány. Revize se provádějí
každoročně před zahájením topné sezóny! Pravidelné kontroly servisní firmou a odborný
servis kotelen osazených technologií Viessmann, včetně závěsných plyn.kotlů.
3.3 Spotřeba paliv a energie:
Spotřeba elektrické energie za všechny zařízení byla ve výši 787.140 kWh/rok, spotřeba
zemního plynu 41.740 m3 = 4.333.307 kWh/rok, dle klimatických podmínek a jedná se o
běžnou průměrnou roční spotřebu ve srovnání s minulými léty. Dle Vyhlášky ČSÚ č.393/2001
Sb. se zasílá Roční výkaz EP 5-01(d) o spotřebě paliv a energie na Ministerstvo průmyslu a
obchodu. Smlouvy na odběr elektřiny a zemního plynu se sjednávají na základě průzkumu
trhu na období jednoho roku.
3.4 Energetická opatření:
Koncem roku 2016 byla provedena celková rekonstrukce kotelny na DpS. U Moravy dle
nových norem, kotelna byla osazena stac. kondenzačními kotli Viessmann, 2x Vitocrossal 200
o výkonech 285 kW a 225 kW. Vlivem provozu kondenzačních kotlů, by mělo dojít k značné
úspoře zemního plynu.

4. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Příkazem ředitele byly na zařízeních organizace provedeny v termínu 23.září 2016 prověrky
bezpečnosti práce a požární ochrany. Předmětem prověrky byla kontrola vedení
dokumentace v oblasti BOZP s důrazem na aktualizaci nových právních předpisů a na splnění
nápravných opatření z kontroly BOZP, stavu pracovního prostředí, provedené dne 15.srpna
2016, územním svazovým inspektorem BOZP OS zdravotnictví a sociální péče. Kontrolu
prováděla Věra Moldrzyková - územní svazová inspektorka BOZP.

5. POŽÁRNÍ OCHRANA:
V rámci prevence v požární ochraně byly v březnu provedeny periodické revize RHP a
požárních vodovodů, které se provádějí každoročně!! Provádějí se další revize a s tím

související servis zabezpečovacích protipožárních technologií - požární klapek, EPS, požár.
uzávěrů a zařízení pro odvod kouře a tepla.
V roce 2016 byly na zařízeních (kromě DOZP. Barborka) provedeny tematické kontroly HZS
Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž. Kontrolu prováděl komisař kontrolní činnosti
por.Ing. David Brzobohatý, OEČ: 791519. Poté se provedly prověrky v PO (současně s BOZP)
k odstranění zjištěných nedostatků a Zprávy o odstranění zjištěných závad byly zaslány na
HZS, Územní odbor Kroměříž. Každoročně se provádí odborná školení požárních hlídek a
preventistů v PO.
V průběhu IV. čtvrtletí se provádějí na zařízeních cvičné tematické požární poplachy
s důrazem na evakuaci osob.
6. AUTODOPRAVA :
Autodoprava se řídí dle Organizační směrnice autoprovozu, která je zpracována dle zák. č.
155/2000 Sb. a Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. Autoprovoz je sledován z hlediska
ekonomického provozu, který úzce souvisí s technickým stavem vozidel a jeho modernizací.
Pro všechna vozidla je zpracována provozní norma spotřeby pohonných hmot – limit PNS
(vyhl.č.60/1981Sb.,příloha č.2). Organizace zajišťuje pravidelné odborné školení řidičůreferentů - zák.č.247/2000 Sb. a prováděcí vyhláška č.470/2000 Sb., tj. 1x ročně. U všech
vozidel se provádí měsíční vyhodnocení spotřeby pohonných hmot a porovnání skutečné
spotřeby s provozní normou PHM .

Kroměříž, dne 20.01.2017

vypracoval: Tomaňa Ladislav
technik

Hodnocení nutriční péče
Stravovací provozy
Při kontrolách stravovacích provozů v roce 2016 nebyly zjištěny závažnější nedostatky jak
v oblasti hygienických předpisů, tak při přípravě stravy, dodržování norem a skladování
potravin. V prvním čtvrtletí roku proběhl audit HACCP na všech zařízeních SSL města
Kroměříže provedený MVDr. Jiřím Novákem, současně provedl proškolení v zásadách
provozní a osobní hygieny všech pracovníků, podílející se na přípravě a výdeji stravy
uživatelům. Ve skladech potravin jsou namátkově prováděny kontroly stavu zásob –
množství evidované a uskladněné. Rozdíly nebyly zjištěny.
V průběhu kalendářního roku proběhly kontroly stravovacích provozů a výdejen stravy na
všech zařízeních SSL města Kroměříže Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem
ve Zlíně. Bez závažnějších nedostatků.
V PC programu Jídelníčky Preus na jednotlivých stravovacích provozech byly prováděny
propočty nutričních hodnot stravy u jednotlivých diet a sledována finanční kalkulace u
jednotlivých druhů jídel.
Na pravidelných schůzkách stravovacích komisí na jednotlivých zařízeních se zástupci
uživatelů, je kvalita stravy hodnocena velmi kladně, uživatelé jsou spokojeni. Případné
připomínky a náměty jsou okamžitě řešeny a realizovány.
Čerpání stravovací jednotky bylo v průběhu roku rovnoměrné, nákupy potravin byly
realizovány hospodárně a na základě průběžného průzkumu cen trhu.
Klientům je nabízena 4x týdně možnost výběru ze dvou obědů a 5x týdně ze dvou večeří.
Jednotlivé kalkulace jsou důsledně porovnávány a propočítávány. Souběžně jsou
vypracovávány jídelní lístky pro mixovanou a kašovitou stravu. Na základě akutního
zdravotního stavu uživatelů, je v průběhu roku vypracováván individuální jídelní plán pro
dietní omezení na základě ordinace lékařem.
V roce 2016 byla provedena periodická revize ve výdejnách stravy DOZP Barborka a DpS U
Kašny - bez nápravných opatření.
Standardizace nutriční péče
Na základě Nutričního dotazníku bylo vyhodnoceno v roce 2016 celkem 38 uživatelů, u
kterých byla nutná péče nutriční terapeutky. Na základě zdravotnické dokumentace byl
vypracován individuelní nutriční plán, včetně denního sledování a vyhodnocení snědeného
množství stravy a dodržování pitného režimu. Dle potřeby byla provedena edukace uživatelů.
Dle potřeby bylo přistoupeno k aplikaci sippingu – popíjení, přípravků klinické výživy
NUTRIDRINK a bílkovinných přídavků.
V průběhu roku byla u 16 uživatelů zavedena výživová sonda PEG. Potřebné recepty na
enterální výživu a SIPPING jsou průběžně zajišťovány přes nutriční terapeutku v nutriční
ambulanci Gerontologického centra Krajské nemocnice ve Zlíně u MUDr. Radovana Turka.

Předepsané nutriční doplňky a výživa jsou distribuovány přímo z lékárny Baťovy nemocnice
ve Zlíně rozvozem na jednotlivá zařízení SSL města Kroměříže. Zdravotní stav těchto
uživatelů je průběžně sledován a vyhodnocován.
Bylo vstoupeno v jednání s nově otevřenou nutriční ambulancí v Kroměřížské nemocnici
MUDr. Murlovou, o registraci našich uživatelů s nutností nutriční péče. Během roku 2017
bude dle aktuální situace v ambulanci přistoupeno k převzetí našich uživatelů MUDr.
Murlovou.

V Kroměříži 20.1.2017

Vypracovala: Křižanová Drahomíra
registrovaná nutriční terapeut

Činnost Metodické rady
1. Členové metodické rady v roce 2016
•
•
•
•
•
•

Mgr. Vladimíra Marková- vedoucí výchovné a obslužné péče Sociálních služeb města
Kroměříže
Mgr. Renata Bělohlávková- vedoucí obslužné péče Domova se zvláštním režimem Strom
života
Mgr. Věra Pospíšilová- vedoucí obslužné péče Domova pro seniory U Kašny
Mgr. Michaela Pospíšilová (Mgr. Eva Fakjusová)- vedoucí obslužné péče Domova pro
seniory Vážany
Mgr. Gabriela Perútková- vedoucí obslužné péče Domova pro osoby se zdravotním
postižením Barborka
Bc. Monika Neprašová- vedoucí obslužné péče Domova pro osoby se zdravotním
postižením Barborka

2. Schůzky metodické rady
V roce 2016 se konaly čtyři schůzky metodické rady Domově pro seniory U Moravy, na
kterých bylo řešeno:
• Standardy kvality sociálních služeb, včetně aktualizace a doplnění metodik
• Vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle Zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách
• Kontrolní činnost, zápisy závěrů z kontrol
• Kontroly měsíčních rozpisů služeb pracovníků sociálních služeb, průběžné čerpání řádné
dovolené
• Vedení povinné dokumentace
• Organizace akcí v rámci Sociálních služeb města Kroměříže
3. Přehled akcí, na kterých se organizačně podílela metodická rada
•
•
•
•
•
•

Zimní sportovní hry Sv. Hostýn
Přehlídka zájmové činnosti spojená s jarmarkem na Velkém náměstí v Kroměříži
Ples Sociálních služeb města Kroměříže
Hry bez hranic
Den pracovníků v sociálních službách
Výstava a prodej výrobků uživatelů v Knihovně Kroměřížska

Členové metodické rady organizují mimo výše uvedené další akce na svých zařízeních.
Přehled tvoří součást celoročního hodnocení příslušných zařízení Sociálních služeb města
Kroměříže
4. Další vzdělávání
Ke zvyšování kvality poskytované péče přispívá systém kontinuálního vzdělávání
prostřednictvím seminářů a konferencí
Na základě vzdělávacích potřeb zařízení a potřeb pracovníků jsou vypracovány individuální
vzdělávací plány a vzdělávací plány jednotlivých zařízení

Absolvované semináře v roce 2016 - viz zprávy z jednotlivých zařízení
5. Kontrolní činnost vedoucí výchovné a obslužné péče
Kontroly v zařízeních Sociálních služeb města Kroměříže proběhly v součinnosti s organizační
směrnicí č1/2008 Vnitřní kontrolní systém. Zápis o provedených kontrolách
i s návrhy opatření byly zaslány řediteli Sociálních služeb města Kroměříže.
Kontrolní činnost byla zaměřená na:
• Dodržování práce dle harmonogramu
• Dodržování pracovní doby a přestávek
• Rozpis služeb, průběžné čerpání řádné dovolené
• Používání ochranných pomůcek, využívání kompenzačních pomůcek
• Vedení povinné dokumentace
• Respektování práv uživatelů, zachovávání soukromí a intimity uživatelů, individuální
přístup a komunikace s uživateli,
• Aktivizace uživatelů
• Aplikace Standardů kvality sociální péče do praxe
• Kontroly proběhly ve spolupráci s vedoucí sestrou Sociálních služeb města Kroměříže,
vedoucími obslužné péče jednotlivých zařízení, vedoucími zdravotního úseku, vedoucími
zařízení.
Kontrola úseku výchovné a obslužné péče na základě periodické revize proběhla v Domově
pro seniory U Kašny a v Domově v domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka.
6. Metodická činnost vedoucí výchovné a obslužné péče
•
•
•
•
•
•
•

Konzultace, zpracování Standardů kvality sociální péče včetně příslušných metodik
Vzdělávání PSS dle zák.108/2006 Sb., o sociálních službách
Šetření stížností v souladu se standardem Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování
sociální služby
Provádění kontrolní činnosti
Kontroly měsíčních rozpisů služeb pracovníků sociálních služeb v souladu s předpisy
Čerpání řádné dovolené pracovníků v sociálních službách
Organizační zajištění akcí v rámci Sociálních služeb města Kroměříže

7.
•
•
•
•

Plán aktivit na rok 2017
Zimní sportovní hry Sv. Hostýn (16. 2. 2017)
Přehlídka zájmové činnosti spojená s prodejním jarmarkem na Velkém náměstí
Sportovní hry seniorů- Hry bez hranic
Ples uživatelů- Dům Kultury Kroměříž

vypracovala: Mgr. Vladimíra Marková,
vedoucí výchovné a obslužné péče

Zpráva o činnosti – Domov pro seniory U Kašny
V DpS U Kašny se v roce 2016 pracovalo dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních
službách, dle vyhlášky 505/2006, dle Standardů kvality sociálních služeb a dle vnitřních
metodik DpS U Kašny. Standardy a všechny vnitřní metodiky se v DpS U Kašny pravidelně
aktualizují a doplňují.
U všech zaměstnanců byl v roce 2016 na prvním místě klient, jeho přání a potřeby.
V roce 2016 všichni pracovníci dodržovali a respektovali u všech klientů jejich soukromí,
dodržovali právo na ochranu osobní svobody klientů, podporovali soběstačnost klientů a ke
každému klientovi přistupovali individuálně. Svou činností se pracovníci v sociálních službách
snažili u klientů udržet a podpořit kvalitu jejich života a sociálních vztahů, zachovat jejich
stávající dovednosti, podporovat je v samostatnosti, vést je k aktivizaci, navazovat kontakty
s okolím a vytvářet domácí prostředí.
Vedení domova v roce 2016 pravidelně provádělo kontroly, které byly zaměřené na
dodržování práce dle harmonogramu pro všechny typy směn, individuální přístup ke
klientům, komunikaci s klienty apod. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné
nedostatky, drobné chyby byly řešeny ihned na místě. Péče v DpS U Kašny byla v roce 2016
poskytována profesionálně a na velmi vysoké úrovni.
Klíčoví pracovníci pravidelně vedli osobní dokumentaci u svých svěřených klientů
a podíleli se na plánování osobních cílů. Dále u svých klíčových klientů vedli, pravidelně
zapisovali a aktualizovali další dokumentaci klienta, jako např. Mapy soběstačnosti, Souhlasy
klienta a Záznam o průběhu poskytování sociální služby apod.
V roce 2016 proběhla v DpS U Kašny celkem 6 x provozní schůze pod vedením
vedoucí domova. Zaměstnanci na provozní schůzi byli seznamováni se změnami, novinkami a
všemi důležitými informacemi, které se týkají chodu domova. Na těchto schůzích byla
přítomna většina zaměstnanců, kteří mohli sdělovat své nápady, připomínkovat a podávat
návrhy na změny.
V pracovní dny se s pracovnicemi v sociálních službách scházela vedoucí domova,
vedoucí zdravotního úseku a vedoucí obslužné péče na krátkých pracovních schůzkách (ráno
a odpoledne), kde se řešily jednotlivé problémy provozu a vyměňovaly se informace, které se
udály během služby.
V loňském roce svolala vedoucí domova celkem 3x Radu zaměstnanců. Rady
zaměstnanců se účastní vedoucí domova, vedoucí obslužné péče, vedoucí zdravotnického
úseku a zvolení zástupci z řad pracovníků v sociálních službách. Ti na radě sdělovali vedoucí
domova, co se jim na chodu domova líbí, nelíbí, jaké mají připomínky a nápady na zlepšení
provozu domova. O výsledcích z této rady vždy informovala vedoucí domova všechny
pracovníky na provozní schůzi.
V domově také v uplynulém roce fungoval výbor klientů, který byl svolán vedoucí
domova celkem 4x. Na tomto výboru seznamovala vedoucí domova a vedoucí obslužné péče
klienty se všemi změnami, událostmi a novinkami v domově, od klientů se zjišťovaly
připomínky, nápady, změny, požadavky na provoz domova apod.
V loňském roce byla celkem 4x svolána také tzv. stravovací komise, která se skládá
z klientů domova. Klienti na stravovací komisi vyjadřovali a připomínkovali stravu, která je do
zařízení dovážená z DpS Vážany. Právě v DpS Vážany stravovací komise vždy probíhala.
Všechny pracovnice v sociálních službách a vedoucí obslužné péče mají povinnost dle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dále se vzdělávat. Proto každá pracovnice
v roce 2016 splnila povinných 24 hod. vzdělávání, prohloubila si, upevnila a získala nové
vědomosti a dovednosti.

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách v roce 2016

Aktivizace seniorů
Alzheimerova nemoc – Demence v obrazech
Hygienické minimum
Inkontinence a kvalita života v paliativní péči
Kompresivní terapie
Komunikace s klienty sociálních zařízení s důrazem na inkontinentního klienta
Konfliktní situace v komunikaci
Lidská důstojnost
Podpora kontinence klientů v sociálních službách
Prevence komplikací u klientů se s níženou mobilitou se zaměřením na prevenci pádů
a vzniku dekubitů v zařízeních sociálních služeb
Problematické situace v péči o seniory
Prvky kinestetiky v každodenní péči o klienta s poruchou hybnosti
Sociální komunikace
Specifické přístupy a terapeutické metody při péči o klienta s demencí
Údržba sluchadel, komunikace se sluchově postiženými, základy znakového jazyka
Úvod do problematiky inkontinence
Úvod do problematiky řešení konfliktů a vyjednávání při práci s klientem v soc.
službách
Úvod ergoterapie u klientů seniorského věku v zařízeních sociálních služeb
Úzkostný a obtížně adaptovatelný klient v sociálních službách
Vlhké hojení ran
Zvládání slovní agrese
Zvládání zátěžových situací pro pomáhající profese

Vzdělávání vedoucí obslužné péče v roce 2016
Hygienické minimum
Jak zvládat a řídit problémové zaměstnance
Kritikou a pochvalou k vyšší motivaci zaměstnanců
Kultura chování a vystupování zaměstnanců sociálních služeb
Novinky v oblasti sociálních služeb, feminita a maskulinita, komplexní péče o klienta
s inkontinencí
Sociální komunikace
Údržba sluchadel, komunikace se sluchově postiženými, základy znakového jazyka
Úvod do problematiky inkontinence

Rok 2016 byl v DpS U Kašny velmi bohatý na kulturní a aktivizační program. Aktivizace
klientů probíhala pravidelně každý den dle týdenního plánu určený pro PSS a dle týdenního
plánu programů a aktivizací, který vytvářely pracovnice v sociálních službách – aktivizační
činnost společně s vedoucí obslužné péče. Klienti se o plánovaném programu dozvěděli
z magnetických nástěnek, kam se program pravidelně vyvěšoval, vždy na aktuální týden.
Mimo těchto tabulí byli vždy klienti pracovnicemi v sociálních službách – aktivizační činnost
při snídani a u oběda informováni o tom, jaká aktivizace nebo program je dopoledne
a odpoledne přichystán, a kterého se mohou zúčastnit. Záleželo jen na samotném klientovi,
zda se chce aktivizační činnosti nebo programu zúčastnit nebo ne. Žádný klient nebyl do
ničeho nucen. Aktivity byly vždy přizpůsobeny schopnostem a dovednostem klientů tak, aby
je daná činnost motivovala a dosavadní schopnosti a dovednosti byly zachovány nebo se
zlepšily. Většina těchto aktivit probíhala ve skupině, některé aktivity probíhaly na přání
klientů na jejich pokojích.
V roce 2016 se pro klienty zařízení uspořádala spousta výletů a kulturních akcí.
Největší úspěchy zaznamenaly tyto akce:
Divadelní představení pohádky POPELKA, která se hrála nejen pro klienty zařízení
DpS U Kašny a ostatní zařízení sociálních služeb.
Potřetí se v zařízení DpS U Kašny uspořádaly OSTATKY. Klienti přivítali medvěda
s jeho průvodem.
Poprvé se klientům zakoupily MOBILNÍ ZAHRÁDKY. Klienti si tak mohli sami zasázet
kytičky a bylinky, tak jak byli zvyklí ze svých zahrádek doma. Jelikož se jednalo o
mobilní zahrádky, mohly se „zahradničení“ účastnit i klienti na invalidních vozících.
Tradičně klienti společně se zaměstnanci domova postavili MÁJKU. U této akce
nechyběl bohatý kulturní program, který si připravili zaměstnanci domova.
Květen patřil V DpS U Kašny Velkým sportovním hrám. Tyto hry se nesly v duchu
OLYMPIJSKÝCH HER. Riegrovské olympiády se zúčastnili klienti všech ostatních
zařízení sociálních služeb města Kroměříže a také klienti sociálních služeb Uherského
Hradiště.
Tradicí se v zařízení staly tzv. RIEGROVSKÉ HODY, které se konaly v roce 2016 již po
třetí. Zaměstnanci si připravili bohatý kulturní program, který se nesl v duchu
tradičních hodů, hrála cimbálová muzika Dubina a celý dvůr byl vyzdoben v hodovém
stylu.
V měsíci srpnu proběhlo, za přítomnosti hojného počtu klientů, slavnostní otevření
HŘIŠTĚ NA PÉTANQUE. Vedoucí domova a vedoucí obslužné péče přestřihly pásku,
bouchlo se šampaňské a začalo se slavnostně hrát ☺.
Tradičně se v měsíci září konala BESÍDKA PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY, na které mohli
přítomní vidět bohatý kulturní program, který se během roku nacvičil.
Velmi oblíbenou terapií se v roce 2016 stala tzv. KUCHYŇKA. Na této terapii se sešlo
vždy velmi mnoho klientů, kteří si zavzpomínali na své oblíbené recepty, jejich
postupy a ingredience. Největší úspěch mělo: výroba jahodové marmelády, pečeného
čaje, šlapání zelí, pečení svatebních koláčků, výroba vaječného koňaku a další ☺.
V roce 2016 jezdili klienti velmi rádi na VÝLETY. Jejich přání bylo opět vyslyšeno,
a proto se pro klienty uspořádaly tyto výlety → na sv. Hostýn, do Květné zahrady,
do Záhlinic, projížďka vláčkem po Podzámecké zahradě, do Holešova, ZOO Olomouc,
Floria Kroměříž, na Velehrad, Bunč a do Holešova.
Již tradičně se klienti zúčastnili PLESU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Tento rok měl téma:
Černo – bílý ples. Klienti se aktivně zapojili a ples zahájili svým tanečním
vystoupením, který sklidil obrovský úspěch.

Přehled programů pro uživatele DpS U Kašny v Kroměříži za rok 2016
Leden 2016
Mše svatá
Turnaj v šipkách
Tanečky pro seniory
Odpoledne s písničkou
Odpoledne v kuchyni
Sportovní hry v DpS Vážany
Muzikoterapie
Únor 2016
III. OSTATKY v DpS U Kašny
Zimní sportovní hry na sv. Hostýně
Turnaj v šipkách
Kavárnička pro klienty DpS U Kašny
Muzikoterapie
Mše svatá
Březen 2016
Hudební vystoupení pro klientky k MDŽ – Veselá trojka
Turnaj v šipkách
Pečení a zdobení velikonočního cukroví
Výlet do Květné zahrady – výstava Kamélií
Výlet do Záhlinic – Velikonoční dvorek
Bleší trh DZR Strom života
Divadelní představení zaměstnanců DpS U Kašny s pohádkou POPELKA pro klienty
DpS U Kašny – k velikonocům
Mše svatá
Muzikoterapie
Duben 2016
Turnaj v šipkách
Odpoledne v kuchyni
Zahrádka – vysazujeme kytky a bylinky
Turnaj v šipkách
Divadelní představení zaměstnanců DpS U Kašny s pohádkou POPELKA pro klienty
DpS U Moravy, DpS Vážany, DZR Strom života
Bleší trh DpS Vážany
Mše svatá
Muzikoterapie
Divadelní představení zaměstnanců DpS U Kašny s pohádkou POPELKA pro DOZP
Barborka
Výroba ozdob na Májku
III. STAVĚNÍ MÁJKY v DpS U Kašny – turnaj v šipkách klienti X zaměstnanci + hudební
vystoupení

Květen 2016
Turnaj v šipkách
Hudební vystoupení dětí z MŠ Kollárova ke Dni matek
Odpoledne v kuchyni
VELKÉ SPORTOVNÍ HRY v DpS U Kašny – téma: OLYMPIJSKÉ HRY
(účast: DpS U Moravy, DpS Vážany, DZR Strom života, DZR Kvasice, CPS Zahrada)
Tanečky pro seniory
Návštěva Kina Nadsklepí – soutěž Animág 2016
Hudební vystoupení dětí ze ZUŠ Kroměříž
Jarmark SSKM na Velkém náměstí + taneční vystoupení klientek DpS U Kašny
Mše svatá
Muzikoterapie
Divadelní představení zaměstnanců DpS U Kašny s pohádkou POPELKA pro MŠ
Kollárova
Výlet do Podzámecké zahrady
Červen 2016
Turnaj v pétanque
Prodej výrobků klientů DpS U Kašny v Podzámecké zahradě – Pohádkový les
Odpoledne v kuchyni – pečení slaných výrobků na Riegrovské hody
III. RIEGROVSKÉ HODY 2016 (kácení Májky)
Muzikoterapie
Divadelní představení zaměstnanců DpS U Kašny s pohádkou POPELKA pro ZŠ
Zachar – 1. třída
Výlet do Podzámecké zahrady
Mše svatá
Výlet do Květné zahrady
Turnaj v šipkách
Kuchyňka – výroba domácí JAHODOVÉ MARMELÁDY
Účast na krajském kole v SOUTĚŽI PÉTANQUE Burešov
Červenec 2016
Turnaj v pétanque
Muzikoterapie
Turnaj v kuželkách
Odpoledne v kuchyni – chleba ve vajíčku
Mše svatá
Srpen 2016
Turnaj v pétanque
Muzikoterapie
Projížďka vláčkem po Podzámecké zahradě
Turnaj v kuželkách
Výlet do Holešova → výstava kočárků
Zahrádka – vysazujeme kytky a bylinky
DOZP Zborovice – oslava výročí domova
Výlet do ZOO Olomouc
Mše svatá

Výlet na Dožínkový jarmark na Velkém náměstí
Výlet na Florii Kroměříž
Slavnostní otevření nového hřiště na pétanque

Září 2016
Tanečky pro seniory
Turnaj v pétanque
Muzikoterapie
Mše svatá
Dopoledne v kuchyni – pečení z listového těsta
Besídka pro rodinné příslušníky
Turnaj v kuželkách
Výlet na Velehrad a Bunč
Sportovní hry v Lutopecnách
Hudební vystoupení ke Dni seniorů
Kino Nadsklepí → MěÚ pořádá Den seniorů

Říjen 2016
Výroba pečeného čaje
Turnaj v kuželkách
Muzikoterapie
Turnaj v šipkách
Volby do krajského zastupitelstva a senátu
Dopoledne v kuchyni → pečení svatebních koláčků
Návštěva dětí z církevní základní školy Kroměříž (hudební + divadelní vystoupení)
Louskání ořechů
Odpoledne v kuchyni – šlapání zelí
Mše svatá
Zahájení dušičkového týdne

Listopad 2016
Uctění památky zesnulých – dušičkový týden
Turnaj v šipkách
Muzeum Kroměřížska – Výstava svatebních šatů
Muzikoterapie
Svatomartinský jarmark
Jarmark sociálních služeb – knihovna
Hudební vystoupení DUO KONDOR – zahájení adventu
Mše svatá
Černo – bílý ples – sociálních služeb města Kroměříže
Kavárnička pro dříve narozené

Prosinec 2016
Turnaj v šipkách
Odpoledne v kuchyni – pečení + zdobení Mikulášských perníčků
Mikulášská besídka
Vystoupení žáků církevní školy k Mikuláši
Muzeum Kroměřížska – výstava dobových kuchyní
Odpoledne v kuchyni – pečení vánočního cukroví → linecké cukroví, vanilkové
rohlíčky, sádlová kolečka)
Muzikoterapie
Zdobení vánočních stromků
Výlet do Holešova → výstava betlémů
Odpoledne v kuchyni → výroba vaječného koňaku
Vánoční besídky pro klienty B1, B2, B3
Mše svatá
Štědrodenní vystoupení řádových sester sv. Kříže (zpívání vánočních koled)

V Kroměříži
Datum: 16. ledna 2017

vypracovala: Mgr. Věra Pospíšilová
vedoucí obslužné péče DpS U Kašny

Zpráva o činnosti - Domov se zvláštním režimem Strom života

Nepřetržitý provoz v domově se zvláštním režimem Strom života zajišťuje 28 pracovníků
v sociálních službách, 2 pracovníci zajišťující doprovody klientů k lékaři na ranní směnu a 3
pracovníci ergo terapie, taktéž v jednosměnném provozu. Přímá obslužná péče o naše
uživatele spočívá v nácviku jednoduchých denních činností, dopomoci při osobní hygieně a
oblékaní, udržování osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace,
vytváření základních sociálních a společenských kontaktů, uspokojování psychosociálních
potřeb. V neposlední řadě vytvoření bezpečného a příjemného prostředí.
PSS spolupracují s klienty na individuálním plánování, které je nezbytným předpokladem pro
poskytování kvalitní sociální služby. Důraz na individuální přístup ke každému uživateli není
žádnou novinkou. Proto se snažíme při tvorbě individuálních plánů a cílů uživatelů nadále
vycházet z životních příběhů klientů ve spolupráci s rodinou.
V letošním roce jsme prošli neohlášenou inspekcí poskytování sociálních služeb MPSV
v termínu 19.4. – 21.4. která se zaměřovala na všechny standardy kvality poskytované
sociální služby. Návrhy na opatření se týkaly také individuálního plánování, na které jsme
reagovali přepracováním standardu č.5. - Individuální plánování průběhu sociální služby.
Kritéria všech standardů byla naplněna a odstranění zjištěných nedostatků proběhlo do
konce roku 2016.
V červnu bylo dokončeno vybudování Snoezelen místnosti, která slouží uživatelům ke
zpříjemnění volného času. Principem metody snoezelen je prostřednictvím zrakových,
sluchových, čichových, chuťových a hmatových podnětů vytvořit bezpečné stimulující
prostředí, které plní relaxační, poznávací a interakční funkci.
V rámci vzpomínkové terapie se i nadále věnujeme individuálním i skupinovým sezením. Na
vzpomínkovou terapii jsme v letošním roce navázali také projektem ke dni matek a ke dni
otců. Cílem projektu byla spolupráce zařízení s rodinnými příslušníky a našimi uživateli.
Uživatelé pochází většinou z okolí Kroměříže a nemají často možnost se podívat na místa,
kde vyrůstali, chodili do školy. Na místa prvních lásek a rodinných výletů. Tento projekt
dopomohl uživatelům tato místa navštívit, připravit občerstvení pro své blízké podle
rodinných receptů. Rodinní příslušníci zajišťovali rodinné fotografie, obrázky, medaile,
vysvědčení apod., které byly kdysi součástí života uživatelů. Společně pak vytvořili
vzpomínkové krabičky, nad kterými si se svými blízkými zavzpomínali.
Moto:
„Nic už nebude takové jako kdysi, ale všechno může být takové, jako ještě nikdy…….“

Setkání s rodinou

Příprava vlastních rodinných receptů

V duchu vzpomínkové terapie pokračoval i projekt VZÚ paní Janoštíkové. Ve spolupráci
s rodinou a pracovníky v sociálních službách vznikly nádherné vzpomínkové kalendáře, které
jsou odrazem životních příběhů našich uživatelů, jejich zájmů, koníčků a pracovních profesí.

Manželé, jejichž zálibou byl chov koní

Láska k hudbě a hře na piano
Naše zařízení se vyznačuje určitým režimem, ke kterému také patří rituální zachovávání
zvyků a tradic (zabíjačka, ostatky, kácení máje, pálení čarodějnic, mikulášské odpoledne,
vánoční zpívání koled). V tomto roce se zaměstnanci také zapojili do realizace hudebního
vystoupení „Naše lidovka“ „Blešího trhu“ a přípravě „Živého Betlému“ také ve spolupráci
s rodinnými příslušníky.

Praxe studentů a stáže pracovníků z jiných zařízení v roce 2016
Pravidelně celoročně naše zařízení navštěvují 3x týdně studenti z odborného učiliště
Křenovice. Každé úterý u nás vykovávali odbornou praxi studenti se SZŠ Kroměříž, kteří zde i
nadále vykonávají individuální praxi a týdenní souvislou praxi. V průběhu roku u nás
absolvovali odbornou praxi studenti z UTB Zlín a pedagogické školy Kroměříž. Nadále
spolupracujeme na předávání a získávání nových zkušeností při absolvování výměnných
odborných stáží. V letošním roce jsme poskytli zázemí zaměstnancům DZR Kvasice, centra
pro seniory „Zahrada“ z Bystřice pod Hostýnem, Odlehčovací službě Vsetín a sociálním
službám Pačlavice.
Odborné učiliště Křenovice se zapojuje do chodu našeho zařízení nejen vykonávanou praxí
ale také zapojením do společenských akcí našeho zařízení. V dubnu pomáhali se stavění
Máje, zapojili se do projektu ke dni matek a otců, v září doprovázeli naše uživatele na
sportovním dnu v Lutopecnách, připravovali občerstvení při „Štrůdlování“, zapojili se při
vzpomínkovém odpoledním posezení i mikulášské nadílce.

Zkvalitňování poskytované služby na základě výsledků z dotazníkových
šetření v roce 2016
V letošním roce jsme dotazníky pro zkvalitnění naší služby směřovali na naplňování poslání
našeho zařízení. Do dotazníkového šetření se zapojili pracovníci našeho zařízení, rodinní
příslušníci a studenti SZŠ Kroměříž.
Dotazníky byly směřovány na oblasti vytváření pocitu bezpečí, domácí atmosféry, ochrany
před vyloučením ze společnosti a partnerského života.
Z výstupů dotazníků pro naše pracovníky vyplývá, že dané oblasti naplňuje naše zařízení z
85%. Výsledek dotazníku pro rodinné příslušníky nám ukazuje, že poslání naše zařízení
uskutečňuje z 87%. Jak vyplývá z některých odpovědí, měli bychom se více zaměřit na
informovanost rodinných příslušníků v určitých oblastech nabízené služby. Oslovení studenti
v dotazníku se vyjadřovali k oblasti udržování sebeobsluhy a dovedností, ve většině se
studenti shodují, že jsou klienti individuálně motivováni. V oblasti zajištění pocitu domácí
atmosféry se studenti ze SZŠ Kroměříž vyjádřili, že zařízení na ně působí spíše jako
zdravotnické.
Oblast vytváření pocitu bezpečí zhodnotili ve všech případech, že se na pracovišti setkávají s
přátelskou atmosférou. Na otázku oblasti ochrany před vyloučením ze společnosti, se všichni
studenti shodli, že podle jejich názoru k vyloučení ze společnosti nedochází.

V Kroměříži

vypracovala: Mgr. Renata Bělohlávková

Datum: 5. 1. 2017

vedoucí obslužné péče DZR Strom života

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PSS ZA ROK 2016
Téma

Vzdělavatel

Ano

Počet
hodin
6

Počet
PSS
2

Prevence komplikací
u klientů se sníženou
mobilitou

SCA
Hygiene 29.2
products,
Bc.
Zuzana
Veřmiřovská
SCA
Hygiene 1.3.
products,
Bc.
Zuzana
Veřmiřovská
SCA
Hygiene 2.3.
products,
Bc.
Zuzana
Veřmiřovská

Ano

4

14

Komunikace
s
klienty
zdravotně
soc. zařízeních s
důrazem
na
inkontinenci
Mgr. Jiří Sobek | 14.3.
Individuální
Adpontes
plánování,
internetový kurz s
komentářem
a
diskuzí
Lochman
a 22.4.
Vlhké hojení ran
Rauscher, s.r.o.

Ano

8

2

Ano

8

9

Ano

4

4

APSS ČR, Ing. 26.4.
Mgr.
Alice
Švehlová
Lochman
a 12.5.
Rauscher, s.r.o.

Ano

8

1

Ano

4

4

Ano

8

2

Ano

8

10

Ne

6

11

Mgr.
R. 1.7.
Bělohlávková

Ne

5

9

SocioFaktor
s.r,o., Ostrava

Ano

8

1

Problematické
situace v péči
seniory

o

Demence v obrazech

Kompresivní terapie

Datum

Hygiene 19.5.
Podpora kontinence SCA
products,
Bc.
klientů v sociálních
Zuzana
službách
Veřmiřovská
30.5.
Prvky kinestetiky v SCHOLA
,
každodenní péči o MEDICA
Marcela
klienty s demencí
Kučerová, DIS
Krizová komunikace
a její
využití v praxi
Individuální
plánování,
internetový kurz s
komentářem
a
diskuzí
Úvod
do
problematiky řešení
konfliktů
a
vyjednávání
při

Mgr.
Bělohlávek

R. 17.6.

7.9.

Akreditace

práci s klientem v
soc sl.
Aktivizační techniky
k udržení paměti
seniorů
Zvládání
slovní
agrese
Hygienické
minimum
Využití polohovacích
prostředků
VITAPUR
Zvládání zátěžových
situací
pro
pomáhající profese
První pomoc

22.9.

Ano

8

1

27.9.

Ano

8

1

ALTER, Ing. E. 11.10
Ostrá
VITAPUR,
3.11.
Litomyšl

Ne

3

33

Ne

2

24

SCHOLA
MEDICA

Ano

8

14

Ne

3

29

Střední
zdravotnická
škola Kroměříž
CURATIO

15.11.

SZP
Voždová 23.11.
Renata

PSS každoročně spolupracují s VOP na vypracování svého individuálního vzdělávacího plánu.
V loňském roce absolvovali 773 hodin seminářů, přednášek a odborných stáží zaměřených
na zkvalitnění sociální služby. Preferovaná témata se nám z části podařilo naplnit.
Společenské akce, které jsme v roce 2016 navštívili
10.2.
11.2.
24.3.
18.4.
6.5.-7.5.
9.6.
17.6.-18.6.
14.6.
17.6.
27.7.
26.8.
2.9.
21.9.
20.10.
22.11.
1.12.
6.12.
8.12.
20.12.
21.12.

Ostatky – v našem zařízení
Sportovní hry Sv. Hostýn
Bleší trh – v našem zařízení
DpS U kašny ,,Pohádka o Popelce“
Projekt vzpomínky ke dni matek – v našem zařízení
Sportovní odpoledne pro pracovníky – fotbálek, Žlíbek –Těšnovice
Projekt vzpomínky ke dni otců – v našem nařízení
Výlet na Sv. Hostýn
Grilování s programem ke dni otců – v našem zařízení
Hudební vystoupení ,,Naše lidovka“ – v našem zařízení
Společenská akce pro zaměstnance – Žlíbek – Těšnovice
Den sociálních služeb – spol. akce pro zaměstnance, koupaliště Bajda
Sportovní hry, Lutopecny
Štrůdlování – v našem zařízení
Vzpomínkové odpoledne – v našem zařízení
Hudební vystoupení Studentky na harmoniku – v našem zařízení
Výstava keramických výrobků Mudr. Hurdálková – v našem zařízení
Mikulášské představení - v našem zařízení
Hudební vystoupení pedagogické školy Kroměříž – v našem zařízení
Pásmo koled – Živý Betlém – v našem zařízení

V Kroměříži
Datum: 5. 1. 2017

vypracovala: Mgr. Renata Bělohlávková
vedoucí obslužné péče DZR Strom života

Zpráva o činnosti - Domov pro seniory U Moravy
V Domově pro seniory U Moravy byla v roce 2016 provedena celková rekonstrukce kotelny,
proběhla instalace výsuvných markýz a v průběhu celého roku malování prostor zařízení.
Byla dovybavena reminiscenční místnost a obnovujeme materiálně technické zázemí
domova-byl zakoupen nový nábytek do jídelen uživatelů, kuchyňské linky, včetně sporáků a
chladniček Dále byly pořízeny polohovatelné stolky k lůžku, centrální panely pro komunikaci
s uživateli, elektrický zvedák.
Pro zvýšení kvality života v rezidenčním zařízení byly zakoupeny didaktické dřevěné
manipulační pomůcky a pro imobilní uživatele byly koupeny mobilní zahrádky.
Přímá práce s uživateli
Prioritou zařízení je zachování a podpora soběstačnosti a samostatnosti uživatelů ve všech
oblastech života. Důležitou součástí při poskytování sociální služby je prožití plnohodnotného
života v příjemném prostředí. Důraz je kladen na individuální přístup k uživatelům, udržování
stávajících sociálních kontaktů, podporu sounáležitosti, a smysluplnou náplň volného času.
V rámci individuálního plánování došlo k přepracování a nastavení nového modelu
individuálního plánování. Zaměřili jsme se na životní příběh člověka, na jeho historii, zájmy,
prostředí. Spolupracujeme s rodinou zejména při zahájení sociální služby.
Aktivizační činnost s uživateli
Smyslem veškerých aktivit je umožnit uživatelům aktivně prožívat život, udržovat
mezilidské vztahy a posilovat sociální kompetence.
Aktivizace je zaměřena na uživatele s vyšší mírou závislosti na poskytované službě (trénink
paměti, předčítání, zpěv, nácvik a podpora jemné a hrubé motoriky, rozvoj prostorové
orientace)
Nadále probíhá v domově jak individuální, tak i skupinová reminiscenční terapie,
canisterapie, muzikoterapie. V rámci vzpomínkové terapie byla uživatelem vytvořena kniha
historie Kroměříže od konce první světové války do roku 1945, která je doplněna dobovými
fotografiemi různých míst města. Uživatelé využívají Snoezelen místnost, která vychází
z konceptu bazální stimulace a slouží jako relaxace a zprostředkování prožitků a vjemů.
Duchovní péči zajišťujeme prostřednictvím kněze, který slouží bohoslužby v kapli domova,
zpovídá zájemce o svátost smíření a navštěvuje dle přání uživatele individuálně na pokojích.
Uživatelé se v rámci aktivizace mohou účastnit veškerých kulturních, sportovních a
společenských akcí, mezi které patří: skupinové cvičení, vycházky, ruční práce, včetně
keramiky a výroby různých dekorací, sportovní hry, trénink paměti pečení spojené
s ochutnávkou apod.)
Aktivizační činnosti jsou tematicky spojeny tradicemi, svátky a ročním obdobím.

Přehled akcí v roce 2016
•
•
•
•
•

Sportovní hry- Domov pro seniory Vážany
Masopust, vodění medvěda
Oslava MDŽ
Společenská hra KOLOTOČ
Návštěva Květné zahrady - výstava kamélií

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Děti z MŠ- vynášení Moreny
Hudební vystoupení žáků ZŠ Komenského
Koncert v kapli
Divadlo „Pohádka o Popelce“- Domov pro seniory U Kašny
Pálení čarodějnic
Sportovní hry – Domov pro seniory U Kašny
Návštěva výstavy historických kočárků v Holešově
Oslava svátku matek
Návraty- hudební vystoupení
Výlet do Luhačovic
Ukončení léta, grilování
Malý turnaj v šipkách
Oslava- Den seniorů
Hudební vystoupení žáků Základní církevní školy
Dýňování
Týden světel- pietní akce k uctění památky zesnulých
Ochutnávka Svatomartinského vína
1. adventní neděle- hudební vystoupení
Mikuláš
Vystoupení žáků speciální školy
Česko zpívá koledy
4. adventní neděle- hudební vystoupení
Štědrovečerní koncert sboru kostela Panny Marie z Kroměříže

Akce v rámci Sociálních služeb města Kroměříže
• Zimní sportovní hry- Sv. Hostýn
• Jarmark
• Hry bez hranic- Lutopecny
• Ples uživatelů sociálních služeb

Vzdělávání zaměstnanců
Zaměstnanci v přímé péči absolvují vzdělání, jež odpovídá požadavkům zák. č.108/2006 Sb. o
sociálních službách, čímž si zvyšují odbornou kvalifikaci.
Pro pracovníky v přímé péči je další vzdělávání zajišťováno formou akreditovaných kurzů,
školících akcí, odborných stáží. V rámci výměnných stáží absolvovaly stáž v našem zařízení
pracovnice sociálních služeb z Centra pro seniory Zahrada (Bystřice pod Hostýnem).
Vzdělávací akce v roce 2016
•
•
•
•
•
•

Postup používání dezinfekčních prostředků, manipulace s chemickými přípravky,
hygienické minimum, dezinfekční řád.
Lidská důstojnost
Prevence komplikací u klientů se sníženou mobilitou se zaměřením na prevenci pádů a
vzniku dekubitů v zařízeních sociálních služeb
Problematické situace v péči o seniory
Aktivizace seniorů
Komunikace s klienty sociálních zařízení s důrazem na inkontinentního klienta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vlhké hojení ran, kompresivní terapie
Podpora kontinence klientů sociálních služeb
Kinestetika
Inkontinence a kvalita života v paliativní péči
Úzkostný a obtížně adaptovatelný klient v sociálních službách
Zvládání slovní agrese
Péče o osoby s Alzheimerovou chorobou
Úvod do problematiky řešení konfliktů
Zvládání zátěžových situací pro pomáhající profese
Demence v obrazech
Konfliktní situace v komunikaci
První pomoc
Sexualita seniorů

Praxe studentů
Praxe tvoří nedílnou součást odborné přípravy všech studentů, kteří aplikují získané
vědomostí a dovednosti v praxi. Vede k upevnění příslušných kompetencí, nezbytných pro
výkon budoucí profese.
V průběhu minulého roku u nás vykonávali odbornou individuální a souvislou praxi studenti
SZŠ Kroměříž, kteří uživatelům zajišťují pomoc při osobní hygieně, úkonech péče o vlastní
osobu apod.
I nadále spolupracujeme s Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální a Střední
pedagogickou školou Kroměříž. Činnost studentů je zaměřena na aktivizaci uživatelů
(individuální činnost s uživateli). V rámci praxe se studenti zúčastnili anonymního
dotazníkového šetření.
Dotazníkové šetření
Evaluační dotazníkové šetření studentů bylo zaměřeno na hodnocení celkového přínosu
praxe v domově, na oblast dodržování práv uživatelů ze strany pracovníků. Lze konstatovat,
že studenti jsou celkově spokojeni s průběhem praxe v domově a také nemají větších výhrad
týkajících se oblasti dodržování práv a přístupu k uživatelům. Ojediněle se vyskytly poznámky
ohledně způsobu oslovování uživatelů a byla zaznamenána připomínka k přístupu některých
pracovníků oddělení ke studentům.

V loňském roce v rámci sběru dat k bakalářské práci proběhla dvě dotazníková šetření na
téma:
- Profesi gram sociálního pedagoga v domovech pro seniory
Práce byla zaměřena na uplatněná sociálního pedagoga na pozici sociálního pracovníka v
domovech pro seniory, na kvalifikační a osobnostní předpoklady, dovednosti,
kompetence.
- Aktivizace seniorů s Alzheimerovou nemocí ve vybraném zařízení sociální péče
Cílem bylo zmapovat současnou situaci a podat ucelený pohled na využití aktivizačních metod
u uživatelů s demencí. Pro výzkum byla zvolena kvalitativní forma, kdy respondenti z řad
vedoucích pracovníků odpovídali na uzavřené i otevřené otázky polostrukturovaného
rozhovoru. Z provedeného šetření vyplynulo, že různorodá nabídka aktivit (reminiscenční
terapie, canisterapie, muzikoterapie) napomáhá klientům se syndromem demence udržovat
pozitivní emoce, zpomalovat průběh nemoci a výše uvedené aktivity patří k preferovaným
činnostem uživatelů
Zkvalitňování poskytované služby
Ke kvalitě poskytovaných služeb se mohou klienti a jejich příbuzní vyjadřovat ústně,
telefonicky, písemně. Na jednotlivých patrech jsou k dispozici schránky na připomínky,
podněty, stížnosti. Postup řešení podaných stížností, návrhů a připomínek k poskytování
služeb upravuje Standard č. 7. Stížnosti slouží jako cenný zdroj pro zlepšení kvality
poskytovaných služeb.
Ke zvyšování kvality poskytovaných služeb přispívají uživatelé, kteří se vyjadřují k chodu
zařízení, poskytovaným službám a stravě prostřednictvím Rady uživatelů a stravovací komise.
Dále jsou zástupcům rady uživatelům předávány informace o dění v domově. Schůzek, které
se konají každý měsíc, se pravidelně účastní vedoucí domova, vedoucí obslužné péče,
vedoucí zdravotního úseku, provozářka a vedoucí kuchyně
Z každého setkání je pořízen písemný záznam, který mají uživatelé k dispozici na jednotlivých
jídelnách.

Kontrolní činnost
V naší organizaci je zaveden vnitřní kontrolní systém, který upravuje organizační směrnice
č.1/2008 Vnitřní kontrolní systém
Kontrolní činnost byla prováděna v souladu s danou směrnicí a písemně dokumentována.
Zjištěné nedostatky byly evidovány, neprodleně projednány a byla přijata nápravná opatření.
Kontrolní činnost byla zaměřována na:
- Oblast dodržování práv uživatelů
- Oblast komunikace s uživateli
- Dodržování harmonogramu práce
- Vedení povinné dokumentace
- Zachování intimity při provádění hygieny
- Dodržování doby výdeje stravy uživatelům.

vypracovala: Mgr. Vladimíra Marková,
vedoucí obslužné péče Domova pro seniory U Moravy

Zpráva o činnosti – Domov pro seniory Vážany

V Domově pro seniory Vážany byly v roce 2016 poskytovány služby 120 seniorům ve dvou
typech služeb - Domov pro seniory Vážany (pro 99 osob) a Domov se zvláštním režimem
Strom života s místem poskytování DpS Vážany (pro 21 osob). Péči jim zde poskytoval
multifunkční tým, který při své práci vycházel ze Standardů kvality sociálních služeb, metodik,
aktuálního znění zákonů a nově získaných vědomostí a dovedností ze vzdělávacích akcí.
Uživatelé byli ze strany personálu podporováni k zachovávání co největší míry soběstačnosti,
udržování sociálních vztahů, zachovávání dosavadních návyků a zálib. Velký důraz byl kladen
na spolupráci s rodinou a využívání služeb mimo zařízení.
Každému novému uživateli byl při nástupu od domova přidělen klíčový pracovník
(„důvěrník“) z řad PSS, který společně s ním individuálně plánoval službu, vedl dokumentaci,
seznamoval ho s plánovaným děním a změnami v zařízení, s aktuálním změním důležitých
dokumentů, řešil nákupy a osobní věci.
V domově v roce 2016 působil z řad uživatel zvolený Výbor uživatel a Stravovací komise.
Výbor uživatel se v průběhu roku několikrát sešel s vedením domova, probírali aktuální dění
v domově a podávali návrhy na změny. Do ovlivňování chodu zařízení se během roku zapojili
i ostatní uživatelé a to především prostřednictvím dotazníků, anket a příspěvků do
anonymních schránek. Jednou za tři měsíce se sešla Stravovací komise, ve které byly řešeny
požadavky na skladbu jídelníčku a připomínky ke konkrétním pokrmům. V roce 2016 si
obyvatelé a zaměstnanci domova mohli vybírat z nabídky výběru dvou obědových jídel a 5x
týdně z nabídky výběru dvou večeří.
Po celý rok 2016 probíhala v domově individuální a skupinová aktivizace klientů dle
týdenního plánu, který byl vyvěšený na ošetřovně fialového oddělení a denních místnostech
PSS. Aktivizace byly realizované v průběhu celého týdne pracovnicemi nepřetržitého provozu
a ve všední dny pracovnicemi terapie. Týdenní plán aktivit a pořádaných akcí byl vyvěšen na
nástěnkách ve vestibulu a na jednotlivých odděleních. Každý týden se program obměňoval a
uživatelé byli vždy při snídani informování a možnostech účastnit se těchto aktivit. V rámci
terapie probíhalo každé pondělní a pátek dopoledne kondiční cvičení s hudebním
doprovodem. Během ostatních dnů byly realizovány aktivity zaměřeny na ruční práce, práce
s keramickou hlínou, trénování paměti, sportovní klání, vaření, promítání filmů a fotografií
z akcí, turnaje ve společenských hrách, apod. Výrobky našich uživatel byly prezentovány na
prodejním jarmarku SSKM na velkém náměstí v KM, v knihovně KM a ve spolupráci s PN KM
na Vánočním jarmarku. V průběhu letních měsíců jsme uživatelům nabízeli vycházky a výlety
po okolí, posezení pod pergolou na zahradě. V roce 2016 bylo realizováno několik
tematických akcí (Pálení čarodějnic, Módní přehlídka, Olympiáda, Kuželky, Zimní sportování,
opékání špekáčků), které sklidily mezi uživateli veliký ohlas. V roce 2016 probíhala
reminiscenční a relaxační terapie.
V roce 2016 byly pro uživatele zakoupeny mobilní zahrádky, které sloužili především
imobilním uživatelům k aktivizaci.
Aktivity byly během roku zpestřovány přednáškami odborníků, hudebními, literárními,
tanečními a divadelními vystoupeními dětí z MŠ, ZUŠ a dobrovolníků. Během roku byly
uživatelům nabízeny i společné akce pořádané SSKM – Sportovní hry na sv. Hostýnu, Ples
SSKM, Sportovní hry seniorů, Jarmark SSKM – všech výše uvedených akcí se naši uživatelé
zúčastnili.

Během roku byly uživatelům nabízeny aktivity pořádané externími pracovníky a to aktivní a
pasivní muzikoterapii a canisterapií.
V rámci Týdne sociálních služeb vyhlášeného APSS ČR jsme zrealizovali den otevřených dveří
pro širokou veřejnost.
Pracovnice PSS se během roku individuálně seznamovaly s revizemi Standardů kvality
sociálních služeb a metodik. V rámci metodických schůzek spolupracovaly na sestavování
nových metodik, které vyplynuly během roku z praxe. V souladu se zákonem 108/2006 Sb. se
všechny pracovnice zapojily do vzdělávacích akcí a všechny splnily požadavky na následné
vzdělávání. Vzdělávání probíhalo formou seminářů, školení, školících akcí a konferencí.
Témata vzdělávacích akcí (PSS):
Využití polohovacích prostředků – 12 PSS
Problematické situace v péči o seniory – 1 PSS
Podpora kontinence klientů v sociálních službách – 2 PSS
První pomoc – 37 PSS
Aktivizace seniorů – 27 PSS
Prevence komplikací u klientů se sníženou mobilitou – 10 PSS
Aktivizační techniky k udržení paměti seniorů – 14 PSS
Inkontinence a kvalita života v paliativní péči – 6 PSS
Demence v obrazech – 13 PSS
Vlhké hojení ran – 3 PSS
Zvládání slovní agrese – 2 PSS
Úvod do ergoterapie – 12 PSS
Komunikace – 2 PSS

Témata vzdělávání VOP:

-

Aktivizační techniky k udržení paměti seniorů

-

Demence v obrazech

-

Pracovní setkání vedoucích pracovníků Domovů pro seniory a Domovů pro osoby se
zdravotním postižením – odborná konference

-

První pomoc

-

Zákon o sociálních službách v aktuálním znění

Přehled programů pro uživatele DpS Vážany za rok 2016:
Leden - sportovní turnaj, mše
Únor – sportovní hry, ples v DpS Vážany, masopust
Březen - hudební vystoupení k MDŽ, cimbálové odpoledne, mše, výlet po okolí
Duben – velikonoční mše, výlety po okolí, vystoupení dětí s MŠ, turnaj v kuželkách, pálení
čarodějnic, tematické odpoledne s hudbou, bleší trh
Květen – sportovní klání, posezení ke Dni matek, jarmark SSKM, mše, výlet do Podzámecké
zahrady, výlet na výstaviště, hudební vystoupení Dechovky
Červen – rozloučení s učni z Křenovic, den dětí s MŠ, oslava výročí domova, mše
Červenec – výlety po okolí, opékání špekáčků, muzeum, návštěva Květné a Podzámecké
zahrady
Srpen – mše, výlety do okolí, opékání špekáčků, dožínky KM, účast na výročí DOZP Zborovice
Září – tématické akce s hudebním doprovodem, akce ke dni seniorů, kino, sportovní hry,
výlet do Rožnova pod Radhoštěm, mše
Říjen – bleší trh, hudební vystoupení Ženy z Tlumačova, mše
Listopad – dušičky, pečení, ples SSKM, vystoupení MŠ, hudební vystoupení
Prosinec – hudební vystoupení p. Plachý, mše, Mikuláš, zábavné odpoledne s adventem,
Vánoční posezení, Zdounečanka, vystoupení MŠ, jarmark KM, vystoupení ZUŠ Kroměříž

V Kroměříži 20.1.2017

Mgr. Michaela Pospíšilová
Vedoucí domova DpS Vážany

Zpráva o činnosti – Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka
Hodnocení poskytovaných služeb za rok 2016
Shrnutí roku 2016
V letošním roce v souladu se závěry ukončeného projektu „ O krok blíže transformaci“ se
pokračovalo s dílčími koncepčními změnami na pavilónu K.
Byty byly vybaveny potřebnými elektrospotřebiči, vznikla cvičná kuchyňka a prádelna.
Úprava režimu dne zaručuje maximální rozvoj samostatnosti uživatelů, možnost spoléhat
na své síly, možnost využívat péči a podporu dle individuálních skutečných potřeb.
Poskytovaná sociální služba na pavilónu K se zaměřuje na nácvik života vně pobytové sociální
služby v návaznosti na využití následných sociálních služeb. Poskytovaná podpora se
zaměřuje na znalosti a dovednosti nezbytné pro začlenění do společnosti, které jim umožní
s podporou
žít
životem
běžné
populace.
Pracovní aktivity rozvíjí úroveň pracovních dovedností a zkušeností, napomáhají k získávání
pracovní rutiny a pravidelností rytmu pracovního dne tak, aby došlo co k nejefektnějšímu
zařazení cílové skupiny do pracovního procesu za mzdu.
V návaznosti na probíhající změny bylo upraveno poslání, zásady a cíle zařízení.
Vzhledem ke zhoršování zdravotního stavu uživatel byly v letošním roce zakoupeny
polohovací postele, zvedáky a didaktické pomůcky ke zkvalitnění činnosti s uživateli. Pro
mladší uživatele byly zakoupeny pomůcky pro sportovní vyžití jako další možnosti naplňování
volného času. Dále pak na pavilónu J a L byla vyměněna podlahová krytina v jídelnách. Byly
zakoupeny nové jídelní stoly a židle na všechna oddělení. Ke zkvalitnění vedení povinné
písemné dokumentace byly pořízeny nové počítače na oddělení a pavilóny.
V letošním roce ukončilo pracovní poměr v našem zařízení (odchod do starobního důchodu či
změna práce, mateřská dovolená) 15 pracovníků. Obsazování uvolněných míst je velmi
náročné, setkáváme se s malým zájmem o práci v sociálních službách. Navíc časté střídání
pracovníků negativně přijímají uživatelé. Nedostatek či časté střídání pracovníků v sociálních
službách klade zvýšené nároky na stávající pracovníky, což může vést v budoucnu ke zhoršení
kvality poskytovaných služeb.
Činnost zařízení
Cílem pracovníků DOZP Barborka je poskytovat kvalitní sociální službu s respektem a úctou
k člověku. Poskytovat službu tak, aby vycházela ze schopností a zájmů uživatelů a zároveň
směřovala k naplňování jejich individuálních potřeb. Všichni pracovníci respektují práva a
ochranu osobní svobody uživatelů.
Velkou a úspěšnou akcí v loňském roce bylo nastudování divadelně muzikálového
představení Mrazík. Herci byli vybráni z řad uživatelů a samotný nácvik byl opravdu velmi
náročný. Do přípravy se zapojila většina pracovníků domova, tak se šily kostýmy, tvořily a
malovaly kulisy, nahrávala se hudba, ostatní pracovníci pomáhali s nácvikem rolí.
Nacvičovalo se každou volnou chvilku a s velkým úsilím, aby vše bylo nastudováno a
připraveno na den D. Veškerá vynaložená energie se vyplatila, představení bylo nádherné a
při závěrečné děkovačce nezůstalo jedno oko suché. Největším poděkováním všem
zúčastněným je pozvání pana místostarosty Motyčky na předvedení muzikálového
představení v Kulturním domě v Kroměříži.

Zvyšování kvality poskytované služby
Dotazníkové šetření v roce 2016
Dotazníky pro uživatele byly zaměřeny na oblasti:
• Kapesné
• Využívání vnějších zdrojů
• Šatní karty
Dotazník pro pracovníky byl zaměřen na:
• Zkvalitnění poskytované služby
Pracovní uplatnění a možnost seberealizace, aktivizační dílny
Domov Barborka má zřízeno šest aktivizačních dílen pro uživatele. Pracovně-edukační
činnost je provozována v rámci doplňkové činnosti určené v čl.V.písm.b) Zřizovací listiny ze
dne 30.10 2003.
Uživatelé mají možnost si rozvíjet a udržovat své psychomotorické schopnosti, pracovní
návyky, ale také samostatnost a zodpovědnost v dílně tkalcovské, keramické, košíkářské, šicí,
kreativní a pracovní dílně.
Smysluplná a pravidelná činnost je vždy přizpůsobena možnostem, schopnostem a
dovednostem uživatelů s ohledem na osobní cíle a přání uživatelů.
Výrobky uživatelů jsou reprezentovány na prodejním jarmarku SSKM na Velkém náměstí
v Kroměříži, v prodejně dárkových předmětů „Obchůdku v zákoutí“, v knihovně města
Kroměříže a na akcích radnice města Kroměříže.
Uživatelé domova se také pravidelně podílejí na chodu zařízení, vypomáhají na vrátnici, v
kuchyni, prádelně. Také se zapojují do pracovních činností při úklidu okolí zařízení, v areálu
domova a ve skleníku.
o 8 uživatelů je zaměstnáno na dohodu o pracovní činnosti – úklid, prádelna, kuchyň,
vrátnice
o 1 uživatel dochází na výpomoc do obchůdku dárkových předmětů „Obchůdek
v zákoutí“
o 1 uživatelka vypomáhá v prádelně v DpS U Moravy
Podpora uživatelů s vyšší a úplnou mírou podpory
Pro zkvalitnění života uživatelů s vyšší a úplnou mírou podpory došlo na odděleních ke
změnám v harmonogramu práce a koncepci práce. Stále více jsou veškeré činnosti zaměřeny
na individualizaci práce s uživateli, na jejich potřeby a schopnosti. Dopolední činnosti se
odvíjejí od týdenních plánů činností, na kterých se podílejí všichni pracovníci oddělení a jsou
zaměřeny na sebeobsluhu, rozumové schopnosti, komunikační dovednosti, smyslové
aktivizace, jemnou motoriku, využívání prvků bazální stimulace, prostorovou orientaci…
Odpolední činnosti jsou převážně zaměřeny na individuální vycházky, vytváření a plnění
osobních cílů, návštěvy kadeřníka, pedikérky, nákupy, knihovna – využívání místních zdrojů.
Individuální vycházky pro uživatele s vyšší a úplnou mírou podpory jsou zaštitovány
pracovníky u ÚP, praxí z Vyšší pedagogické a sociální a z Univerzity T. Bati ve Zlíně.

o Pro uživatele s vyšší a úplnou mírou podpory jsou vytvářeny pracovníky didaktické
pomůcky, které jsou zaměřeny na jednotlivého uživatele a na jeho potřeby.
/ pomůcky pro zrakovou a hmatovou stimulaci, CD pro poznávání zvuků zvířat,
pexeso – profese…/
o Uživatelům s vyšší a úplnou mírou podpory je nabízena psychorelaxční místnost /bílý
pokoj/ a perlička /vodoléčba/
o Byly dokoupeny chybějící elektrické polohovací postele a polohovací polštáře od
firmy VITAPUR
o Uživatelé s vyšší a úplnou mírou podpory se zúčastnily jednodenních výletů do ZOO
Hodonín, do Pačlavic, za památkami do Olomouce a na hrad Veveří spojený s plavbou
parníkem po Brněnské přehradě.
o Rekreace dle zájmů uživatel s vyšší a úplnou mírou podpory byly uskutečněny
v měsíci červnu v Mostech u Olomouce v září ve Velkých Karlovicích.
Podpora samostatnosti a soběstačnosti, integrace
Uživatelé s nízkou mírou podpory jsou podporováni a vedeni k co největší samostatnosti a
soběstačnosti. Do týdenních plánů činností jsou zařazovány činnosti podporující sociální
dovednosti uživatelů, rozumové, sportovní a pohybové aktivity, rizikové situace.
o Pro podporu individualizace a zkvalitnění poskytované péče mají jednotlivá oddělení
a pavilony vytvořeny roční cíle, které jsou v průběhu roku realizovány a naplňovány.
Podrobněji jsou tyto cíle zpracovány a popsány v příloze Standardu 15.
o Uživatelé jsou vedeni k samostatným návštěvám akcí města /výstavy, kino, cirkus/ i
ve večerních hodinách
o Nácvik situačních her /Ztratil jsem se, Nákup v obchodě, Evakuace – hoří, Úraz
spolubydlícího…/
o Uživatelé jsou vedeni k sestavení si jídelníčku pro přípravu snídaně, večeře a
k sepsání nákupu dle letáků, obrázkových katalogů.
o Stále více uživatelů se podílejí na samostatných přípravách snídaní, postupně
přidávají i přípravu večeří
o Probíhají samostatné nákupy a účtování potravin na přípravu snídaní a večeří.
o Rekondiční pobyty pro uživatele s nižší mírou podpory jsou zaměřeny na podporu
sociálních dovedností, uživatelé jezdí v menším počtu a na přepravu využívají vlak, či
autobus, podílejí se na přípravě stravy po celou dobu pobytu
o Uživatelé jsou vedeni v nácviku samostatných návštěv lékařů – specialistů
/rehabilitace, oční, logopedie…/
o Větší počet uživatelů již zvládá péči o své prádlo, zvládají třídění prádla, používání
pračky, sušičky.
Podpora uživatelů v udržování získaných vědomostí a dovedností
o Jedna uživatelka projevila zájem o doplnění vzdělání. Vedoucí domova spolu
s opatrovníkem zajistila uživatelce studium na Střední škole hotelové a služeb
v Kroměříži, od listopadu uživatelka studuje učební obor.
o Dle projeveného zájmu uživatelů se pokračuje s přednáškami a praktickými ukázkami
v zaměstnanecké jídelně zařízení.
o Informace o činnostech a akcích zařízení, oddělení, pavilonech a města jsou i nadále
uživatelům prezentovány v Barborčině čtvrtletníku.

Podílení uživatelů na zvyšování kvality poskytované péče a chodu zařízení
Stravovací komise složená ze zástupců domova, uživatelé, ved.zařízení, ved.kuchyně,
ved.zdravotního úseku se schází v DZR Strom života kde projednávají návrhy a připomínky ke
stravování uživatelů DOZP a DZR Strom života. Zástupci stravovací komise zjištěné informace
ohledně stravy z oddělení a pavilonů předkládají na stravovací komisi. Zjištěné informace pak
předkládají na schůzkách uživatelů na jednotlivých odděleních a pavilonech.
Rada uživatelů složená ze zástupců z jednotlivých oddělení, pavilonů, DS, PSB a vedení
domova se v loňském roce sešla 5x. Na těchto schůzkách seznamuje vedoucí domova
uživatele se všemi změnami, událostmi a novinkami v DOZP, od uživatelů jsou zjišťovány
připomínky, nápady a požadavky na provoz domova.
Během těchto schůzek bylo projednáváno:
o Plán akcí na rok
o Práva a povinnosti uživatelů
o Nákupy a investice – požadavky na nákupy na jednotlivá oddělení, pavilony,
aktivizační dílny
o Nákupy sportovního vybavení
o Aktivizační dílny v letních měsících
o Bezpečnost a rizikové situace
o Kapesné
o Domovní řád a jeho dodržování
o Stížnosti uživatelů, společné soužití
o Využívání místních zdrojů
o Zhodnocení uskutečněných akcí

Schůzky uživatelů na jednotlivých odděleních a pavilonech probíhají jednou za dva měsíce,
nebo dle potřeb schůzky. Na těchto schůzkách jsou řešeny organizační a provozní záležitosti,
připomínky a problémy na odděleních, pavilonech, stížnosti a připomínky uživatelů a
v neposlední řadě plánované akce, výlety, rekreace.

Profesní rozvoj zaměstnanců
Všichni pracovníci DOZP Barborka mají povinnost dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních
službách, dále se vzdělávat. Proto má každý pracovník v přímé obslužné péči a sociální
pracovnice vypracovaný Individuální vzdělávací plán a ten koresponduje se Vzdělávacím
plánem zařízení.
Během roku se dále pracovníci individuálně seznamovali s aktualizacemi Standardů kvality
sociálních služeb a metodikami.
Vzdělávání probíhalo formou seminářů, školení, školících akcí, konferencí a samostudiem.
Z každého školení, semináře vypracovávají práce a závěry, které dále slouží ostatním
pracovníkům pro zkvalitňování péče o naše uživatele.

Vzdělávání pracovníků v roce 2016
Název semináře
Skupinová supervize
Hygienické minimum
Podpora kontinence klientů v soc.sl.
Proměny stáří a geronto oblek
Kompresivní terapie
Lidská důstojnost
Prevence komplikací u klientů se sníženou
mobilitou se zaměřením na prevenci pádů a
vzniku dekubitů v zařízení soc.sl.
Jak zvládat a řídit problémové zaměstnance
Kritikou a pochvalou k lepší motivaci zam.
Zvládání agresivního klienta pomocí
systému úchopů a držení – metoda
šetrného zvládání agrese
Základy jednání s problémovými klienty,
včetně krizové intervence
Inkontinence a kvalita života v paliativní
péči
Úvod do problematiky inkontinence
Individuální
plánování
jednoduše,
srozumitelně, prakticky
Úvod do problematiky řešení konfliktů a
vyjednávání při práci s klientem
Úzkostný a obtížně adaptovatelný klient
v sociálních službách
Komunikace s klienty zdravotně sociálních
zařízení s důrazem na inkontinentního
klienta
Zákon č.108/2006 Sb.,o soc.sl.
Kultura chování a vystupování zaměstnanců
soc.sl.
Zvládání slovní agrese
Nácvik komunikačních dovedností pro
trenéry paměti
Prvky kinestetiky v každodenní péči o
klienty s poruchou hybnosti
Velká novela 2016 – 7.9.2016
Standardy 2017 aneb plány MPSV v oblasti
kvality

Hodinová dotace
12
4
8
8
4
4
8

4
2
64

8
8
4
8
8
8
8

6
8
8
32
8
12
8

Metodické schůzky na oddělení a pavilonech
V roce 2016 se uskutečnilo na jednotlivých odděleních a pavilonech 10 metodických schůzek.
Schůzky byly zejména zaměřeny na:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vedení povinné dokumentace
Akce plánované pro uživatele
Organizační záležitosti oddělení, pavilonů
Změny koncepce práce
Vytváření nových didaktických pomůcek
Uživatelé a jejich potřeby
Standardy kvality a metodiky
Průběžné plnění a hodnocení ročních cílů
Vzdělávání pracovníků

Rada zaměstnanců
Rada zaměstnanců je tvořena zástupci pracovníků z jednotlivých oddělení a pavilonů, DS, PSB
a vedením domova. Tyto schůzky se uskutečňují jednou za dva měsíce a zvolení pracovníci na
ně přinášejí připomínky, nápady a informace z jednotlivých oddělení, pavilonů.
Na těchto schůzkách bylo řešeno:
o Dotace na rok2016
o Nákupy – investice – oddělení, pavilony, DS, ostatní provozy
o Plánované opravy
o Nové webové stránky
o Změny koncepce práce
o Plán akcí a rekreací na rok 2016
o Aktualizace Standardů, metodik
o Zápisy povinné dokumentace – Záznamy o průběhu činností
o Nákupy uživatelů
o Sociální den
o Zápisy o pádu uživatele
Kontrolní činnost
Kontrolní činnost probíhala v zařízení DOZP Barborka v souladu s Organizační směrnicí
č.1/2008. Po celý rok probíhaly na DOZP namátkové průběžné kontroly na všech úsecích.
Kontrolní činnost byla zaměřena na:
o Povinnou písemnou dokumentaci
o Přímou práci s uživateli
o Dodržování práv uživatelů
o Dodržování harmonogramu práce
o Individuální činnost s uživateli
o Komunikace a jednání s uživateli
o Aktivizace uživatelů
o Dodržování intimity uživatelů
Závěry z kontrol: Při kontrolní činnosti nebyly zjištěny vážné nedostatky, drobné nedostatky
v písemné dokumentaci a organizaci práce odstraněny ihned.

Hodnocení akcí uskutečněných v roce 2016
Kulturní, vzdělávací, společenské a sportovní akce, které se konaly v DOZP Barborka ale i
mimo něj vycházejí z ročního plánu akcí, který je vytvořen na začátku každého kalendářního
roku ve spolupráci rady uživatelů, vedoucí obslužné péče a vedoucích jednotlivých oddělení a
pavilonů.
Přehled uskutečněných akcí v roce 2016
Rekondiční pobyty
o Zimní pobyt na Tesáku
o Mosty v Lukách
o Stanování Hradisko
o Turistický pobyt-Portáš
o Velké Karlovice
Výlety a jednodenní akce
o ZOO Hodonín
o Cirkus
o Výstava Floria Kroměříž, Olomouc
o Zborovice
o Animág
o Květná zahrada
o Aquapark Uherské Hradiště
o Morkovské véšlap
o Malenovice-Fajn den
o Výlet do Rataj
o Motosraz Morkovice
o Na značky v PN
o Výlet
Těšánky –
rozhledna
Zdenička
o Praha – muzikál Mama Mia
o Den matek na Velkém náměstí
o Den tance
o Dožínky
o Diskotéka v restauraci UNO
Společné akce
o Zimní sportovní hry Hostýn
o Jarmark SSMK
o Hry bez hranic Lutopecny
o Ples sociálních služeb

V Kroměříži 15.1.2017

Akce zařízení
o Masopust, karneval
o Návštěva faráře v DOZP
o Vítání jara
o Kouzelník Mistr Šmeli
o Pták zpěvák
o Atletický trojboj
o Koncert „ Slunečnice“
o Vystoupení divadla „ My“
o Veselé brnkání
o Turnaj ve stolním tenise
o Slet čarodějnic
o Hudební vystoupení Veterinární
školy
o Hudební vystoupení SPgŠ
o Vánoční posezení pro rodinné
příslušníky

vypracovala: Mgr. Gabriela Perútková
vedoucí obslužné péče DOZP Barborka

Zpráva o činnosti - Denní stacionář
Hodnocení poskytovaných služeb za rok 2016
Nabízených služeb denního stacionáře využívalo v roce 2016 celkem 12 uživatelů. Od ledna
až do konce května jsme poskytovali službu 11ti uživatelům. Od začátku měsíce června se
naplnila kapacita denního stacionáře, tedy počet uživatelů se zvýšil na počet 12. Tento stav
trval beze změn až do konce roku 2016.
V průběhu uplynulého roku byla pro uživatele této služby připravována pracovnicemi
denního stacionáře široká škála činností, vycházejících z jejich zájmů, individuálních potřeb a
v neposlední řadě i činnosti směřující k prohlubování stávajících a získávání nových
sociálních dovedností a pracovních návyků. Uživatelé byli opět zapojováni i do aktivit
Domova Barborka, se kterým denní stacionář i nadále velmi úzce spolupracuje. Mezi
oblíbené činnosti uživatelů denního stacionáře patřily v uplynulém roce opět především
pracovní a výtvarné činnosti, spojené s výrobou dekorací, drobných dárkových předmětů, s
aranžováním prostor stacionáře a domova, různě konané společenské a sportovní akce,
dále pak zvládání přípravy jednoduchých pokrmů ve cvičné kuchyňce, hudební a taneční
činnost spojená s prezentací denního stacionáře na veřejnosti. Uživatelé DS se koncem roku
také významně podíleli na nácviku divadelního představení „Mrazík“, které společně
odehráli s obyvateli Domova Barborka na tradičním Vánočním posezení. Toto představení
sklidilo velký úspěch a plánuje se i jeho repríza.
Uživatelé v uplynulém roce také projevovali zájem o účast na různých kulturních akcích,
konaných v rámci města Kroměříže a našeho regionu.
Během roku jsme se více zaměřili na zvyšování tělesné kondice našich uživatelů, což
vyplynulo z pozorování jejich individuálních potřeb a zájmů. Organizovali jsme více
kondičních vycházek, které jsme provázali s plněním osobních cílů uživatel, se sběrem
přírodnin v návaznosti na pracovní a výtvarnou činnost a také s poznáváním nových lokalit
a získáváním nových poznatků a společných zážitků.
V průběhu roku jsme ke svým aktivitám plně využívali pracovnu a cvičnou kuchyň,
relaxační místnost, počítačovou učebnu, tělocvičnu i venkovní areál domova.
V rámci investic do vybavenosti denního stacionáře byly koncem roku zakoupeny nové
židle do cvičné kuchyňky a nákupem tří nových PC došlo ke zmodernizování počítačové
pracovny stacionáře.
V průběhu roku 2016 využíval denní stacionář při poskytování svých ambulantních služeb
systém sledované péče.
V rámci zajištění dobrého sociálního klimatu se v průběhu roku konaly schůzky s uživateli a
schůzky s opatrovníky uživatelů, kde se přítomní měli možnost vyjádřit k chodu denního
stacionáře a k poskytovaným úkonům (zápisy ze schůzek uloženy v kabinetu DS). S uživateli
byly 4x ročně vypracovávány dotazníky a následně vyhodnocovány. Dotazníky obsahují jak
všeobecné, tak i cílené otázky pro uživatele nebo jejich opatrovníky, a to v návaznosti na
chod stacionáře a poskytované úkony (strava, plánované akce, standardy kvality
poskytované péče, pracovní terapie, nabízená činnost, připomínky, problémy atd.). Postřehy
a výsledek hodnocení dotazníků jsou jedením z podkladů pro Radu uživatelů, která se
koná 1x za dva měsíce. Případně aktuální výsledek (potřebný ihned k řešení) je předložen
neprodleně ke konzultaci vedoucí denního stacionáře (vedoucí zařízení) při pravidelné
poradě (každé pondělí).

V denním stacionáři pracovali v uplynulém roce 2 stálé pracovnice, které současně plnily roli
klíčových pracovníků denního stacionáře, z nichž každá měla v péči 6 uživatelů, jimž byla
nápomocna při naplňování jejich osobních a edukačních cílů. Pravidelně byly vypracovávány
týdenní plány činnosti, na jejichž vytváření se podíleli pracovnice DS společně s uživateli
stacionáře. Dále byly stanoveny obecné cíle, plynoucí z potřeb uživatelů DS pro rok 2016,
které byly v průběhu roku naplňovány různou měrou úspěšnosti.
Stanovené cíle denního stacionáře na rok 2016:
1. Podpora rozvoje sociálních dovedností uživatel DS, podpora a zprostředkování rozvoje
jejich kulturního života, integrace, zprostředkování kontaktu s okolním světem
11 uživatelů – zainteresování všech uživatelů stacionáře do činnosti, která bude spojena
s návštěvou kulturních a společenských akcí, pořádaných v našem regionu. Pomoc a podpora
uživatelů DS při vyhledávání těchto akcí, při plánování účasti na nich a při samotné realizaci
návštěv na těchto akcích (kulturní akce, sportovní akce, jarmarky, návštěvy muzea apod).
2. Podpora a vedení uživatel DS při získávání a upevňování schopností samostatného
zvládání sebeobslužných úkonů
6 uživatelů - udržení a upevňování samostatného zvládání sebeobslužných úkonů, které
vyplývají z pobytu v DS. Jedná se o tyto činnosti – dodržování zásad správného stolování a
úklidu před a po něm, oblékání a vysvlékání, zvládání hygienických úkonů.
5 uživatelů – částečné zvládání sebeobslužných úkonů s dopomocí a podporou personálu DS
3. Pracovní činnost – výroba dárku ke dni matek, výroba sušenkové dózy
11 uživatelů – zvládnutí jednotlivých pracovních operací, a to samostatně nebo dílčím
způsobem, které jsou nezbytné k výrobě sušenkové dózy. Zainteresování všech uživatel a
jejich motivace k chuti do pracovní činnosti.
4. Prezentace činnosti denního stacionáře na veřejnosti spojená s nácvikem tanečního
vystoupení, aktivizace uživatel v pohybové činnosti
7 uživatelů stacionáře – zapojení uživatel do nácviku tanečního vystoupení, zvládnutí
choreografie, tanečních kroků a prvků, práce s rekvizitami, pohyb v kostýmech, výroba
kostýmů, překonání trémy a prezentace naučeného na veřejnosti.
5. Podpora a vedení uživatel DS v oblasti zvyšování jejich fyzické kondice, vytvoření pestré
škály nabízených pohybových činností a jejích vřazování do týdenních plánů DS (ggcvičení,
cvičení na míčích, turistika, organizace sportovních soutěží, účast na sportovních hrách,
míčové hry, chůze v terénu atd.)
11 uživatelů – zapojení všech uživatel DS do činnosti, která povede ke zvyšování jejich fyz.
kondice, vytváření individuálních plánů, jež budou zaměřeny na pohyb a budou přizpůsobeny
individuálním potřebám a možnostem klientů stacionáře.

Hodnocení naplnění stanovených cílů za rok 2016
1. 12 uživatelů - ( příchod nového uživatele v červenu) denního stacionáře se v průběhu roku
2016 zúčastnilo několika kulturních, sportovních a jiných společenských akcí. Jednalo se o
akce pořádané přímo Sociálními službami města Kroměříže, personálem DS a dále pak se
jednalo o akce, konané v rámci nabídky našeho regionu. Personál vydával během
uplynulého roku impulsy k účasti na výstavy, jarmarky, výlety a uživatelé společně s jejich
opatrovníky zpravidla na tyto impulsy okamžitě kladně zareagovali. Došlo tak k realizaci
řady velmi pěkných akcí, výletů a získání nových poznatků a zážitků, které zcela určitě
přispěly k rozvoji jejich soc. dovedností. Tři uživatelé DS absolvovali týdenní rekreaci v
Beskydech, která byla zaměřená na turistiku a uživatelům se velmi líbila. Dále 2 klienti se
zúčastnili rekondičního pobytu ve Velkých Karlovicích, který též hodnotily zúčastnění velmi
kladně.
2. 4 uživatelé zvládají téměř samostatně sebeobslužné úkony, které vyplývají z pobytu v DS.
Jedná se o tyto úkony: dodržování zásad správného stolování a úklidu před a po něm,
oblékání a vysvlékání, zvládání základních hygienických úkonů. Uživatelé tyto úkony zvládají
samostatně, ovšem ne stoprocentně a každý je zvládá s různou měrou úspěšnosti, tedy zcela
individuálně. U všech čtyř klientů je nutný dohled, popř. slovní upozornění na malé
nedostatky či drobná dopomoc.
8 uživatelů zvládá sebeobslužné úkony jen částečně, s dopomocí nebo vůbec. Jsou tak
různou měrou závislí na pomoci druhé osoby, v DS tedy na pomoci personálu. Dopomoc je
opět velmi individuální.
Celkově mohu konstatovat, že personál v průběhu naplňování tohoto cíle došel k závěru, že
je v zájmu všech klientů DS, aby se v naplňování tohoto cíle pokračovalo i v následujícím
období, jelikož se situace v tomto ohledu spíše zhoršuje. Klienti stárnou a problémy se
zvládáním základních sebeobslužných úkonů se tak velmi rapidně prohlubují.
3. 6 uživatelů si vyžádalo dopomoc v průběhu naplňování tohoto cíle, protože každý z nich
má velmi omezené individuální schopnosti v pracovní oblasti. Nutná zde byla velká pomoc a
podpora ze strany personálu. Bez organizace, vedení a dopomoci personálu by tento cíl,
zaměřený ne pracovní činnost a nácvik vaření, nemohl být vůbec naplněn. Uživatelé se
ovšem na jeho realizaci podíleli svým individuálním dílčím způsobem.
5 uživatelů zvládlo naplnit tento cíl s velkou měrou samostatnosti. Personál sehrál pouze roli
doprovodnou a byl nápomocen jen při některých závažnějších pracovních operacích, jako
bylo např. obstarání potřeb a surovin, výroba těsta, pečení, aranžování.
4. 7 uživatelů se podařilo velmi úspěšně zapojit do taneční prezentace na veřejnosti.
S dopomocí personálu DS se uživatelé zvládli naučit za určité časové období choreografii na
dané téma. Někteří z nich se podíleli po výtvarné stránce i na výrobě kulis a kostýmů, které
k tanečnímu vystoupení neodlučitelně patří. Skupina těchto uživatelů se tak prezentovala
se svým vystoupením na Jarmarku sociálních služeb. Čtyři uživatelé DS se velmi dobře
prezentovali na Vánočním posezení, kde ztvárnili svou roli v divadelním představení Mrazík,
které bylo velmi úspěšné.
5. 12 uživatelů se podařilo opět dílčím způsobem zainteresovat do činností, které měli za cíl
posílit jejich fyzickou zdatnost a udržet jejich kondici. Personál pravidelně vřazoval do
týdenních pracovních plánů péče činnosti, zaměřené tímto směrem. Jednalo se o cvičení na
rehabilitačních míčích, cvičení na posilovacích strojích a využívání tělocvičny v domově,

kondiční vycházky, turistické a poznávací vycházky, rekondiční pobyty a výlety, relaxační
cvičení apod. Uživatelé DS se zúčastnili sportovních her v Lutopecnách a na Sv.Hostýně.

Celkově se v systému práce s uživateli pracovalo skupinově a také individuálně, a to
v návaznosti na klíčového pracovníka a jednotlivé pracovní činnosti. Dbalo se na maximální
podporu samostatnosti uživatelů, a to za účelem možnosti rozvoje jejich osobnosti. Při
skupinových činnostech kladl personál důraz na rozvoj schopností vzájemné spolupráce a
tolerance mezi uživateli, poněvadž každý klient stacionáře má velmi individuální schopnosti a
limity.
Vhodnou formou byla do činností DS zařazována činnost zaměřená na rozvoj kognitivních
funkcí, na rozvoj a nácvik sociálních dovedností, na opakování a procvičování trivia, na
informovanost uživatelů o dění doma i ve světě. Za dobu docházení do denního stacionáře si
uživatelé prohlubovali znalosti a dovednosti v oblasti počítačové gramotnosti (opis textu,
základy obsluhy internetu), v oblasti kreativní tvorby (výtvarně zaměřená činnost, hudební a
pohybová činnost, divadelní činnost), v oblasti získávání manuální zručnosti a pracovních
návyků. Dále se pak upevňovaly a rozvíjely jejich schopnosti a dovednosti v oblasti péče o
vlastní osobu (hygiena, stolování, oblékání..), při práci ve cvičné kuchyňce (příprava
jednoduchých pokrmů,
vytváření nákupních lístků, nakupování surovin na vaření,
manipulace s elektrospotřebiči). Uživatelé dále využívali pozemku v areálu Domova
Barborka, a to za účelem získávání pracovních návyků a dovedností v oblasti pěstování
okrasných květin, které se následně učili zpracovávat při výtvarné a pracovní činnosti.
Uživatelé se aktivně zapojovali v průběhu roku do údržby a úklidu vnějších prostor
Domova Barborka. Dále také spolupracovali na výrobě nejrůznějších aranžmá, která
vytvářeli společně s pracovníky DS u příležitosti různě konaných společenských akcí.
Počítačová a informační gramotnost
-

zvládnutí základní obsluhy PC, zapnutí a vypnutí PC
zvládnutí základní nabídky použití internetu
zvládnutí výukových programů pro PC – trivium
modelové situace
opis textu, orientace na klávesnici, eliminace chyb při opisu, funkce jednotlivých
kláves, tisk dokumentu
obsluha kopírovacího stroje
obsluha dataprojektoru
individuální přístup k uživateli
pro příští období – opakování a upevňování již naučeného, získávání nových a
prohlubování již získaných dovedností

Podpora kreativní činnosti – výtvarná a estetická činnost
-

podpora a rozvoj estetického cítění jednotlivců
podpora rozvoje fantazie, tvořivosti, pozorovacích schopností
rozvoj smyslového vnímání, rozvoj jemné i hrubé motoriky
postupná ukázka a názorná ukázka jednotlivých výtvarných technik, realizace
výtvarných technik, zajištění a využití širokého spektra výtvarných potřeb, sběr
přírodních materiálů, získávání a čerpání inspirace jak v odborné literatuře,
prostřednictvím internetu, dále v přírodě a okolí, slovní doprovod a vedení

-

získávání vědomostí a zvládnutí nových výtvarných technik
návštěva výstav, hledání nové inspirace a rozšiřování obzorů
individuální přístup k uživateli
do výtvarné činnosti bylo, nějakým způsobem, zapojeno všech 12 uživatelů
pro příští období – získávání nových znalostí a prohlubování již získaných výtvarných
technik, využívání již naučených a zvládnutých pracovních postupů

Podpora kreativní činnosti – hudební a pohybová činnost
-

zajištění možnosti rozvoje hudebního cítění
rozvoj smyslového vnímání, rozvoj jemné i hrubé motoriky
získávání nových poznatků z oblasti hudební teorie, vyhledávání informací v odborné
literatuře, prostřednictvím internetu
využití hudebních nástrojů, Orffův instrumentář
orientace v hudebních žánrech a v hudebním světě všeobecně
poslech hudby prostřednictvím audiovizuálních přístrojů
aktivní i pasivní účast na hudebních, tanečních a divadelních představeních
samotný nácvik a prezentace pěveckého nebo tanečního vystoupení
do činnosti zapojeno všech 12 uživatelů
pro příští období – rozšíření dalšího rozvoje v této oblasti, upevňování a
zdokonalování již získaných schopností

Trivium
-

používání pracovních listů s kombinovaným zaměřením (čtení, psaní, počítání)
práce s tiskem, s knihou
využívání didaktických pomůcek (písmenné kostky), PC, literatury
hra společenských her zaměřených na podporu trénování paměti a logického
myšlení (podpora trénování kognitivních funkcí)
zadávání referátů, besedy s uživateli na různá témata
k uživatelům bylo přistupováno individuálně
pro příští období – opakování, upevňování a prohlubování získaných dovedností

Samostatnost a soběstačnost
-

-

-

sebeobsluha - hygiena – mytí rukou, obličeje, používání ručníku, dávkování mýdla,
správné použití WC, udržení čistoty apod. – zvládá v rámci svých schopností
polovina uživatelů s dohledem bez větších problémů a druhá polovina s dopomocí –
cílem je pro další období dosáhnout zlepšení nebo alespoň udržení stávajících
schopností
sebeobsluha – stolování – samostatnost při jídle, používání příboru, čistota stolování,
zvládání zásad správného stolování – zvládá polovina uživatelů – cílem je pro další
období tyto schopnosti udržet ( v rámci poskytované služby se v uplynulém roce
stravovalo 10 uživatel DS)
sebeobsluha – oblékání, svlékání, zapínání knoflíků nebo zipu, správné vrstvení
oděvu, výběr oděvu, obouvání a zouvání, zavazování tkaniček, udržení celkové
úpravy a čistoty zevnějšku – zvládá polovina uživatelů – cílem pro další období je
opakování, upevňování a zlepšování těchto návyků

-

příprava jednoduchých pokrmů ve cvičné kuchyňce – obsluha varné konvice,
vyhledání receptu, sestavení nákupního lístku, nákup surovin na vaření, orientace
v obchodě a ve zboží, pochopení pracovního postupu při přípravě jednoduchých
pokrmů, obsluha, zacházení a manipulace s kuchyňskými potřebami (zacházení
s nožem, struhadlem apod.) a spotřebiči (elektrické a plynové spotřebiče), orientace
v uspořádání kuchyňské linky, názorné předvedení a pomoc při přípravě pokrmů,
schopnost zapamatovat si jednoduché pracovní postupy, fantazie, důraz na přesnost
– tuto činnost zvládá dílčím způsobem v rámci svých schopností třetina uživatelů,
některé druhy pokrmů zvládají 3 uživatelé DS připravit zcela samostatně – cílem pro
další období je upevňovat a prohlubovat již získané dovednosti

Jemná a hrubá motorika, zvyšování tělesné zdatnosti a kondice uživatel
-

-

-

-

-

chůze, chůze do schodů a ze schodů, chůze s kompenzačními pomůckami (berle, hůl,
chodítko, vozík), chůze v terénu – zdolávání překážek (chůze v nerovném a přírodním
terénu, pohyb po veřejných komunikacích a v silničním provozu)
účast na sportovních a společenských akcích
využití tělocvičny a sportovišť v rámci domova k pohybovým aktivitám, zařazování
soutěživých her, relaxačních cvičení, cvičení na posilovacích strojích, vytváření a
nácvik tanečních choreografií – pohyb s hudbou (vystoupení a prezentace na
veřejnosti)
úchop, držení předmětů, manipulace s předměty, třídění, zvládání grafomotorických
cvičení, kreslení, ruční psaní, psaní na počítači, malování, modelování, práce
s nůžkami, manipulace s kuchyňskými potřebami (nůž, metlička, vařečka, s příborem,
s válečkem na těsto, s formičkami apod.)
práce s nářadím a zahradnickým nářadím v rámci pracovní výchovy
všichni uživatelé zvládají tyto činnosti v rámci svých individuálních možností,
s různým omezením (s postupně narůstajícím věkem a váhou uživatel dochází ke
zhoršování jejich fyzických schopností)
pro příští období – i nadále vřazování všech těchto činností do programu činností DS,
snaha udržovat alespoň stávající schopnosti a dovednosti, zmírňovat neustále se
prohlubující míru jejich závislosti na pomoci druhých osob

Sociální chování
-

vystupování, projevy chování k personálu, k uživatelům či zákonným zástupcům
orientace v běžném životě – chování se na veřejnosti, na úřadech, v infocentrech, u
lékaře, jízda v MHD, na kulturních akcích, hodnota peněz (nákupy, služby), v dopravě
orientace v BOZP, standardech, podpora právního vědomí jedince, rizikové situace
činnost a jednotlivá témata byla vřazována do týdenního plánu a účastnili se jich
všichni uživatelé
při nácviku byly vytvářeny různé modelové situace a následně uživatelé plnili
některé praktické úkoly v reálném životě

V denním stacionáři pracovaly dvě pracovnice – personální obsazení
Koordinátor DS, PSS: Kateřina Prchalová, DiS.
Odborný pracovník PSS: Marta Mrhálková

Jednotlivá témata v rámci seminářů a samostudia a informace probrané pro rok 2015
-

Školení BOZP
Úvod do problematiky inkontinence
Podpora kontinence klientů v sociálních službách
Inkontinence a kvalita života v paliativní péči
Využití polohovacích prostředků Vitapur
Proměny stáří a geronto – oblek
Individuální plánování jednoduše, srozumitelně, prakticky

Hodnocení zaměstnanců, kontrolní činnost
-

Kontroly na zařízení DOZP Barborka probíhaly v roce 2016 v souladu s organizační
směrnicí č.1/2008 Vnitřní kontrolní systém. Zápisy z provedených kontrol jsou
uloženy u koordinátora DS.

Povinná dokumentace
-

-

v rámci DS se zpracovávala průběžně dokumentace týkající se činnosti s uživateli –
týdenní plány činnosti, individuální plány podpory, osobní cíle. Dokumentace byla
vedena průběžně bez větších nedostatků
každodenní zápisy do knihy hlášení a do knihy činností a aktivizace DS
vedeny byly záznamy o průběhu služby, týkající se jednotlivých uživatelů DS (uloženy
v kabinetu DS)
jednorázové sociální intervence (individuální – přímá s uživatelem, nepřímá – se
zákonným zástupcem, opatrovníkem, skupinová intervence), zápisy v knize intervencí

Pracovnice denního stacionáře se účastnili provozních porad, metodických schůzek,
provozních schůzí, rad zaměstnanců, povinných školení a seminářů, BOZP. Na radě uživatelů
zastupovala ostatní uživatele denního stacionáře za loňský rok Kateřina Matyášová.

Absolvované akce pořádané DS, DOZP Barborka, městem a příslušnými organizacemi a
akce nad rámec činnosti DS – organizovány přímo pracovníky DS
-

Výstava v Muzeu Kroměřížska – Merkur, výstava flakonů parfémů
Sportovní hry na Sv.Hostýně
Návštěva kouzelnického vystoupení
Masopust , vodění medvěda
„Vítání jara“ spojené s pracovními dílničkami v DOZP
Oslava 9.výročí založení denního stacionáře, den matek
Pták zpěvák – pěvecká soutěž
Pálení čarodějnic
Účast na jarmarcích konaných v rámci města Kroměříže
Grilování, plavání v bazénu areálu domova
Týdenní turistický pobyt v Beskydech
Rekondiční pobyt ve Velkých Karlovicích

-

Jednodenní výšlap na rozhlednu Zdenička
Turistika spojená s vycházkami do blízkého okolí a sběrem přírodnin
společenské oslavy narozenin a jmenin uživatelů DS
návštěva Podzámecké zahrady, Květné zahrady
sportovní „Hry bez hranic“ – Lutopecny
„ Černobílý ples“ sociálních služeb
Mikulášská nadílka
Divadelní vystoupení uživatelů DOZP Barborka a DS na Vánočním setkání - Mrazík
Štědrý den v denním stacionáři

V Kroměříži dne 13.1.2017
Vypracovala: Kateřina Prchalová, DiS
koordinátor DS

Zpráva o činnosti – Podpora samostatného bydlení
Hodnocení poskytovaných služeb za rok 2016
V roce 2016 byla sociální služba Podpora samostatného bydlení poskytována celkem čtyřem
uživatelům ve dvou bytech, které pronajímá město Kroměříž v městské zástavbě Zachar.
Sociální služba byla poskytována dvěma pracovnicemi na plný úvazek, z toho jedna
z pracovnic 0,2 úvazku na vedení administrativy spojenou s chodem služby.
Plán Podpory samostatného bydlení vycházel ze sjednaných úkolů s uživateli služby.
Sjednané úkony jsou součástí sjednaných smluv s uživateli. Kvalita poskytovaných služeb byla
zaručena dodržováním Standardů kvality a dodržováním příslušných metodik.
V rámci vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. se pracovnice
sociální služby účastnily odborných seminářů a kurzů v požadovaných 24 hodinách za rok.
Služba Podpora samostatného bydlení byla poskytována uživatelům během celého dne,
v nočních hodinách byla zajištěna služba na telefonu.
Individuální podpora uživatelů byla zaměřena na co největší možnou integraci do společnosti
a zvládnutí samostatného bydlení mimo Domov pro osoby s mentálním postižením a na
jejich spokojenost. Jednalo se o další získávání, či udržení praktických dovedností a znalostí
nutných pro zvládnutí relativně samostatného života:
U všech uživatelů bylo cílem udržet na stejné úrovni péči o svou osobu a stávající
dovednosti: v péči o svou osobu bylo nutné neustálé připomínání dentální hygieny, občasné
připomenutí oholení se. U dvou uživatelů i připomínání provádění večerní hygieny. Tito
uživatelé jsou velmi šetřiví a to se odráželo na jejich hygienických návycích. Jednomu
z uživatelů je nutné připomínat i základní hygienické návyky jako je umytí rukou po použití
toalety.
Zapojení uživatelů do chodu domácnosti
Vzhledem k individuálním schopnostem, dovednostem, zdravotnímu stavu a momentální
náladě uživatelů, bylo třeba během roku stále individuální podpory při jednotlivých
činnostech. Byla respektována individualita každého uživatele a na jejím základě byla zvolena
i vhodná motivace uživatelů k jednotlivým činnostem a následná podpora ve výkonu
činností. Všichni uživatelé zvládají základní činnosti v domácnosti, jako je udržování čistoty
(utírání prachu, zametání a vytírání podlahy, zametání terasy, mytí, utírání a ukládání nádobí,
dezinfekce WC a koupelny), péče o prádlo, pořádek ve skříních a osobních skříňkách. U dvou
uživatelů je práci nutné připomenout, u jednoho z nich dokonce připomínat častěji, neboť
tento uživatel je s přibývajícím věkem čím dál více lenivější a práci odkládá na později, avšak
později ji nevykoná vůbec. S oblibou čeká, až práci vykoná jeho spolubydlící, občas i nabízí i
jistou formu výměny „udělej za mě to a já udělám zase to“. Je nutná motivace k vykonání
práce řádně, uživatelé mají tendence práci si rychle odbýt.
Všichni uživatelé využívali služeb školní jídelny Základní školy Zachar k odebírání obědů.
Osvojili si dovednosti objednávání si obědů prostřednictvím objednávkového terminálu, také
schopnosti sociálního chování v jídelně s ostatními strávníky.
Uživatelé rozvíjeli své dovednosti v oblasti vaření. Dokáží vyhledat si recepty v kuchařkách,
dle seznamu potřebných ingrediencí vypsat co je třeba nakoupit a před samotným nákupem
si zkontrolovat, zda to doma opravdu nemají. Jeden z uživatelů má problémy se čtením,
nedokáže přečíst některá slova, nerozumí obsahu textu, tudíž nerozumí celému receptu. U

všech uživatelů je nutná dopomoc s přípravou obědů. Pouze jeden uživatel zvládá
jednoduchá jídla zcela samostatně.
K rozvíjení zručnosti a dovedností sloužila také péče o malou předzahrádku, která je
příslušenstvím bytů.
Cílem v oblasti zaměstnání bylo udržet jednomu uživateli práci v prádelně DOZP. Jeden
uživatel vypomáhal na vrátnici DOZP po celý rok, rovněž docházel i do aktivizačních dílen.
V půlce roku začal navštěvovat aktivizační dílny další uživatel a jeho spolubydlící vrátnici
DOZP. Další uplatnění uživatelů na pracovním trhu se nedaří, zaměstnavatelé požadují
vysoké nároky, které uživatelé nesplňují (např. řidičský průkaz).
Zlepšení vztahů a sociálního chování v domě, cílem bylo dodržování večerního klidu v domě,
nehlučet ve společných prostorách domu, chovat se slušně k sousedům a k personálu
pečovatelské služby. Dodržování slušného chování, jako zdravení, zavírání dveří, rovněž
otevírání dveří starším obyvatelům domu. Všichni uživatelé služby byli průběžně motivování
k respektování soukromí sousedů. Jeden z uživatelů se však nevyhnul kritice od sousedů.
Jeden čas si do bytu a do společných prostor vodil ženu romského původu společně s jejími 4
dětmi. Ty křičeli po celém domě, zvonili na zvonky, které se poté porouchaly.

Cílem služby byla také podpora uživatelů ve styku s rodinami:
Všichni uživatelé byli v kontaktu se svými rodinami, jeden uživatel pouze ve styku
s rodinnými známými. A to osobními návštěvami, které se konaly párkrát do roka, rovněž
korespondenčně a telefonicky.
V rámci integrace uživatelů měly být využívány, dle nabídky, akce pořádané městem.
Uživatelé, dle svého uvážení a zájmu, s doprovodem či sami, navštěvovali nejrůznější akce
města Kroměříže: Den tance, Dožínky, farmářské trhy, jarmarky, Svatováclavské slavnosti,
různé výstavy na výstavišti Floria, návštěva železničního muzea, koncerty – Lenka Filipová,
vánoční trhy, vánoční koncert v kostele, kino, bowling.
Účast na akcích pořádaných Domovem Barborka:
ve spolupráci s Domovem Barborka se uživatelé aktivně zúčastnili zimních sportovních her,
Her bez hranic v Lutopecnách, plesu SSKM, mikulášské diskotéky. Jeden uživatel se aktivně
účastnil letního stanování v Hradisku. Druhý uživatel byl na letním turistickém pobytu na
Portáši.
Podpora uživatelů v oblasti partnerských vztahů:
uživatelé byli individuálně podporování v partnerských vztazích. Ve spolupráci s pracovníky
domova se hledaly a našly vhodné dny a časy k návštěvám kamarádek na jednotlivých
oddělení DOZP.

Využívání běžně dostupných služeb:
V průběhu celého roku byla pravidelně navštěvována městská knihovna. Jeden z uživatelů
pravidelně využívá služeb městské knihovny, jak její čtenářské sekce, tak i hudebního
oddělení, kde si půjčuje CD. Je nutné mu však připomenout dobu vrácení vypůjčených knih či
CD. Dle potřeby uživatelů se využívalo služeb kadeřnictví, které se nachází přímo v domě
uživatelů. Jeden uživatel samostatně využil i masérských služeb na plaveckém stadionu.
Uživatelé byli průběžně, na společných schůzkách, seznamováni se svými právy a
povinnostmi. V rámci zkvalitňování života uživatelů podpory samostatného bydlení, se vždy
jeden zástupce uživatelů pravidelně účastní Rady uživatelů DOZP, kde se vyjadřuje k práci
pracovnic služby PSB, podává návrhy a stížnosti, dále informuje o dění v poskytované službě.

V Kroměříží, 11.1. 2017

Vypracovala: Monika Plachá, DiS.,
koordinátorka PSB

Zpráva o činnosti - Odlehčovací služby
Hodnocení poskytovaných služeb za rok 2016
Odlehčovací služba Domova Barborka je pobytová, určena pro uživatele s kombinovaným
postižením, uživatele s mentálním postižením a osoby se zdravotním postižením od 7 let
věku a výše.
Od 1.6.2016 dochází ke změně v registru poskytovaných služeb a to ve věkové struktuře
cílové skupiny. Zvyšující se věk uživatelů služby DOZP Barborka přináší sebou sníženou
toleranci k projevům chování a jednání uživatelů dětského věku odlehčovací služby. Nově je
registrována věková struktura cílové skupiny až od 19 let výše.
Kapacita odlehčovací služby jsou 4 lůžka.
V průběhu roku 2016 využilo odlehčovací službu celkem 45 zájemců.
Do 18 let:

3 zájemci

Od 18 let:
Muži
Ženy

19 zájemců
23 zájemkyň

Lůžka odlehčovací služby byla využita celkem 1001 dnů, v průměru každý ze zájemců využil
odlehčovací službu 22 dnů za rok. Kapacita lůžek byla v průběhu roku většinou obsazená,
zvýšil se počet neuspokojených zájemců o službu, zejména v letním období, anebo kvůli
obsazenosti lůžek v daném termínu.
S každým zájemcem byly individuálně projednávány podmínky poskytování služby. Zájemce
si sám stanovoval potřebnou míru podpory a péče – sjednané úkony.
U pobytů delších než 3 dny byl vždy vypracován plán podpory a pomoci, stanoveny osobní
cíle. Podpora a pomoc byla poskytována se snahou zachovat v co největší možné míře
dosavadní způsob života uživatelů.
Služba byla poskytována na nezbytně nutnou dobu tak, aby pečující osoba měla možnost
využít tento čas na zajištění si svých osobních záležitostí.
V případě závažnějšího zdravotního postižení zájemce bylo nutné, vzhledem k nemožnosti
posílení směn z důvodů nedostatku pracovníků, zkrátit dobu pobytu zájemce odlehčovací
služby či jeho žádost úplně odmítnout.

V Kroměříži 18.1.2017

Mgr. Věra Mikulová,
vedoucí DOZP Barborka

