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2. Základní informace o společnosti 
 

 
 
Název   Sociální služby města Kroměříže 

Právní forma  příspěvková organizace 

Sídlo    Riegrovo náměstí 159, 767 01 Kroměříž 

IČO    71193430 

DIČ    CZ71193430 

Zřizovatel   Město Kroměříž 

Statutární zástupce Mgr. Dagmar Klučková, DiS., ředitelka 

Počet registrovaných sociálních služeb (k 31. 12. 2018) 

    11 

Doplňková činnost (k 31. 12. 2018) 

    Provoz Senior taxi 
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3. Úvodní slovo 
 

 
Vážené dámy, vážení pánové, 

 

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace poskytuje registrované sociální služby 

osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Jako v předchozích letech, tak i v roce 2018 

pokračovala organizace ve svých činnostech, které vycházejí z individuálně určených potřeb 

uživatelů, podporují rozvoj jejich samostatnosti, motivují je a vždy dbají na zachovávání lidské 

důstojnosti těchto osob.  

Sociální služby města Kroměříže poskytují tyto druhy sociálních služeb: 

 ambulantní služby 

o denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením 

o sociálně terapeutické dílny Hanáček pro osoby se zdravotním postižením 

 terénní služby  

o podpora samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením 

 pobytové služby  

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

o pro osoby s Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí – domovy se zvláštním režimem (U Moravy, 

Vážany, Strom života) 

o pro osoby se zdravotním postižením – domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, 

odlehčovací služby     

Sociální služby města Kroměříže postupně rozvíjí sociální služby v součinnosti s potřebami společnosti. Díky těmto 

snahám vznikla od ledna 2018 nová služba sociálně terapeutických dílen Hanáček. Našim záměrem je i nadále 

rozvíjet komplex sociálních služeb, které budou reagovat na potřeby osob a zajišťovat řešení jejich nepříznivé 

sociální situace.  

Chtěla bych poděkovat všem pracovníkům Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., bez jejichž obětavé a týmové 

práce, která je pro ně posláním, bychom služby nemohli kvalitně poskytovat.     

Níže v textu zprávy se můžete seznámit s konkrétními činnostmi a službami, které Sociální služby města Kroměříže 

poskytovaly v roce 2018. 

 

 
 

S úctou 
Mgr. Dagmar Klučková, DiS. 
Ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. 
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4. Ekonomická oblast 
 

Ekonomická část  
 

Činnost Sociálních služeb města Kroměříže, p. o a její hospodaření bylo v roce 2018 v souladu se 

stanoveným plánem hospodaření. Během roku byla dodržena kritéria hospodárnosti, efektivnosti a 

účelnosti. Jednotlivé nákupy byly prováděny v souladu s vnitřními předpisy a směrnicemi (VP č. 2/2018 

Průzkumy trhu, zveřejňování objednávek a smluv, OS č. 13 Veřejné zakázky).  

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti byl vyrovnaný – 0 Kč. Největší podíl nákladů vykazovaly mzdové 

náklady 128 700 924 Kč. Vedlejší hospodářská činnost vykazovala v roce 2018 zisk a to ve výši 93 823 

Kč. 

Stanovené závazné ukazatele rozpočtu na platy, investiční a neinvestiční projektové dokumentace a 

další akce byly dodrženy. Dotace MPSV byly vyčerpány a vyúčtovány v řádném termínu na odbor 

sociální věcí města Kroměříž, KÚZ, CSUIS.  
 

Rozbor nákladů a výnosů  
Níže uvedená tabulka zobrazuje rozbor nákladů a výnosů za rok 2018. 

 
Tabulka 1 - Rozbor nákladů a výnosů 

Výnosy    
druh rozpočet  skutečnost  % 

výnosy z prodeje vlast. výrob 115 600,00 171 514,00 148,37 

výnosy z prodeje služeb - tržba za pobyt 58 339 447,00 61 280 814,00 105,04 

výnosy z prodeje služeb - příspěvek na 
péči 51 534 239,00 54 758 695,00 106,26 

výnosy z prodeje služeb - ostatní  1 549 000,00 2 130 522,92 137,54 

výnosy z prodeje služeb - tržby ZP 12 005 000,00 12 746 275,77 106,17 

prodej DHM 0,00 0,00 - 

zúčtování rezerv fondu 0,00 407 533,00 - 

finanční opravy a údržby 0,00 1 517 512,46 - 

investiční fond 2 057 974,00 0,00 - 

ostatní výnosy +úroky 1 019 000,00 1 252 497,39 122,91 

dotace MPSV 97 659 100,00 97 659 100,00 100,00 

transfery DHM - čas. rozlišení 1 090 000,00 1 121 684,40 102,91 

dotace KM - Den seniorů  0,00 0,00 - 

projekt 066/0007284 1 300 000,00 1 313 097,77 101,01 

STD Hanáček 3 168 000,00 3 168 000,00 100,00 

dotace město Kroměříž 3 345 200,00 3 360 200,00 100,45 

dotace obce  0,00 367 740,00 - 

dotace ÚP 0,00 1 098 665,00 - 

celkem 233 182 560,00 242 353 851,71 103,93 
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Náklady   
druh rozpočet  skutečnost % 

materiál 21 010 600,00 21 878 326,11 104,13 

energie 10 723 800,00 8 900 174,93 82,99 

opravy 5 992 812,00 8 432 714,45 140,71 

cestovné 52 000,00 90 814,00 174,64 

reprezentace 4 000,00 3 613,00 90,33 

služby 4 830 300,00 5 030 412,77 104,14 

mzdové náklady 128 792 951,00 128 700 924,00 99,93 

sociální a zdravotní pojištění  41 861 370,00 43 826 238,27 104,69 

FKSP 2 615 805,00 2 725 202,12 104,18 

daně a poplatky 30 500,00 23 835,65 78,15 

ostatní náklady  3 138 000,00 3 233 518,83 103,04 

odpisy 9 634 273,00 9 634 273,39 100,00 

prodej DHM 0,00 0,00 - 

DDHM 4 496 149,00 9 779 981,19 217,52 

celkem 233 182 560,00 242 260 028,71 103,89 

zisk 0,00 93 823,00  
 
    

Vývoj vybraných ukazatelů 

 

Následující tabulka zobrazuje vývoj výnosů, nákladů a dotací v letech 2011 - 2018, 

v porovnání na lůžko, zařízení. 

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Tabulka 2: Vývoj vybraných ukazatelů 2011-2018 

Výnosy na lůžko / 
měsíční 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

                  

DpS U Kašny 19 766 20 224 20 509 21 393 24 335 26 105 29 167 37 389 

DZR Strom života 33 583 31 457 23 310 27 324 27 589 29 074 40 736 46 061 

DpS U Moravy 19 743 20 568 23 005 23 827 23 939 27 913 27 102 31 956 

Dzr U Moravy - - - - - - 33 194 37 166 

DpS Vážany 22 347 21 327 22 972 23 621 24 408 28 806 28 935 35 750 

DZR Vážany - - - - - - 32 392 38 661 

DOZP Barborka 26 565 26 181 23 636 24 925 28 778 29 551 33 118 36 391 

Celkem průměr 23 098 23 952 22 685 24 218 25 810 28 290 32 092 37 625 

          

Náklady na lůžko / 
měsíční 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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DpS U Kašny 21 112 20 172 20 891 21 393 24 335 26 105 29 167 37 389 

DZR Strom života 31 046 30 507 24 231 27 324 27 589 29 074 40 736 46 061 

DpS U Moravy 19 889 19 061 18 119 23 827 23 939 27 913 27 102 31 956 

DZR U Moravy - - - - - - 33 194 37 166 

DpS Vážany 22 347 20 584 19 590 23 621 24 408 28 806 28 935 35 750 

DZR Vážany - - - - - - 32 392 38 661 

DOZP Barborka 26 565 23 630 24 598 24 925 28 778 29 551 33 118 36 391 

Celkem průměr 23 098 23 952 21 486 24 218 25 810 28 290 32 092 37 625 

 

Dotace na zařízení 
/ rok v Kč 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

          
DpS U Kašny 5 300 000 4 505 000 4 123 000 5 087 600 5 596 000 6 015 200 8 652 200 13 987 120 

DZR Strom života 7 522 000 6 393 000 7 229 000 9 466 400 9 645 960 9 947 700 8 605 300 12 017 830 

DpS U Moravy 9 705 000 8 249 000 7 834 000 7 422 100 5 162 080 7 429 000 10 757 300 15 552 890 

DZR U Moravy - - - - - -   4 007 600 5 092 630 

DpS Vážany 9 006 000 7 655 000 7 153 000 6 810 000 4 839 450 7 491 900 10 564 600 17 309 090 

DZR Vážany - - - - - - 3 420 900 4 708 770 

DOZP Barborka 14 498 000 12 569 000 12 452 000 12 004 800 16 597 990 17 350 700 22 677 200 25 708 280 

Celkem 46 031 000 39 371 000 38 791 000 40 790 900 41 841 480 48 234 500 68 685 100 
94 376 610 

 

          

Dotace na lůžko / 
rok v Kč 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

          
DpS U Kašny 66 250 56 316 51 537 63 595 69 950 75 190 108 153 174 839 

DZR Strom života 139 296 118 392 80 322 105 182 103 720 100 482 159 357 222 552 

DpS U Moravy 71 360 60 648 68 122 64 540 46 090 66 330 96 047 138 865 

DZR U Moravy - - - - - - 166 983 212 193 

DpS Vážany 75 050 63 792 68 124 64 857 46 090 75 676 106 713 174 839 

DZR Vážany - - - - - - 162 900 224 227 

DOZP Barborka 100 680 84 192 86 472 85 749 118 557 123 934 161 980 183 631 

Celkem průměr 85 243 76 668 70 915 76 785 76 881 88 322 137 448 190 164 
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Výkaz zisků a ztrát 

 
Číslo  Syntetický Běžné období Minulé období 

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

   1 2 3 4 

 

A.  Náklady celkem  241 581 018,89  679 009,82  197 984 313,85  574 720,93  

 

 I.  Náklady z činnosti  241 581 018,89  679 009,82  197 984 313,85  574 720,93  

 1. Spotřeba materiálu 501 21 751 815,54  126 510,57  19 636 582,97  96 999,68  

 2. Spotřeba energie 502 8 849 952,93  50 222,00  8 938 984,57  35 998,00  

 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503     

 4. Prodané zboží 504     

 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506     

 6. Aktivace oběžného majetku 507     

 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508     

 8. Opravy a udržování 511 8 406 316,97  26 397,48  3 763 995,33  30 672,37  

 9. Cestovné 512 90 814,00   36 884,00   

 10. Náklady na reprezentaci 513 3 613,00   13 688,00   

 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516     

 12. Ostatní služby 518 4 948 945,72  81 467,05  3 558 173,07  5 183,88  

 13. Mzdové náklady 521 128 444 556,28  256 367,72  106 461 421,00  268 579,00  

 14. Zákonné sociální pojištění 524 43 688 193,27  138 045,00  36 287 130,00  134 288,00  

 15. Jiné sociální pojištění 525     

 16. Zákonné sociální náklady 527 2 725 202,12   2 208 828,66   

 17. Jiné sociální náklady 528     

 18. Daň silniční 531    3 000,00  

 19. Daň z nemovitostí 532     

 20. Jiné daně a poplatky 538 23 835,65   16 179,00   

 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541     

 23. Jiné pokuty a penále 542     

 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543     

 25. Prodaný materiál 544     

 26. Manka a škody 547     

 27. Tvorba fondů 548     

 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 9 634 273,39   9 589 037,41   

 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552     



Číslo  Syntetický Běžné období Minulé období 

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

   1 2 3 4 
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 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553     

 31. Prodané pozemky 554     

 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555     

 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556     

 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557     

 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 9 779 981,19   4 404 976,86   

 36. Ostatní náklady z činnosti 549 3 233 518,83   3 068 432,98   

 

 II.  Finanční náklady      

 1. Prodané cenné papíry a podíly 561     

 2. Úroky 562     

 3. Kurzové ztráty 563     

 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564     

 5. Ostatní finanční náklady 569     

 

 III.  Náklady na transfery      

 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571     

 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572     

 

 

 V.  Daň z příjmů      

 1. Daň z příjmů 591     

 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595     

B.  Výnosy celkem  241 581 018,89  772 832,82  197 984 313,85  649 151,93  

 

 I.  Výnosy z činnosti  133 428 868,66  772 832,82  124 752 599,59  649 151,93  

 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601  171 514,00   117 388,00  

 2. Výnosy z prodeje služeb 602 130 314 988,87  601 318,82  122 424 948,91  531 763,93  

 3. Výnosy z pronájmu 603     

 4. Výnosy z prodaného zboží 604     

 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609     

 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641     

 10. Jiné pokuty a penále 642     

 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643     

 12. Výnosy z prodeje materiálu 644     

 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645     

 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646     

 15. Výnosy z prodeje pozemků 647     

 16. Čerpání fondů 648 1 925 045,46   1 061 939,14   



Číslo  Syntetický Běžné období Minulé období 

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

   1 2 3 4 
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 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 1 188 834,33   1 265 711,54   

 

 II.  Finanční výnosy  63 663,06   29 615,86   

 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661     

 2. Úroky 662 63 663,06   29 615,86   

 3. Kurzové zisky 663     

 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664     

 6. Ostatní finanční výnosy 669     

 

 

 IV.  Výnosy z transferů  108 088 487,17   73 202 098,40   

 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671     

 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 108 088 487,17   73 202 098,40   

 

 

 C.  Výsledek hospodaření      

 1. Výsledek hospodaření před zdaněním   93 823,00   74 431,00  

 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období   93 823,00   74 431,00  
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Rozvaha aktiv a pasiv 

 
   Období 

Číslo  Syntetický  Běžné  Minulé 

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto  

 

 AKTIVA CELKEM  687 725 849,08  201 945 077,55  485 780 771,53  485 757 990,84  

 

A.  Stálá aktiva  652 180 496,74  201 945 077,55  450 235 419,19  450 041 253,72  

 I.  Dlouhodobý nehmotný majetek  682 107,09  682 107,09    

 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 018 682 107,09  682 107,09    

 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 035     

 II.  Dlouhodobý hmotný majetek  651 498 389,65  201 262 970,46  450 235 419,19  450 041 253,72  

 1. Pozemky 031 19 652 309,12   19 652 309,12  19 652 309,12  

 2. Kulturní předměty 032 26 100,00   26 100,00  26 100,00  

 3. Stavby 021 524 374 351,65  103 318 080,65  421 056 271,00  422 852 233,80  

 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 37 077 757,33  27 640 018,26  9 437 739,07  7 510 610,80  

 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025     

 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 70 304 871,55  70 304 871,55    

 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029     

 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 63 000,00   63 000,00   

 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052     

 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036     

 III.  Dlouhodobý finanční majetek      

 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 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     



Licence: DOQ1 XCRGURXA / RXA  (01012018 / 01012018) 

 

   Období 

Číslo  Syntetický  Běžné  Minulé 

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto  

 

31.01.2019 7h23m54s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12/ 139 

 IV.  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     

 

B.  Oběžná aktiva  35 545 352,34   35 545 352,34  35 716 737,12  

 I.  Zásoby  1 693 965,64   1 693 965,64  1 575 462,36  

 1. Pořízení materiálu 111     

 2. Materiál na skladě 112 1 687 625,64   1 687 625,64  1 570 983,36  

 3. Materiál na cestě 119     

 4. Nedokončená výroba 121     

 5. Polotovary vlastní výroby 122     

 6. Výrobky 123 6 340,00   6 340,00  4 479,00  

 7. Pořízení zboží 131     

 8. Zboží na skladě 132     

 9. Zboží na cestě 138     

 10. Ostatní zásoby 139     

 II.  Krátkodobé pohledávky  3 757 240,09   3 757 240,09  2 472 711,02  

 1. Odběratelé 311 1 379 760,86   1 379 760,86  1 057 118,74  

 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 000,00   1 000,00  2 200,00  

 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315     

 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316     

 9. Pohledávky za zaměstnanci 335     

 10. Sociální zabezpečení 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 343     

 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     



Licence: DOQ1 XCRGURXA / RXA  (01012018 / 01012018) 

 

   Období 

Číslo  Syntetický  Běžné  Minulé 

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto  
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 30. Náklady příštích období 381 654 713,79   654 713,79  147 692,28  

 31. Příjmy příštích období 385     

 32. Dohadné účty aktivní 388 1 615 872,44   1 615 872,44  1 265 700,00  

 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 105 893,00   105 893,00   

 III.  Krátkodobý finanční majetek  30 094 146,61   30 094 146,61  31 668 563,74  

 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 2 545 106,68   2 545 106,68  2 660 955,90  

 9. Běžný účet 241 27 146 738,00   27 146 738,00  28 654 127,39  

 10. Běžný účet FKSP 243 297 383,93   297 383,93  277 982,45  

 15. Ceniny 263 2 592,00   2 592,00  1 032,00  

 16. Peníze na cestě 262 2 036,00   2 036,00   

 17. Pokladna 261 100 290,00   100 290,00  74 466,00  

  



Licence: DOQ1 XCRGURXA / RXA  (01012018 / 01012018) 
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Číslo  Syntetický Období  

položky Název položky účet Běžné Minulé  

 

 PASIVA CELKEM  485 780 771,53  485 757 990,84    

 

C.  Vlastní kapitál  463 208 019,96  462 755 519,02    

 I.  Jmění účetní jednotky a upravující položky  446 770 942,58  446 576 777,11    

 1. Jmění účetní jednotky 401 383 077 964,36  383 561 932,80    

 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 63 692 978,22  63 014 844,31    

 4. Kurzové rozdíly 405     

 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406     

 6. Jiné oceňovací rozdíly 407     

 7. Opravy předcházejících účetních období 408     

 II.  Fondy účetní jednotky  16 343 254,38  16 104 310,91    

 1. Fond odměn 411     

 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 486 225,47  466 095,35    

 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 289 084,59  278 795,59    

 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 501 520,13  564 411,13    

 5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 15 066 424,19  14 795 008,84    

 III.  Výsledek hospodaření  93 823,00  74 431,00    

 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období  93 823,00  74 431,00    

 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431     

 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432     

 

D.  Cizí zdroje  22 572 751,57  23 002 471,82    

 I.  Rezervy      

 1. Rezervy 441     

 II.  Dlouhodobé závazky      

 1. Dlouhodobé úvěry 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     

 III.  Krátkodobé závazky  22 572 751,57  23 002 471,82    

 1. Krátkodobé úvěry 281     

 4. Jiné krátkodobé půjčky 289     

 5. Dodavatelé 321 2 122 738,71  1 968 311,09    

 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324     

 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326     



Číslo  Syntetický Období  

položky Název položky účet Běžné Minulé  
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 10. Zaměstnanci 331 9 314 069,00  9 112 528,00    

 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333     

 12. Sociální zabezpečení 336 3 795 117,00  3 735 789,00    

 13. Zdravotní pojištění 337 1 627 583,00  1 601 155,00    

 14. Důchodové spoření 338     

 15. Daň z příjmů 341     

 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 1 619 201,27  1 576 640,00    

 17. Daň z přidané hodnoty 343 16 879,94  17 125,00    

 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345     

 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347     

 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 1 580 000,00  2 383 265,04    

 37. Dohadné účty pasivní 389     

 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 2 497 162,65  2 607 658,69   
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Přehled kontrolní činnosti v roce 2018 
 

Vnitřní kontrola  

 

Vnitřní kontrola v roce 2018 byla prováděna v souladu s organizační směrnicí č. 8/2018 Směrnice 

k finanční kontrole a v souladu s organizační směrnicí č. 22/2018 Směrnice k provádění kontrolní 

činnosti organizace.  

 

Na příkaz ředitelky č. 3/2018 vydaný dne 1. 7. 2018, v souladu s vnitřní organizační směrnicí o finanční 

kontrole a vnitřním kontrolním systému byla provedena kontrola činnosti služeb: 

 

Denní stacionář 

Odlehčovací služba. 

 

Při kontrole se vycházelo z platných zákonných norem, vyhlášek a vnitřních směrnic, kontrolní postupy 

byly zpracovány tak, aby kontroly na jednotlivých zařízeních pokryly nejdůležitější úseky. 

Ze všech kontrolovaných oblastí byly zpracovány samostatné zápisy o provedené kontrole. Kontrola 

proběhla v šesti oblastech. Kontroly proběhly bez zjištěných závad a nedostatků. Konkrétní výsledky 

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

příspěvková organizace 

V souladu s organizační směrnicí č. 22/2018 prováděli vedoucí pracovníci, vedoucí obslužné péče, a 

vedoucí sestry průběžné kontroly na jednotlivých službách. Během celého roku byly kontroly 

prováděny dle ročního plánu v ranním, odpoledním, nočním provoze, taktéž o víkendech. 

Harmonogram kontrol je uložen na ředitelství Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvkové 

organizaci a zápisy z kontrol jsou na jednotlivých zařízeních. Pokud byly zjištěny nedostatky, bylo 

v pravomoci vedoucích služeb je napravit.  

 

Stížnosti evidované v roce 2018 

 

ST 28/SSKM/2018 – stížnost uživatelek oddělení C DOZP Barborka na chování jiné uživatelky oddělení 

C. Stížnost byla označena za částečně důvodnou. Případná opatření byla navržena.  

 

ST 207/SSKM/2018 – stížnost uživatelek oddělení D DOZP Barborka na chování jiné uživatelky oddělení 

D. Stížnost byla označena za důvodnou. Případná opatření byla navržena.  

 

ST 230/SSKM/2018 – stížnost obyvatelky Kroměříže paní N. na výkřiky uživatele DOZP Barborka. 

Stížnost byla označena za důvodnou. Opatření byla navržena.  

 

ST 358/SSKM/2018 – anonymní stížnost na pracovnici, která měla na sociální síti zveřejněny fotky 

uživatelek. Pracovnice byla upozorněna na možné porušování práv uživatelů.  
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ST 227/SSKM/2018 – stížnost zaměstnanců DOZP Barborka na kouření na pracovišti. Stížnost byla 

označena za důvodnou, opodstatněnou. Stížnost byla prošetřena. Nejen na základě této stížnosti byl 

od 1. 7. 2018 vydán Příkaz ředitelky č. 2/2018 ke kouření na pracovišti.  

 

ST 33/SSKM/2018 – stížnost pana H. na prošetření způsobu práce pracovnice DPS Vážany. Stížnosti 

byla prošetřena, byly prováděny rozhovory, dotazníkové šetření. Na základě prošetření se zjistilo, že 

se jedná o stížnost nedůvodnou, neopodstatněnou.  

 

ST 212/SSKM/2018 – anonymní stížnost na pracovnici DZR Strom života. Po prošetření byla stížnost 

shledána jako nedůvodná.  

 

ST 95/SSKM/2018 – stížnost uživatelky DPS U Moravy na uživatele téhož zařízení.  Předmětem stížnosti 

bylo fyzické napadení. Po přezkoumání byla žádost označena za důvodnou a navržena případná 

opatření. 

 

Vnější kontrola  

 

V roce 2018 proběhlo několik kontrol: 

 

 Zlínský kraj - dne 20.2.2018 byla provedena kontrola výkonu v přenesené působnosti č. 6/2018/SOC, 

kterou provedly pracovnice Zlínského kraje. Předmětem kontroly bylo plnění registračních podmínek 

dle § 79, § 80, § 82, § 82a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

Výsledek: Nesoulad časového rozvrhu s uvedeným rozsahem ve smlouvě.  Nedostatky byly následně 

odstraněny. Bez sankce. 

 

 Městský úřad Kroměříž   

1) Veřejnosprávní kontrola – kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za období roku 2017 a 

období účetně související.  

Výsledek: Organizace nedoložila, v rámci kontroly, na jaký účel použila finanční prostředky, které 

obdržela z rozpočtu svého zřizovatele ve výši 50 000 Kč a tím se dopustila porušení rozpočtové kázně 

dle § 28 odst. 10 a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Za porušení 

rozpočtové kázně byl uložen odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši neoprávněně použitých finančních 

prostředků.  

 

2) Veřejnoprávní kontrola – kontrola doložení údajů pro výpočet příspěvku z rozpočtu města Kroměříž 

pro rok 2018 (lůžkodny a celkový rozpočet sociální služby za rok 2017). 

Výsledek: bez závad, bez sankce. 

 

 Krajská hygienické stanice Zlínského kraje: 

DPS U Moravy – dne 7. 3. 2019, kontrola plnění hygienických požadavků, aj., Protokol ze dne 4. 4. 2018.  

DPS U Kašny - 21.6.2018, kontrola plnění hygienických požadavků, aj., Protokol ze dne 16. 7. 2018. 

DPS U Kašny – 6. 9. 2018, kontrola plnění hygienických požadavků, aj. Protokol ze dne 6. 9. 2018. 
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DPS U Moravy – 2. 10. 2018, kontrola plnění hygienických požadavků, aj. Protokol ze dne 3. 10. 2018. 

DZR Strom života – 1. 10. 2018, kontrola plnění hygienických požadavků, aj. Protokol ze dne 1. 10. 2018. 

DZR Vážany – 2. 10. 2018, kontrola plnění hygienických požadavků, aj. Protokol ze dne 2. 10. 2018. 

DOZP Barborka – 8. 10. 2018, kontrola plnění hygienických požadavků, aj. Protokol ze dne 8. 10. 2018. 

DPS U Kašny – 10. 10. 2018, kontrola plnění hygienických požadavků, aj. Protokol ze dne 10. 10. 2018. 

DOZP Barborka – 12. 11. 2018, kontrola plnění hygienických požadavků, aj. Protokol ze dne 12. 11. 

2018. 

DPS Vážany – 12. 11. 2018, kontrola plnění hygienických požadavků, aj. Protokol ze dne 12. 11. 2018. 

DZR Strom života – 12. 11. 2018, kontrola plnění hygienických požadavků, aj. Protokol ze dne 12. 11. 

2018. 

 

Fondy Sociálních služeb  
Během roku organizace tvořila fond reprodukce majetku (FRM), fond kulturních a sociálních potřeb 

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

Níže uvedené údaje zobrazují přehled o tvorbě a použití jednotlivých fondů k 31. 12. 2018. 

 

Fond reprodukce majetku 
 

Počáteční stav: 14 795 008,84 
Tvorba………………………………    8 596 688,99   
- odpisy/transfery ……………..….8 512 588,99 
- dotace zřizovatele…………….……. 63 000,00 
- dotace RF ………………………….………..…..0,00 
- prodej majetku…………………….….21 100,00 
 
Čerpání: …………………….………. 8 325 273,64 
- odvod zřizovateli……………….……….…....0,00  
- nákupy z dotace zřizovatele……. 63 000,00 
- nákupy DHM ………………………6 744 761,18 
- údržba rozpočet………………… 1 517 512,46     
 
Konečný stav: 15 066 424,19      Stav ČSOB účtu: 15 066 424,19 
 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb 
 

Počáteční stav:  466 095,35 

Tvorba………………………………...2 556 132,12 

- 2% z mezd……………………..……2 556 132,12 

 

Čerpání:…………………………….…2 536 002,00 

- kultura………………………………..…..20 000,00 

- jubilea………………………………..……93 000,00 

- vitamíny………………….………..…1 968 600,00 



 
                         příspěvková organizace, Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž 

 

19 
 

- stravné ………………………………....454 404,00 

 

Konečný stav: 486 225,47    Stav ČSOB účtu: 486 225,47 

 

Rezervní fond – účet 413+414 

 
413 Rezervní fond 

 

Počáteční stav: 278 795,59 

Tvorba:…………………………………………74 431,00 

- HV 2017…………………………………….…74 431,00 

 

Čerpání:……………………………………..289 084,59 

- úspora daní ……………………………..….14 142,00 

- odvod zřizovateli………………………….50 000,00 

 

Konečný stav:…………………………..…289 084,59 

 

 

414 Rezervní fond – kulturní fond obyvatel 

 

Počáteční stav: 564 411,13 

Tvorba…………………………………………...280 500,00 

- dary……………………………………………..280 500,00 

 
Čerpání………………………………………..343 391,00 

- prostředky kulturní,  

sportovní akce klientů……………………343 391,00 

Konečný stav …………………………….501 520,13 

 

Konečný stav účtu 413+414:  790 604,72                                  Stav ČSOB účtu: 790 604,72 

 

Hospodářská činnost 

Následující tabulka zobrazuje přehled hospodaření vedlejší činnosti, kterou vykonávaly Sociální služby 

města Kroměříže, příspěvková organizace za rok 2018. 
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Tabulka 3: Rekapitulace vedlejší činnosti 

Vedlejší činnost Výnosy Náklady Zisk 

        

Hostinská činnost 108 242,53 106 497,53 1 745,00 

Senior taxi 269 460,84 269 460,84 0,00 

Praní prádla 4 379,92 4 247,92 132,00 

Realitní činnost 89 549,83 80 641,85 8 907,98 

Terapie fakultativní služby 88 045,26 47 638,26 40 407,00 

Celkem 772 832,82 679 009,82 93 823,00 

    
    

Publicita 
 

Krajský úřad Zlínského kraje poskytuje Sociálním službám města Kroměříže, příspěvkové organizaci 

finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018. 

Děkujeme. 

 

Krajský úřad Zlínského kraje poskytuje Sociálním službám města Kroměříže, příspěvkové organizaci 

finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje 

pro rok 2018. Děkujeme. 

 

Krajský úřad Zlínského kraje poskytuje Sociálním službám města Kroměříže, příspěvkové organizaci 

finanční prostředky prostřednictvím projektu Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském 

kraji. Děkujeme. 

 

Město Otrokovice poskytlo Sociálním službám města Kroměříže, příspěvkové organizaci neinvestiční 

dotaci na rok 2018 ve výši 4000 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. 

 

Město Kroměříž v roce 2018 poskytlo finanční prostředky:  

 neinvestiční příspěvek ve výši 3 200 000 Kč na platy pracovníků,  

 investiční příspěvek ve výši 63 000 Kč na projektovou dokumentaci Rekonstrukce kotelny 

DOZP Barborka.  

 neinvestiční příspěvek ve výši 145 200 Kč na projektovou dokumentaci Rekonstrukce a 

výměna vodovodního řádu DPS Vážany 

 neinvestiční příspěvek na akce ve výši 15 000 Kč.  

 

Dále děkujeme městu Kroměříž za podporu Sociálních služeb města Kroměříže při pořádání jarmarku, 

Dne seniorů, a akce pro pracovníky v sociálních službách. 
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Seznam obcí, které poskytly příspěvek pro naše uživatele za rok 2018: 

 

Město Přerov      Obec Soběsuky 

Obec Bělov      Obec Zdounky    

Obec Vrbka      Město Chropyně 

Město Bystřice pod Hostýnem                 Město Kojetín 

Město Modřice                   Město Otrokovice 

Obec Kvasice      Obec Tlumačov 

Obec Dolní Loučky     Město Slušovice  

Obec Všemina                   Obec Žeranovice 

Město Hulín      Město Luhačovice 

Obec Sulimov                    Město Koryčany  - 

Obec Chvalnov - Lísky     

 

Děkujeme. 

 

GDPR 

S účinností od 25. 05. 2018 vstoupilo v platnost NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů. 

Organizace reagovala na tuto skutečnost tím, že nechala provést audit osobních údajů. Audit prováděla 

společnost I3 Consulting, s.r.o. Praha. V rámci auditu byla provedena vstupní analýza stávajícího stavu 

zpracování a ochrany osobních údajů. 

Na základě vyhodnocené analýzy byly upraveny a doplněny zásady a pravidla ochrany fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů tak, aby nedocházelo k případnému úniku nebo zneužití 

těchto osobních údajů.  Prohlášení o zpracování osobních údajů je uvedeno na oficiálních webových 

stránkách Sociálních služeb města Kroměříže.  

Z důvodu GDPR si organizace zajistila pověřence GDPR, který dohlíží na ochranu osobních údajů.  

 

 

Vypracoval:  Ing. Marie Balcárková,  - Ekonomka SSKM 

                       Miluše Masaříková – Hlavní účetní finanční účtárny 

                       Marta Bochezová – Pověřenec GDPR 
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5. Personální oblast 
 

 
Zaměstnanci (stav k 31. 12. 2018)  
Průměrný evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby)  409 
Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený)  403 
 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 
Celkový počet uzavřených dohod o provedení práce  28 
Celkový počet uzavřených dohod o pracovní činnosti    3 
 

Fluktuace 
Do organizace bylo v roce 2018 přijato   111 zaměstnanců 
Pracovní poměr v roce 2018 ukončilo   104 zaměstnanců 
Největší fluktuace zaměstnanců je u pracovního zařazení pracovník v sociálních službách.   
 
Do starobního důchodu odešlo celkem   3 zaměstnanců 
Do předčasného starobního důchodu odešlo  2 zaměstnanců 
Do invalidního důchodu III. stupně odešlo   0 zaměstnanců 
 

Hlavní příčiny odchodů 
Ukončení pracovního poměru na dobu určitou (uplynutím sjednané doby) a dohoda o rozvázání 
pracovního poměru. 
 
 

Pracovní neschopnost 
Celkové zameškání    8 402 kalendářních dnů  
Průměrná délka pracovní neschopnosti               50 dnů 
Procento pracovní neschopnosti  5,71 
 
 

Přehled o počtu pracovníků dle jednotlivých pozic 
PSS - přímá obslužná péče    127 
PSS - základní výchovná činnost                     97 
sociální pracovníci         18 
všeobecné a praktické sestry      33 
nutriční terapeuti         1 
THP pracovníci                    28 
manuálně pracující zaměstnanci   105 
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Přehled o počtu pracovníků dle jednotlivých pozic a vzdělání  
 
Tabulka 4 - Přehled o počtu pracovníků dle jednotlivých pozic a vzdělání 

Název pozice / vzdělání základní 
SO/SO 

výuční list 
USO  

maturita 
Vyšší 

odborné 
VŠ 

bakalářské 
VŠ 

magisterské 
Celkem 

pracovník v sociálních službách 20 86 110 6 2  224 

sociální pracovníci     4 7 7 18 

střední zdravotnický personál   27  5 2 34 

THP pracovníci   18   10 28 

manuálně pracující zaměstnanci 7 84 12 1 1  105 

Celkem 27 170 167 11 15 19 409 

 

 

Vyplácené mzdové prostředky ze mzdového fondu v roce 2018 
životním výročí 50 let vyplaceno celkem    51 tis. Kč 
vznik nároku odchodu do starobního důchodu                 19 tis. Kč 

 
Vyplacené mzdové prostředky z FKSP v roce 2018 
životní výročí 50 let vyplaceno celkem      51 tis. Kč 
vzniku nároku odchodu do starobního důchodu     19 tis. Kč 
pracovní výročí v organizaci                     23 tis. Kč 
  
     
 
Vypracoval: Ing. Eva Kupčíková 
                      Vedoucí personálního a mzdového úseku 
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6. Sociální oblast 
 
 

Sociální služby města Kroměříže zajišťují soubor registrovaných sociálních služeb, které poskytují 

podporu a péči osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Cílem sociálních služeb je vycházet 

z individuálně určených potřeb osob, podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je 

k činnostem, které nepovedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální 

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

 

V roce 2018 poskytovaly Sociální služby města Kroměříže: 

 

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

 – celoroční pobytová služba s kapacitou 80 uživatelů 

 

Domov pro seniory Vážany, Lesní 299/54, Kroměříž 

  - celoroční pobytová služba s kapacitou 99 uživatelů 

 

Domov se zvláštním režimem Vážany, Lesní 299/54 Kroměříž  

– celoroční pobytová služba s kapacitou 21 uživatelů 

 

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

 – celoroční pobytová služba s kapacitou 112 uživatelů 

 

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

 – celoroční pobytová služba s kapacitou 24 uživatelů 

 

Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova 2781, Kroměříž 

 – celoroční pobytová služba s kapacitou 54 uživatelů 

 

 

2) služby pro zdravotně postižené: 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, K. Čapka 3333/2, Kroměříž  

– celoroční pobytová služba s kapacitou 140 uživatelů 

 

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

– ambulantní služba s okamžitou kapacitou 10 klientů 

 

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

– pobytová služba s kapacitou 4 klientů  
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Podpora samostatného bydlení, Karla Čapka 3333/2, Kroměříž 

– terénní sociální služba s kapacitou 4 uživatelů  

 

Sociálně terapeutické dílny, Karla Čapka 3333/2, Kroměříž 

- ambulantní sociální služba s okamžitou kapacitou 22 klientů 

 

V průběhu roku 2018 byla upravena kapacita u podpory samostatného bydlení, která má nyní také 

okamžitou kapacitu a to 4 klienty v jeden okamžik. 

Z důvodu transformace kapacity odlehčovací služby a služby DOZP Barborka v roce 2019 nebyly od 

února roku 2018 přijímáni noví uživatelé do celoroční pobytové služby DOZP Barborka. Kapacita se 

postupně snižuje na 132 uživatelů. 

 

Evidence žádostí v roce 2018 

Žádosti o poskytování sociálních služeb jsou přijímány v konkrétním domově, o který má žadatel zájem. 

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

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

klienty a pracovníky služby.  

 

Tabulka 5 - Počet podaných žádostí do jednotlivých zařízení od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

DpS U MORAVY 163 

DpS VÁŽANY 116 

DpS U KAŠNY 162 

DZR STROM ŽIVOTA 53 

DZR VÁŽANY 35 

DZR U MORAVY 53 

DOZP BARBORKA celoroční pobyt 32 

celkem 514 

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

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

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

přijímají.   
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Tabulka 6 -  Počet zemřelých klientů od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 podle služeb 

 

DpS U MORAVY 34 

DpS VÁŽANY 16 

DpS U KAŠNY 15 

DZR STROM ŽIVOTA 10 

DZR VÁŽANY 6 

DZR U MORAVY 10 

DOZP BARBORKA celoroční pobyt 6 

celkem 97 

 
 
 
 

Kontrolní činnost 
 
V roce 2018 byla provedena na příkaz ředitelky kontrola v Domově pro osoby se zdravotním postižením 

u služby denní stacionář a odlehčovací služba. 

Předmět kontroly: vedení evidence žádostí, revize SQSS dle aktuálních změn, minimálně 1x za rok 
v návaznosti na platnou legislativu, dodržování standardů kvality, vedení dokumentace. 
Zpracování standardů kvality, metodik a jejich aktualizace a kontrola probíhá průběžně. Povinná 
dokumentace je zpracovaná a průběžně vedená. 
Individuální činnost pracovníků spočívá zejména v podpoře a zachování získaných návyků, dovedností 
a soběstačnosti uživatelů. Činnost vychází z osobních cílů a plánů podpory uživatelů, klíčoví pracovníci 
jsou nápomocni při naplňování osobních cílů jednotlivých uživatelů. 

 
 
Sociální práce 

 
V rámci projektu MPSV „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“ se sociální 
pracovnice SSKM zapojily do několika aktivit. Jednou z těchto aktivit bylo vytvoření historického 
plakátu o historii sociální práce v Kroměříži. Zúčastnily se mezinárodní odborné konference „Vývoj 
kvality a efektivity výkonu sociální práce“.  Tři sociální pracovnice se zúčastnily dvoudenního kurzu 
mediálních dovedností. 

Projekt Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II je součástí Operačního programu 
Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Zaměřuje se na posílení procesů profesionalizace sociální 
práce. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výkonu činností sociální práce na celém území České 
republiky s pozitivním dopadem na klienty, potenciální klienty i zaměstnavatele sociálních pracovníků. 
Dále prohlubování znalostí a dovedností sociálních pracovníků a vybudování prostoru sdílení dobré 
praxe. Prostřednictvím jednotlivých aktivit má projekt posilovat profesní identitu sociálních pracovníků 
a jejich sebeuvědomění v rámci výkonu profese. 
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„Aktivní senioři ve Zlínském kraji“ – SENIOR PAS 
 

Kromě již tradičních každoročních akcí se stejně jako loni Sociální služby města Kroměříže zapojili do 

projektu Zlínského kraje „Aktivní senioři ve Zlínském kraji“ Projekt je zaměřen na podporu aktivního 

života seniorů. Dále na propagaci dalších pro seniorských aktivit v rámci Zlínského kraje. Většina akcí 

pro seniory tak byla pořádána ve spolupráci s Městem Kroměříž a Klubem seniorů. 

SSKM vzájemně spolupracuje s výše uvedenými spolky a vyvíjí aktivity ve prospěch seniorů a osob se 
zdravotním postižením v Kroměříži. Cílem je zejména prevence sociální vyloučení a aktivní trávení 
volného času seniorů a osob se zdravotním postižením.  V současné době spolupracuje zodpovědná 
koordinátorka klubu seniorů s vedoucí sociální pracovnicí SSKM. Účastní se pravidelných měsíčních 
koordinačních porad, kde se řeší jednotlivé akce, ale také problémy jednotlivých spolků. V rámci 
projektu vznikla od prosince loňského roku dvě kontaktní místa pro Senior pasy. Jedno přímo na 
ředitelství SSKM a druhé v prostorách Klubu seniorů na Hanáckém náměstí. 
V roce 2018 bylo jen na ředitelství SSKM vydáno 532 senior pasů. 

 

Přehled akcí pořádných v rámci ředitelství SSKM 

 

Návštěva senátu 
V pondělí 9. dubna 2018 přivítala pracovníky Sociálních služeb města Kroměříže naše bývalá kolegyně, 

dnes senátorka paní Mgr. Šárka Jelínková přímo v senátu.  

Pracovníci přijali její pozvání a zúčastnili se exkurze v senátu. Návštěva byla pro všechny zúčastněné 

zážitkem. Moc děkujeme za pozvání a velmi rádi zase někdy přijedeme.  

 

Zahraniční exkurze LINZ 
V pátek 18. 5. 2018 byli pracovníci Sociálních služeb města Kroměříže přizváni nemocnicí Milosrdných 

sester, jehož zřizovatelem je Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul na 

zahraniční exkurzi. Jednalo se o návštěvu paliativních oddělení dvou nemocnic Das Ordensklinikum Linz 

der Barmherzigen Schwestern und Elisabethinen. Zahraniční exkurze byla součástí projektu nadačního 

Obrázek 1 - Návštěva senátu 
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fondu Avast – projekt „Spolu až do konce“, 3. ročník programu zaměřeného na podporu péče o 

umírající v ČR, zvláště na rozvoj paliativní péče v nemocnicích. 

 

 
Obrázek 2 - Zahraniční exkurze Linz 

Jarmark spojený s přehlídkou zájmové činnosti na Velkém náměstí v Kroměříži 

 
V úterý 22. května 2018 pořádaly Sociální služby města Kroměříže tradiční jarmark, spojený 
s přehlídkou zájmové činnosti na Velkém náměstí v Kroměříži. Na jarmarku byly prodávány výrobky 
uživatelů ze všech zařízení v rámci organizace.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 3 - Jarmark SSKM 
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Odborná dvoudenní konference Sociálních služeb města Kroměříže a 

společnosti GF913 
Ve dnech 27. 6. a 28. 6. 2018 se v Kroměříži v kině Nadsklepí uskutečnila odborná konference pro 

poskytovatele sociální služeb, jejímž pořadatelem byly Sociální služby města Kroměříže, p.o., a 

společnost Gratia Futurum 913.   První den konference se věnoval problematice zajištění informačních 

systémů v sociálních službách, způsobu a možnostem 

vykazování statistických dat a ukazatelů. Druhý den byl 

věnován oblasti vykazování zdravotní péče na 

zdravotní pojišťovny u pobytových sociálních služeb. 

Konference se zúčastnilo přes 330 osob z celé České 

republiky. Pro účastníky byl zajištěn také doprovodný 

program jako například prohlídka Arcibiskupského 

zámku.  

 

 

 

 

Den pracovníků v sociálních službách 

 

Dne 7. 9. 2018 v pátek se konalo již třetí setkání všech zaměstnanců, kteří pracují v sociálních službách 
v Kroměříži.  Tato akce byla 
pořádána, jako určitá forma 
poděkování pracovníkům, kteří 
díky své nelehké práci pomáhají 
potřebným lidem v rámci 
poskytování sociálních služeb. 
Na programu bylo vystoupení 
skupiny „DIVOKÉ KOČKY“ které 
pozvedlo náladu celé akce. Až do 
večerních hodin setkání 
doprovázela kapela SPAM ROCK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 - Odborná konference 

Obrázek 5 -Den pracovníků v soc. službách 
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Inspirativní konference pro seniory – Den seniorů 
Ve středu 3. října 2018 se v Domě kultury v Kroměříži uskutečnila pod záštitou krajské radní pro sociální 
záležitosti Michaely Blahové a města Kroměříže Inspirativní konference pro seniory, kterou pořádaly 
Sociální služby města Kroměříže. Konference se zúčastnilo přes tři sta seniorů z Kroměříže a okolí.  
Mimo kulturního programu, o který se postarali klienti z Domova pro osoby se zdravotním postižením 
Barborka s představením Ledové Království a vystoupením skupiny DUO YAMAHA, měli účastníci 
konference možnost osvojit si 
zásady první pomoci, které 
předvedli studenti Vyšší 
odborné školy zdravotnické 
Zlín, využít zdravotních služeb 
jako měření tlaku a jiné, o 
které se postarali studenti 
Střední zdravotnické školy 
Kroměříž a také se seznámit 
s metodami tréninku paměti. 
Účastníci konference se 
dozvěděli také řadu důležitých 
informací z oblasti využívání 
různých forem sociálních 
služeb v rámci ORP Kroměříž a 
všichni obdrželi malý dárek. 

 

 

 

Zahraniční pracovní cesta Vorlarlberg – Rakousko 

V termínu 17 - 19. října 2018 se vedoucí 

pracovníci Sociálních služeb města 

Kroměříže zúčastnili zahraniční pracovní 

návštěvy u spřátelených služeb ve 

Vorlarlbergu v Rakousku. Během pobytu 

navštívili denní stacionář Frastanz, farmu 

Magdaleny Löscher, farmu Sunnah soud 

Tuferst. Seznámili jsme se s činností 

v oblasti zprostředkování pracovních 

míst osobám se zdravotním postižením, 

navštívili kavárnu a antikvariát ve 

Voderlandu. Pracovní cestu jsme ukončili 

návštěvou jednoho z domovů pro 

seniory. 

 

 

 

Obrázek 6 - Vorlarlberg - Rakousko 

 

Obrázek 6- Den Seniorů 
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Ples sociálních služeb města Kroměříže, Dům kultury Kroměříž 
Den 22. listopad 2018 v kalendáři připadl na čtvrtek. Tento den se uskutečnil tradiční ples pro klienty 

Sociálních služeb města Kroměříže a Uherského Hradiště. 

V Domě Kultury v Kroměříži se sešly různé věkové 

kategorie našich uživatelů na „KRAVATOVÉM 

PLESU“. K tanci a poslechu zahrála skupina SPAM 

ROCK. Pozvání na ples přijali i zástupci 

kroměřížského Klubu seniorů. Poděkování za 

finanční podporu patří z. s. Život 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava a prodej výrobků uživatelů v Knihovně Kroměřížska 
Ve dnech 26. až 28. 11. 2018 pořádaly Sociální služby města Kroměříže ve spolupráci s Knihovnou 

Kroměřížska prodejní výstavu výrobků 

aktivizačních dílen uživatelů DOZP Barborka, 

Sociálně terapeutické dílny Hanáček a 

domovů pro seniory v prostorách knihovny 

na Slovanském náměstí. Bylo tak možné se 

vánočně naladit, zakoupit drobný vánoční 

dáreček či vánoční dekoraci.  

 

 

 

 

Senior bez nehod 
V pondělí 26. listopadu 2018 se na Starém pivovaře konala edukativní přednáška osvětového projektu 

Senior bez nehod. Cílem tohoto projektu bylo snížit nehodovost seniorů a rozšířit povědomí o této 

problematice. Přednáška nebyla zaměřena pouze na seniory v roli řidičů, ale také v roli chodců, cyklistů 

a cestujících v hromadných dopravních prostředcích.  Přednášky se zúčastnilo několik desítek seniorů. 

 

Vánoční rybí polévka 

Obrázek 7 - Kravatový ples 

Obrázek 8 - Výstava a prodej výrobků uživatelů 
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Letos počtvrté zpříjemnila sváteční atmosféru v Kroměříži 

vánoční polévka, kterou rozdávali pracovníci Sociálních služeb 

města Kroměříže spolu s místostarosty města Kroměříže, 

panem Vítem Peštukou, Vratislavem Krejčířem a panem 

Karlem Holíkem na Velkém náměstí v Kroměříži. Lidé si již 

tradičně mohli vybrat ze dvou druhů. Uvařeno bylo 50 litrů 

rybí polévky a 70 litrů polévky gulášové. Obě polévky byly 

připraveny kuchařkami v Domově pro seniory ve Vážanech. 

Děti letos navíc potěšili nafouklé balónky, které dostaly 

zdarma. 

 

 

 

 

 

 

 

Ukončení projektu „Aktivní senioři ve Zlínském kraji 2018“ 

Podpora aktivního života seniorů, jejich 
informovanosti, vzájemné setkávání a posilování 
kontaktů bylo hlavním cílem projektu s názvem 
Aktivní senioři ve Zlínském kraji 2018, který 
v letošním roce realizoval Zlínský kraj za finanční 
podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.  
Z projektu byla finanční částkou podpořena také 
Inspirativní konference pro seniory, kterou 
pořádaly Sociální služby města Kroměříže a které se 
zúčastnilo přes 300 seniorů. V prosinci byl tento 
projekt společným setkáním seniorských organizací 
a kontaktních center ukončen. Díky projektu 
obdržely kontaktní místa v Kroměříži aktuální 
katalogy slev, které mohou senioři využít, pokud 
jsou držitelem senior pasu. Nové katalogy jsou 
k dispozici jak na Sociálních službách města 
Kroměříže, tak i v Klubu seniorů. 

 

 
vypracovala: Mgr. Dana Brhelová DiS. 
Vedoucí sociálních pracovnic SSKM 

Obrázek 10- Aktivní senioři 

Obrázek 9 - Vánoční polévka 
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7. Technická, investiční oblast 
 

 

EKOLOGIE 
Odpadové hospodářství – dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, je plněna ohlašovací povinnost původce odpadů. 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 a firma FEKO. Celková produkce veškerých odpadů za rok 2018 je 

ve výši 148 441 kg, mimo komunální odpad tvořený klienty našich zařízení.  

Převážnou většinu odpadu vyprodukovaného našimi zařízeními v roce 2018 tvoří jednorázové pleny tj. 

odpad ostatní kód 180 104  - celkem 125 987 kg. 

Jako odpad nebezpečný stále zůstává: 

- odpad kategorie 180 101 - ostré předměty (injekční jehly) v množství 68 kg/rok. 

- odpad kategorie 180 103 - odpad infekční (převážně obvazy) v množství 310 kg/rok. 

       

Komunální odpad: - pro likvidaci komunálního odpadu na všech zařízeních, je uzavřena samostatná 

hospodářská smlouva s firmou BIOPAS na tříděný komunální odpad. 

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

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

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

 

 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 

provádí technické opatření k odstranění mikrobiologického ukazatele legionela z vodovodních rozvodů 

teplé vody. Na zařízeních DpS Vážany, DZR Strom života a DOZP Barborka jsou zbudovány studny na 

užitkovou vodu, každá o hloubce cca. 8 m až 10 m. Tyto studny slouží pro zalévání zeleně, příp. pro 

napouštění bazénu. Na DpS Vážany a DOZP Barborka se voda ze studní úspěšně využívá i pro provoz 

prádelen. 

 

ENERGETIKA 
Elektrická zařízení – revize: 

Dle harmonogramu probíhají pravidelné revize elektrického zařízení na všech objektech. Současně jsou 

prováděny revize elektrického přenosného zařízení v pravidelných lhůtách dle ČSN 33 1500. Závady 

zjištěné při revizích jsou následně odstraněny.   

Tepelná energetická zařízení – revize: 

Trvale provozuschopný stav zařízení na výrobu tepla a teplé užitkové vody, rozvodů topné vody a teplé 

užitkové vody zajišťují periodické revize kotelen a plynových zařízení. V případě zjištěných závad, jsou 

tyto následně odstraňovány. Revize se provádějí každoročně před zahájením topné sezóny!  Servisní 
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firmou jsou prováděny pravidelné kontroly a odborný servis kotelen osazených technologií Viessmann, 

včetně závěsných plynových kotlů. 

Spotřeba paliv a energie: 

Spotřeba elektrické energie za všechny zařízení byla ve výši 763 780 kWh/rok, spotřeba zemního 

plynu 371 990 m3 = 3 924 MWh/rok. Spotřeba je závislá na klimatických podmínkách. Výše roční 

spotřeby elektrické energie a zemního plynu byla v roce 2018 obdobná jako v letech předcházejících. 

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

pravidelného statistického zjišťování prováděného Český statistickým úřadem. 

Smlouvy na odběr elektřiny a zemního plynu se sjednávají na základě průzkumu trhu na období 

jednoho roku.  

 

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

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

V roce 2018 se nestal žádný pracovní úraz s následkem smrti a jsou evidovány 2 pracovní úrazy s dobou 

pracovní neschopnosti delší než 3 dny.  

     

POŽÁRNÍ OCHRANA 
V rámci prevence v požární ochraně byly v březnu provedeny periodické revize ručních hasicích 

přístrojů a požárních vodovodů, které se provádějí každoročně.  

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

servis zabezpečovacích protipožárních technologií – požárních klapek, EPS, požárních uzávěrů a 

zařízení pro odvod kouře a tepla. 

V průběhu IV. čtvrtletí se provádějí na zařízeních cvičné tematické požární poplachy s důrazem na 

evakuaci osob. 

Každoročně se provádí odborná školení požárních hlídek a preventistů v PO. 

 

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

168/2002 Sb. 

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

vozidel a jejich modernizací. 

Pro všechna vozidla je zpracována provozní normy spotřeby pohonných hmot – limit PNS.  

U všech vozidel se provádí měsíční vyhodnocení spotřeby pohonných hmot a porovnání skutečné 

spotřeby s provozní normou PHM. 

Organizace zajišťuje v souladu s § 103 zákoníku práce 1x ročně pravidelné odborné školení řidičů – 

referentů. 

 

V prosinci 2018 bylo pořízeno nové vozidlo VW Transpotrer pro DpS Vážany. Zároveň bylo jedno staré 

vozidlo VW Transporter (rok výroby 1994) z provozu vyřazeno. V současné době máme tedy v majetku 

celkem 12 automobilů, jeden automobil (pro provoz senior TAXI) máme zapůjčený od zřizovatele.  
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Tabulka 7- Vozový park SSKM 

Zařazení vozidla Typové označení Registrační značka Rok výroby 

Ředitelství  
Octavia TDI 2.0                                       3Z2 6383 2007 

Octavia 1.6  6Z1 3946 2017 

DpS Vážany 

Citroën Berlingo     4Z5 3292 2011 

VW Transporter   6Z3 6596 2018 

Octavia SLX 1.8     5Z5 7339 1999 

DpS U Moravy 
Dacia SD Logan    5Z4 3998 2015 

VW Transporter   4Z5 9751 2011 

DOZP Barborka 
Citroën Berlingo 1.4               4Z0 6371 2010 

Citroën Jumpy  1.6 HDI   4Z1 5475 2010 

DpS U Kašny: 
VW Transporter                                2Z3 0780 2005 

Hyundai H1  5Z3 8251 2011 

DZR Strom života Fabia TSI 1.0      6Z1 5773 2017 

 

 

 

OPRAVY STAVEB A INVESTICE 
        

Mimo řešení běžných oprav a odstraňování drobných poruch byly v roce 2018 provedeny zejména tyto 

větší stavební práce: 

- rekonstrukce střechy v DpS U Moravy  

- výměna části oken a vchodových dveří v DOZP Barborka a STD Hanáček 

- oprava balkonů DpS U Moravy 

- výměna části rozvodů vody a radiátorů v DOZP Barborka 

- manipulační plocha v areálu DpS Vážany 

 

V průběhu roku 2018 byly rovněž zpracovány projektové dokumentace investičních akcí 

připravovaných na rok 2019. Jedná se zejména o rekonstrukci podkroví v budově ředitelství, zřízení 

sociálního zařízení pro pracovníky údržby v DpS U Kašny a rekonstrukci kotelny v DOZP Barborka.  

 

 
       

Vypracoval: Ing. Josef Koplík 

                     Investiční a technický pracovník 
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8. Zdravotní péče 
 
 
 
 

Zdravotní péče v Sociálních službách města Kroměříže 
rok 2018 
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Rozbor zdravotní péče Sociální služby města Kroměříže za rok 2018 
 
 
Tabulka 8 - Rozbor zdravotní péče SSKM 2018 

  DpS  
U Kašny 

DpS, DZR 
U Moravy 

DpS,DZR 
Vážany 

DOZP 
Barborka 

DZR 
Strom 
života 

celkem 

Základní 
charakteristika 

      

počet klientů – 
ženy 

66 91 89 105 33 384 

počet klientů – 
muži 

14 43 30 27 21 135 

Počet klientů 
celkem 

80 134/136 119/120 132 54 519/522 

počet přijatých 
žen 

15 29 18 2 6 70 

počet přijatých 
mužů 

4 17 5 0 5 31 

počet přijatých 
celkem 

19 46 23 2 11 101 

propuštěné ženy 1 1 0 1 0 3 

propuštění muži 0 1 0 0 0 1 

počet 
přeložených 

1 1 0 0 0 2 

počet úmrtí žen 13 31 14 5 6 68 

počet úmrtí 
mužů 

15 13 8 1 4 41 

průměrný věk 
klientů 

84,81 83,03 85,26 55,1 81,64 77,97 

Zdravotní 
charakteristika 

      

Imobilita 
částečná 

31 66 45 25 16 183 

imobilita plná 45 29 39 30 22 165 

imobilita celkem 76 95 84 55 38 348 

inkontinence 
částečná 

8 53 15 27 0 103 

inkontinence 
plná 

62 52 57 54 53 278 

inkontinence 
celkem 

70 105 72 81 53 381 

ment. ret. leh. 
stupně 

1 1 4 46 0 52 

ment. ret. střed. 
stupně 

0 1 1 67 0 69 
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ment. ret. těžk. 
stupně 

0 0 0 19 0 19 

ment. ret. 
celkem 

1 2 5 132 0 140 

Demence 34 44 61 3 54 196 

Alkoholismus 1 4 3 0 1 9 

Psychické 
poruchy těžk. st. 

35 15 11 51 5 117 

 

Neurologická 
onemocnění 

      

parézy 24 28 37 19 4 112 

epilepsie 3 5 2 31 0 41 

sklerosa multiplex 2 1 0 0 0 3 

jiné 0 1 0 28 0 29 

Chronická onemocnění       

do 5 diagnóz 1 7 0 41 2 51 

nad 5 diagnóz 79 127 119 91 52 468 

Hospitalizace celkem 59 136 75 52 29 351 

LSPP 0 0 0 0 0 0 

RZP 34 159 84 35 39 351 

převazy 1 817 3 588 3 602 1 810 3 956 14 773 

aplikace injekcí 244 192 189 552 36 1 213 

aplikace insulínu 7 396 13 511 33 604 8 402 9 306 72 219 

odběry 357 692 1 062 694 627 3 432 

Tk,P 972 1632 2 800 641 839 6 884 

jiné oš. úkony 3 046 10 078 6 626 3 923 3 451 27 124 

jiná odborná vyš. mimo 
zaříz. 

653 973 1 097 921 240 3 884 

asistence při očkování 37 100 58 220 75 490 

kontrola HS - provoz 2 2 3 2 2 11 

 
 

Lékařské úvazky: 
 
DpS U Kašny  
 Mudr. Petr Klus                – praktický lékař 
 Mudr. Silvia Musilová     – psychiatr 
 
DpS , DZR U Moravy  
Mudr. Jana Provazníková – praktický lékař – do 20.12.2018 
Mudr. Bronislav Rataj       – praktický lékař – od 21.12.2018 
Mudr. Silvia Musilová       – psychiatr 
 
DpS, DZR Vážany 
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Mudr. Ljuba Stránská       – praktický lékař 
Mudr. Silvia Musilová       – psychiatr 
Mudr. Alois Machaníček  – stomatolog 
 
DOZP Barborka 
Mudr. Ljuba Stránská       – praktický lékař 
Mudr. Josef Eim                – psychiatr 
Mudr. Zuzana Železná      - neurolog 
Mudr. Jarmila Plesníková - stomatolog 
 
DZR Strom života 
Mudr. Vladimíra Hurdálková               – praktický lékař 
Mudr. Jana Zmeková                             - psychiatr – do 28.2. 2018 
Mudr. Martina Vetšníková Klímová    - psychiatr – do 30.10. 2018 
 

Pracovnělékařské služby: 
Mudr. Vladimíra Hurdálková 
Mudr. Magdaléna Frýbortová 
Mudr. Taťána Podhorská 
 

Uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami ( ZP): 
 

 111 -  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

 201 -   Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 

 205 -  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

 207 -  Oborová  zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven 
           a stavebnictví 

 209 -  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

 211 -  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 

 213 -  Revírní  bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 

 
 
Indikovaná a fakturovaná péče na ZP dle jednotlivých zařízeních v Kč. Za rok 2018 
 
Tabulka 9 - Indikovaná péče na ZP dle jednotlivých zařízeních 

 U Kašny U Moravy Vážany Barborka Strom života 

Leden 253 291,50 210 917,64 243 969,72 163 575,36 206 805,00 

Únor 260 862,00 206 505,60 213 182,55 159 048,75 194 399,10 

Březen 292 161,45 222 070,80 247 729,65 174 471,15 220 871,70 

Duben 279 228,60 180 714,45 238 581,00 169 152,90 198 141,30 

Květen 288 743,70 195 812,40 251 696,55 176 020,95 202 148,10 

Červen 287 454,30 201 575,85 238 509,60 164 273,55 198 142,35 

Červenec 315 022,05 191 903,25 264 218,85 194 171,25 225 205,05 

Srpen 292 398,75 193 394,25 250 519,50 185 456,25 212 814,00 

Září 289 510,20 188 940,15 246 490,65 189 385,35 211 152,90 

Říjen 290 717,70 185 734,50 260 795,85 197 018,85 218 167,95 

Listopad 275 627,10 210 453,60 241 637,55 196 805,70 220 957,80 
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Prosinec 293 359,50 235 063,50 283 636,50 206 075,10 221 957,40 

Celkem 3 418 376,70 2 423 085,70 2 980 967,70 2 175 454,90 2 530 762,50 

 
 
Částka za rok 2018 : 13 528 647,00 Kč 
Bonifikace VZP:               464 000,00 Kč 
 

Celková částka za rok 2018: 14 174 647,00 Kč 
 

Náklady na zdravotnický materiál v roce 2018: 
 
DpS U Kašny:                        91 917,00 Kč 
DpS, DZR U Moravy:           89 884,00 Kč 
DpS, DZR Vážany:              109 679,00 Kč 
DZR Strom života:               99 779,00 Kč 
DOZP Barborka:                  76 935,00 Kč 

Náklady celkem:        468 194,00 Kč 
 
 

Přehled  a porovnání  fakturací a plateb jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2018 
v Kč. 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna  ČR - 111 
 
Tabulka 10 - Přehled a porovnání fakturací a plateb jednotlivých ZP 

 leden únor březen duben květen červen 

fakturace 
ZP 

654 124,98 603 216,60 673 617,00 623 326,20 650 319,60 629 736,45 

platba ZP 
(záloha) 

608 386,00 608 386,00 608 386,00 608 386,00 608 386,00 608 386,00 

 

 červenec srpen září říjen listopad prosinec 

fakturace 
ZP 

707 551,95 659 234,10 661 885,35 699 049,05 694 438,50 754 679,10 

platba ZP 
(záloha) 

608 386,00 608 386,00 608 386,00 608 386,00 608 386,00 608 386,00 

 

ZP fakturováno celkem:    8 011 178,60 Kč   
Platba ZP:                             7 300 632,00 Kč   
Předpokládaný doplatek ZP:            710 546,60 Kč   
VZP poskytnuta bonifikace ve výši 464 000, 00 Kč za skupinu diagnóz F00 – F09 (organické duševní 
poruchy) a G30 – G32 (jiné generativní nemoci nervové soustavy). 
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Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky - 201 
 
Tabulka 11 - Přehled a porovnání fakturací a plateb jednotlivých ZP 

 leden únor březen duben květen červen 

fakturace 
ZP 

23 439,60 23 085,30 30 687,30 34 167,00 38 646,30 34 874,70 

platba ZP 
 

23 439,60 23 085,30 30 687,30 34 167,00 38 646,30 34 874,70 

 
Tabulka 12 - Přehled a porovnání fakturací a plateb jednotlivých ZP 

 červenec srpen září říjen listopad prosinec 

fakturace 
ZP 

34 244,70 31 265,85 28 587,30 19 579,35 18 282,60 19 821,90 

platba ZP 
 

34 244,70 31 265,85 28 587,30 19 579,35 18 282,60 19 821,90 

 
ZP fakturováno celkem:   336 681,90 Kč   
Platba ZP:                             336 681,90 Kč 
Předpokládaný doplatek ZP:         0,00 Kč     
 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - 205 
 
Tabulka 13 - Přehled a porovnání fakturací a plateb jednotlivých ZP 

 leden únor březen duben květen červen 

fakturace 
ZP 

66 963,00 76 877,85 81 329,85 72 987,60 74 859,75 75 845,70 

platba ZP 
(záloha) 

53 518,94 53 518,94 53 518,94 53 518,94 53 518,94 53 518,94 

 
 
Tabulka 14 - Přehled a porovnání fakturací a plateb jednotlivých ZP 

 červenec srpen září říien listopad prosinec 

fakturace 
ZP 

90 379,80 84 379,05 90 340,95 84 953,40 85 841,70 96 455,10 

platba ZP 
(záloha) 

53 518,94 53 518,94 53 518,94 53 518,94 53 518,94 53 518,94 

 

ZP fakturováno celkem:    981 213,75 KČ    
Platba ZP:                          642 227,28 KČ  
Předpokládaný doplatek ZP:      338 986,47 KČ   
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Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví – 207 
 
Tabulka 15 - Přehled a porovnání fakturací a plateb jednotlivých ZP 

 leden únor březen duben květen červen 

fakturace 
ZP 

66 963,00 76 877,85 81 329,85 72 987,60 74 859,75 75 845,70 

platba ZP 
(záloha) 

53 518,94 53 518,94 53 518,94 53 518,94 53 518,94 53 518,94 

 
 
Tabulka 16 - Přehled a porovnání fakturací a plateb jednotlivých ZP 

 červenec srpen září říjen listopad prosinec 

fakturace 
ZP 

54 169,50 48 031,20 47 828,55 47 303,55 45 114,30 41 485,50 

platba ZP 
 

54 169,50 48 031,20 47 828,55 47 303,55 45 114,30 41 485,50 

 
ZP fakturováno celkem:    624 910,02 Kč    
Platba ZP:                             624 910,02 Kč 
Předpokládaný doplatek ZP:                  0,00 Kč 
 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky – 211 
 
Tabulka 17 - Přehled a porovnání fakturací a plateb jednotlivých ZP 

 leden únor březen duben květen červen 

fakturace 
ZP 

68 662,32 68 027,40 66 375,75 43 430,10 46 219,95 48 802,95 

platba ZP 
 

68 662,32 68 027,40 66 375,75 43 430,10 46 219,95 48 802,95 

 
 
Tabulka 18 - Přehled a porovnání fakturací a plateb jednotlivých ZP 

 červenec srpen září říjen listopad prosinec 

fakturace 
ZP 

45 066,00 40 945,80 40 650,75 44 017,05 40 393,50 44 950,50 

platba ZP 
 

45 066,00 40 945,80 40 650,75 44 017,05 40 393,50 44 950,50 

 
ZP fakturováno celkem:   597 542,07 Kč 
Platba ZP:                            597 542,07 Kč 
Předpokládaný doplatek ZP:       0,00 Kč     
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Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna  – 213 
 
Tabulka 19 - Přehled a porovnání fakturací a plateb jednotlivých ZP 

 leden únor březen duben květen červen 

fakturace 
ZP 

210 369,90 213 245,55 248 544,45 233 243,85 242 365,20 241 687,95 

platba ZP 
(záloha) 

206 007,00 206 007,00 206 007,00 206 007,00 206 007,00 206 007,00 

 
 

 červenec srpen září říjen listopad prosinec 

fakturace 
ZP 

259 108,50 270 726,75 256 186,35 257 532,45 261 411,15 282 699,90 

platba ZP 
(záloha) 

206 007,00 206 007,00 206 007,00 206 007,00 206 007,00 206 007,00 

 
 
ZP fakturováno celkem:   2 977 121,70 Kč    
Platba ZP:                           2 472 084,00 Kč      
Předpokládaný doplatek ZP:        505 037,70 Kč    
 
Rekapitulace plateb zdravotních pojišťoven 

 
Zdravotní pojišťovny provádějící zálohové platby: 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 
 
 
Zdravotní pojišťovny provádějící platby dle vykázaných výkonů: 

 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 

 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 
 
 
Zdravotní pojišťovny, u nichž nemáme pojištěnce: 

 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 
 

Skutečná částka vykázána na 
ZP v roce 2018 

Platby ZP v roce 2018 Rozdíl mezi vykázanou péčí a 
platbami ZP 

13 528 647,00 Kč 11 974 077,00 Kč 1 554 570,00 Kč 
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Nutriční  péče v zařízeních Sociálních služeb města Kroměříže 
 
Poskytujeme 4 druhy základních diet: 

 racionální               

 šetřící                      

 diabetická               

 diabetická šetřící    
 

 Úprava stavy: 

 kašovitá 

 mixovaná 

 krájená 

 mleté maso 
 

Dle aktuálního zdravotního stavu klienta a na doporučení lékaře jsou klientům připravované 
jídelní lístky s dietním omezením: 

 dieta s omezením tuků –  při onemocnění slinivky břišní, žlučníku 

 dieta neslaná –  při onemocnění ledvin 

 dieta redukční – při vysoké nadváze 

 bezlepková 

 omezením laktózy 

 omezením purinových látek 
 
 Jsou vypracovávány také individuální jídelní lístky, které akceptují chuťové preference     
 klientů. 
 
Senioři jsou často ohroženi malnutricií, provádíme čtvrtletně nebo dle potřeby vážení klientů, 
sledujeme váhový úbytek, nechutenství atd. Nutriční terapeut provádí průběžně u klientů nutriční 
screening, v případě potřeby vypracuje jídelní lístek s výživovými přídavky.  Spolupracuje s pracovníky 
v přímé péči, všeobecnými sestrami a lékařem. Je-li potřeba jsou klienti lékařem odesíláni do péče 
nutriční ambulance, kde je jim předepisován sipping. 
Spolupracujeme s nutričním lékařem: 

 firmy Braun 

 NTB Zlín 
 
 Přes tyto lékaře zajišťujeme také výživu pro klienty s perkutánní endoskopickou gastrostomií. 
 
 
 
Zpracovala: Lenka Brázdilová 
                     Vedoucí zdravotní sestra SSKM 
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9. Plánování, neinvestiční projekty, fundraising 
 
 

Projekty, výzvy v roce 2018 

 

Realizované neinvestiční projekty 

 

Projekt Transformace Barborka 

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) rozhodlo 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „poskytovatel“) o poskytnutí dotace na realizaci projektu 

„Příprava procesu transformace v DOZP Barborka v Kroměříži“ registrační číslo 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007284, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Výše 

dotace činní 2 804 438,75 Kč.  

Realizace projektu probíhá od února 2018 do konce ledna 2020.  

Cílem projektu je tvorba Transformačního plánu pro klienty v Domově pro osoby se zdravotním 

postižením Barborka a vzdělávání pracovníků v přímé péči. Ten bude využit k zahájení procesu 

deinstitucionalizace zařízení tak, aby mohlo u zapojených klientů dojít, k jejich maximálnímu začlenění 

do života běžné populace v prostředí, ke kterému mají vazby, a způsobem, který zvýší kvalitu jejich 

života. 

Během aktualizace a zpracování analýz, získá realizační tým a všichni pracovníci DOZP Barborka kvalitní 

informace o okolním prostředí a jeho možnostech, zařízení samotném a podrobné informace o 

jednotlivých klientech. Dojde tak ke zvýšení znalostní báze užšího projektového týmu i všech klíčových 

pracovníků, kteří jednotlivým klientům poskytují služby a zajištují jejich koordinaci. 

V roce 2018 v rámci projektu proběhlo nejprve informování široké i blízké veřejnosti o projektu 

prostřednictvím webových stránek nejen Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. ale také Města 

Kroměříže, prostřednictvím regionálních médií (Rádio Kroměříž, regionální tiskoviny), proběhla veřejně 

dostupná prezentace pro širokou veřejnost i rodinné příslušníky uživatelů.  

Seznámení s projektem a jeho průběhem byli také klienti nejen individuálně při pravidelných 

schůzkách, ale také formou prezentace s vysvětlením jednotlivých pojmů.  

V rámci projektu dochází k pravidelným schůzkám transformačního i realizačního týmu.  

Začalo zpracování jednotlivých analýz, které slouží k získání kvalitních informací k vytvoření 

transformačního plánu.  

Pro lepší informovanost veřejnosti byl vytvořen samostatný odkaz na webových stránkách 

www.sskm.cz informující nejen o cílech projektu a jeho průběhu, ale kde jsou odkazy i na další domény 

zabývající se procesem transformace či komunikace s osobami s mentálním postižením.  

http://www.sskm.cz/


 
                         příspěvková organizace, Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž 

 

46 
 

V neposlední řadě dochází ke vzdělávání pracovníků a osob zapojených do projektu formou 

akreditovaných vzdělávacích kurzů a v zařízení DOZP Barborka se pracovníci účastní pravidelné 

supervize.   

 

VÝSTUPY Z PROJEKTU 

Projekt je členěn na 3 aktivity: 

 

První klíčovou aktivitou je zpracování transformačního plánu, které je stěžejní aktivitou projektu. 

Zhotovení transformačního plánu umožní postupný přechod k maximálně soběstačnému životu pro 50 

% klientů pavilonů J, K a L. V jejím rámci jsou zpracovány podkladové analýzy, zejména revize analýzy 

zařízení, analýza uživatelů DOZP Barborka a aktualizace analýzy regionu. 

Zpracování popsaných dokumentů na základě vytvořených podkladů, je organizováno manažerem 

projektu a vše je konzultováno s klíčovými osobami a členy transformačního a realizačního týmu při 

pravidelných setkáních. 

 

Další aktivitou projektu je zajištění odborného vzdělávání zaměstnanců a vzdělávání dalších skupin 

zapojených účastníků. Tato aktivita probíhá v průběhu realizace celého projektu, kdy jsou realizovány 

několikeré vzdělávací aktivity jako akreditované vzdělávací kurzy, semináře, konference, kulaté stoly a 

supervize. U absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů, dojde k naplnění bagatelní podpory 

v rozsahu nejméně 40 hodin u minimálně 10 pracovníků. 

 

Poslední základní aktivitou projektu je zajištění informovanosti odborné i laické veřejnosti. Stejně jako 

u druhé aktivity, tak i tato aktivita probíhá v průběhu realizace celého projektu. Je kladen maximální 

důraz na šíření informovanosti směrem k odborné i laické veřejnosti tak, aby došlo k pochopení a přijetí 

transformačního procesu a navázání spolupráce. Je vysvětlován proces transformace, podporováno 

odstraňování předsudků vůči klientům a rovněž jsou zapojeni klienti služby, aby se v rámci komunikace 

propojili s běžnou komunitou a získali informace o výhodách a rizicích změny ve způsobu péče. 

 

INDIKÁTORY PROJEKTU 

 

Celkový počet účastníků 

Jedná se o indikátor, který značí celkový počet osob/účastníků, kteří v rámci projektu získají jakoukoli 

formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci 

projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita 

financována z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, může mít například formu 

vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, školení apod. 

V tomto indikátoru jsou zapojeni účastníci vzdělávacích aktivit, kteří získají podporu minimálně 40 

hodin a splní tak podmínky pro bagatelní podporu. 

 

Schválené neinvestiční projekty 

 

 Projekt  VALPA (validační terapie a paliativní péče) 
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 V roce 2017 byla podána Sociálními službami města Kroměříže, p. o. žádost z programu Operační 

program Zaměstnanost, výzva č. 03_17_071 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální 

práce registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007608, na uskutečnění projektu „Bezpečí a 

důstojnost pro klienty domovů pro seniory a domovů zvláštního určení v Kroměříži“.  

Validace podle Naomi Feil reaguje na nárůst počtu seniorů s projevy různých typů demenci, kteří 

využívají různé typy sociálních služeb. Tento typ onemocnění seniory velmi často izoluje a vytváří jim 

různé komunikační bariéry, které vzhledem ke svému stavu nedokážou sami překonat. 

Metoda Validace umožní, aby se klienti s pomocí „oživených“ vzpomínek vraceli do minulosti tak, aby 
mohli prožívat svou minulost a obnovit svou důstojnost. Validace nevyvrací stav dezorientované osoby, 
ale pomáhá mu potvrdit jeho pocity jako skutečné a vnímané.  
Jedná se o vysoce morální podporu, formu pomoci. Její základní podmínkou ochota pracovníků 
přijmout tento nový pohled na přístup k osobám s demencemi, porozumět jejich chování a akceptovat 
je.  
Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který 
trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit 
bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho 
blízkým. 
Pro využití této metody je nezbytně nutné zajistit kvalitní vzdělání pro všechny pečující osoby, které se 

klientům věnují tak, aby mohlo dojít k celkovému posunu v přístupu u všech zaměstnanců a klienti 

nebyli mateni odlišným jednáním zaměstnanců. 

V roce 2018 prošla žádost hodnotícím procesem, přičemž projekt je nyní ve fázi zásobníku MPSV do 

02/2019, kdy by měla začít obnovená jednání o realizaci projektu, v případě že dojde k alokaci peněz 

z jiných nevyčerpaných výzev MPSV. V tomto případě by měl projekt proběhnout od června 2019 do 

konce května 2021. Cílem je využívání paliativní péče a validační terapie v zařízeních sociálních služeb, 

tvorba jejich metodiky a vzdělávání zaměstnanců v přímé péči s klienty. Žádáno bylo o dotaci ve výši 

9 713 100 Kč.   

 

Neschválené neinvestiční projekty 

 

 Projekt Doprovázení  

Na podzim roku 2018 byla podána žádost o dotaci v rámci projektů nadačního fondu Avast pro rok 

2019 „ Spolu až do konce“ a byl zpracován a předložen hodnotící komisi nadace Avast  projekt Paliativní 

péče nazvaný „ Doprovázení“ s cílem rozvíjet a aplikovat paliativní péči v zařízeních SSKM ve spolupráci 

s Nemocnicí Milosrdných sester v Kroměříži tím, že by vznikl paliativní tým napříč sociálními službami 

města Kroměříže, příspěvková organizace, vedený odborníkem z partnerské Nemocnice Milosrdných 

sester. V rámci projektu by bylo zajištěno zázemí mobilního paliativního pokoje jakožto pilotního 

testování tak, aby měl klient a jeho příbuzní, včetně těch fyzicky vzdálených možnost spolu trávit 

maximum možného času. Byly by vytvořeny podmínky pro zajištění duchovní péče o klienty a jejich 

rodiny umožněním komunikace s duchovními a psychologickou podporou rodin, dále a v neposlední 

řadě by se zajistilo vzdělávání pro zaměstnance (kurzy pro pracovníky v přímé péči a další odborníky), 

naskytla by se možnost v rámci uspořádání konference Paliativní péče informovat i širokou veřejnost 

o nelehkém údělu terminálního stádia každého člověka.  Požadované náklady na tento projekt byly 
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vyčísleny na 1 000 000 Kč na období 10 měsíců životaschopnosti projektu. Projekt Doprovázení 

v nadačním fondu AVAST bohužel nezískal nominaci.  

 

 

 

Připravované neinvestiční projekty s realizací v letech 2019–2020 

 

Projekt CHŮVIČKY 

V průběhu roku 2018 byl podán Sociálními službami města Kroměříže, p. o. na základě výzvy nadačního 

fondu AVAST - „Spolu do života“ projekt nazvaný „Chůvičky“.  

Projekt má za úkol zaštitovat terénní sociální službu pro zdravotně znevýhodněné děti.  

Jednou ze sociálních služeb, které poskytujeme, jsou odlehčovací služby. Jejich cílem je zajištění péče 

osobám, o něž se starají v rodinném prostředí. 

Ovšem i pečující osoby si potřebují oddechnout, odjet na dovolenou nebo musí jít na hospitalizaci 

apod. Vždy jde jen o pobytovou službu na přechodnou dobu. 

Tuto službu ale nyní poskytujeme pouze dospělým osobám. Víme, že je velká poptávka po odlehčovací 

službě pro děti se zdravotním postižením. Tato služba v ORP Kroměříž zcela chybí. Právě díky výzvě 

nadace bychom chtěli zajistit terénní odlehčovací službu pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením.  

Naši pracovníci by zajížděli do rodin a poskytovali službu dětem v jejich domácím prostředí, na které 

jsou zvyklé a touto službou bychom tak mohli poskytnout rodinám s dětmi profesionální a tolik 

potřebnou službu. Hodnotící komisí nadačního fondu Avast jsme před Vánoci 2018 postoupili do 

druhého kola, které se uskuteční v Praze dne 20. 2. 2019. 

V případě kladného vyjádření a získání dotace bychom tolik potřebnou službu chtěli zavést od 1. 7. 

2019.  

 
Obrázek 11 - Logo Chůvičky 

 
 
Projekt Školící centrum pro osoby zdravotně znevýhodněné a pro osoby s kombinovaným 
postižením 
 
V domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka v současné době probíhá proces 

transformace služby, jehož výstupem by měl být transformační plán. Rovněž v rámci ORP Kroměříž a 

také ve Zlínském kraji probíhá ve službách typu domova pro osoby se zdravotním postižením proces 

transformace a integrace klientů do společnosti. Jedním z hlavních problémů, které vnímáme jako 

prioritní na území ORP Kroměříž, je možnost zaměstnávání osob s mentálním a duševním postižením. 

V rámci Úřadu práce existují projekty pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, nicméně cílová 
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skupiny osob s mentálním postižením, s duševním postižením, případně s kombinovaným postižením, 

propadává sítem zaměstnávání těchto osob na veřejném trhu práce. Jelikož vnímáme jako potřebné 

využívat potenciál těchto osob a formou rehabilitace je naučit určitému pracovnímu režimu, vytvořili 

jsme k 1. 1. 2018 sociální službu sociálně terapeutické dílny Hanáček. V průběhu provozování 

chráněných dílen jsme  u našich klientů nalezli intenzívní potřeby a přání se více zdokonalovat a 

vzdělávat se v manuálně zručných profesích. Nicméně jejich současné schopnosti jim neumožňují, 

přímé zapojení do pracovního procesu. Díky jejich novým možnostem zapojit se do běžného života ve 

společnosti a chodit do práce, mají často pocit méněcennosti na základě svých nezkušeností, neznalostí 

v různých druzích práce. Chtěli bychom tedy nastavit jakýsi mezičlánek mezi integrací a zaměstnáváním 

osob se zdravotním postižením v běžném procesu pracovního trhu a získání měkkých i praktických 

dovedností formou tréninkových programů. Byly by to tréninkové programy, kde by se klienti mohli 

zaškolit a naučit více z pracovního oboru, který je individuálně zajímá a pokryje jejich potřeby 

seberealizace i možnosti v rámci jeho zdravotního znevýhodnění. Klient by se mohl na základě 

vzdělávacího programu rychleji a aktivněji zařadit do běžnějšího života s pracovně nabitými 

zkušenostmi s tréninkového pracoviště, které bychom chtěli v naší organizaci zřídit. 

Na základě výzvy MPSV č. 03_17_083  s názvem Nová řešení pro tíživé sociální problémy jsme dne 20. 

12. 2018 předložili na MPSV v Praze Krátký projektový záměr tohoto projektu a následně proběhly 

první povinné konzultace se zaměstnanci MPSV k této výzvě.  

V průběhu jara 2019 by se měl tento projekt rozvíjet na základě zpracovaného projektu a následně 

podané žádosti na MPSV.  

 

Fundraising 
 

V roce 2018 byly vynaloženy nemalé aktivity v rámci Fundraisingu. Vedoucí všech zařízení spolu 

s projektovou manažerkou se zúčastnili školení Základy Fundraisingu v sociálních službách 

organizovaného Městem Kroměříž. 

Byla uspořádána mnohá Fundraisingová jednání v rámci organizace a zaplánován nový Fundraisingový 

plán.  

V průběhu roku organizace oslovila většinu firem v ORP Kroměříž se žádostí o sponzorský dar, a to 

nejen oficiálním dopisem, ale také aktivní účastí na jednáních se zastupiteli jednotlivých firem.  

Velmi si vážíme podpory všech našich donátorů. Seznam podporujících organizací a institucí je 

k dispozici na webových stránkách: www.sskm.cz . 
Za poskytnuté příspěvky děkujeme.  Rovněž děkujeme všem právnickým i fyzickým osobám za dary 

poskytnuté v roce 2018. 

 

Plánování fundraising 
Na sklonku roku 2018 byl připraven návrh pro nový plán fundraisingových aktivit, který počítá 

s rozvíjením vztahů mezi podnikatelskou a neziskovou sférou v ORP Kroměříž a který bude přínosem 

pro Sociální služby města Kroměříže, p.o. .  

Největším cílem pro rok 2019 v oblasti Fundraisingových aktivit by mělo být získání dvou aut pro 

terénní pracovnice nově vznikající odlehčovací služby pro děti - projekt nazván „Chůvičky“.  

 

 

 

 

Vypracovala: Michaela Beli, projektová manažerka 

http://www.sskm.cz/
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                         Mgr. Markéta Falcmanová, manažerka projektu transformace  
                        

10. Domov pro seniory U Kašny 
 
OBLAST SOCIÁLNÍ 

 
Kapacita klientů DpS U Kašny  

DpS U Kašny má kapacitu 80 klientů. 

 

Cílová skupina DpS U Kašny  

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

snížené soběstačnosti ve věku 60 a více let. 

 

Negativní vymezení cílové skupiny 

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

§ 36, ve znění pozdějších předpisů, jestliže: 

 zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení 

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

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

DpS U Kašny není schopné pečovat o tyto klienty: 

 osoby vyžadující stálou osobní asistenci 

 osoby závislé na alkoholu  

 osoby závislé na omamných látkách 

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

podepsat Smlouvu o poskytování sociální služby 

 

Unicitní klienti DpS U Kašny za rok 2018 : 97 klientů 

Průměrný věk klientů DpS U Kašny za rok 2018 : 84,2 let 

Nejstarší klient DpS U Kašny v roce 2018: 98 let – muž 

Nejmladší klient DpS U Kašny za rok 2018: 51 let – muž 

 

Příspěvek na péči v DpS U Kašny za rok 2018 

 
Tabulka 20 - Stupně příspěvků na péči 

Bez Příspěvku na péči 4 

Příspěvěk na péči – 1. stupeň 6 

Příspěvěk na péči – 2. stupeň 15 

Příspěvěk na péči – 3. stupeň 41 

Příspěvěk na péči – 4. stupeň 31 
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Počet klientů s omezenou svéprávností za rok 2018–13 klientů 

Počet zmocněnců – 1 – rodina 

Počet opatrovníků – 11 – rodina, 1 – obec 

Úmrtnost a odchod klientů v roce 2018  

 17 klientů zemřelo 

 1 klientka odešla do soukromí 

 1 klientka přemístěna do DZR 

Dostupnost veřejných služeb 

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

ze zařízení odejít a sami využívat běžné služby jako jsou obchody, restaurace, úřady, služby kadeřníka, 

pedikérky, projít se po městě, zajít si do kostela, divadla, kina, do knihovny, klubu seniorů a na jarmarky 

a další akce, které se pořádají na Velkém náměstí. 

Využívání jiných sociálních služeb  

 Klienti DpS U Kašny jiné sociální služby v roce 2018 nevyužívali. 

 

Počet a přehled žadatelů o službu DpS U Kašny v roce 2018 

Celkem 127 žadatelů 

 37 mužů 

 90 žen 

 

 

OBLAST PERSONÁLNÍ 

 
Počet a přehled pracovníků dle druhu zařazení v DpS U Kašny v roce 2018 

 
Tabulka 21 - Počet a přehled pracovníků dle druhu zařazení v DpS U Kašny 

Pracovní zařazení Počet pracovníků Počet úvazků 

Vedoucí domova 1 1 

Vedoucí zdravotnického úseku 1 1 

Sociální pracovnice – přímá péče 1 1 

Sociální pracovnice 2 2 

Pracovník v sociálních službách 31,5 31,5 

Všeobecná sestra 4 4 

Praktická sestra 1 1 

Účetní - skladní 1 1 

Švadlena 1 0,5 

Uklízečka 6 6 
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Údržbář - řidič 2 2 

 
Celkový počet pracovníků – 51.   
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Stáže za rok 2018 

 

Vedoucí domova absolvovala stáže: 

Jednodenní stáž v rakouském hospici. 

Třídenní stáž v rakouských zařízeních sociálních služeb. 

 

Vedoucí obslužné péče absolvovala stáže: 

Jednodenní stáž v rakouském hospici. 

 

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ v roce 2018 – v DpS U Kašny 

- Všechny pracovnice v sociálních službách, vedoucí výchovné a obslužné péče  

a sociální pracovnice splnily povinných 24 hod. vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách. 

Témata školení pracovníci v sociálních službách      

  

 Co umírající a doprovázející potřebují v institucionální a domácí péči, přání  

a skutečnost 

 Demence  

 Deprese u seniorů           

 Konference mezinárodního dne boje proti drogám     

 Metoda VALIDACE podle Naomi Feil        

 Práce s rodinou klienta         

 Podpora kontinence klientů v sociálních službách      

 Prevence komplikací u klientů se sníženou mobilitou se zaměřením na prevenci pádů a vzniku 

dekubitů v zařízení sociálních služeb 

 Problematické situace v péči o seniory        

 Rehabilitační péče v podmínkách sociálních služeb      

 Rozvoj týmové spolupráce zaměstnanců sociálních služeb     

 Sebeřízení v rámci psychohygieny, motivace, zvládání stresu, syndrom vyhoření  

a konfliktní situace v komunikaci 

 Šetrné úchopy          

 Údržba sluchadel           

 Úvod do problematiky inkontinence        

 Úvod do ošetřovatelské péče o uživatele s inkontinencí     

 Základy první pomoci    

 

Témata školení  

 Konference Gratia Futurum 913 

 Konference vedoucích pracovníků z DS a DOZP  

 Práce s rodinou klienta 

 Úvod do problematiky inkontinence  

 Základy první pomoci               
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Témata školení sociálních pracovnic 

 Opatrovnictví -   aktuality a praxe: přijetí do sociální služby bez souhlasu a vážně míněného 

nesouhlasu  

 Sebeřízení v rámci psychohygieny, motivace, zvládání stresu, syndrom vyhoření, konfliktní 

situace v komunikaci            

 Vývoj kvality a efektivity výkonu sociální práce   

 Individuální plánování v práci sociálního pracovníka 

 12. ročník mezinárodní odborné konference v rámci Mezinárodního dne boje proti drogám 

 3. konference Gratia Futurum 913 

 Rodina, vztahy, soudržnost -   Rodina jako předpoklad šťastného soužití dětí a rodičů  

 

Témata školení vedoucí domova 

 Kvalita sociálně zdravotních služeb 

 Konference vedoucích pracovníků z DS a DOZP 

 Sociální služby v samosprávě 

 Sociální služby v Evropě 

 Seminář pro ředitele organizací poskytujících sociální služby 

 Paliativní péče u pacientů s demencí 

 

PRAXE v DpS U Kašny v roce 2018 

Praxi vykonávali v zařízení DpS U Kašny studenti z VOŠ a SP školy Pedagogické v Kroměříži a studenti 

ze Střední zdravotnické školy v Kroměříži.  

 

DOBROVOLNICTVÍ v DpS U Kašny v roce 2018 

V roce 2018 navázal domov pro seniory U Kašny spolupráci s centrem ADRA. Díky této spolupráci začaly 

do zařízení docházet celkem 4 dobrovolnice. Ve spolupráci plánuje zařízení dále pokračovat a navýšit 

počet dobrovolníků. 

 

SUPERVIZE v  DpS U Kašny v roce 2018 

- v DpS U Kašny proběhlo v roce 2018 celkem 12 supervizí. 

 9 supervizí proběhlo mezi pracovnicemi v sociálních službách 

 2 supervize měly všeobecné sestry 

 1 individuální supervizi měla vedoucí domova 

 

EXTERNÍ ODBORNÍCI v DpS U Kašny v roce 2018  
- pravidelně 2x/měsíc dochází do zařízení odbornice, která provádí  

u klientů muzikoterapii. 

- celkem 12x byla v zařízení DpS U Kašny odbornice, která prováděla u klientů odborný nácvik 

s panenkami. 

 

OBLAST TECHNICKÁ 

Přehled pokojů v DpS U Kašny v roce 2018 
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Tabulka 22 - Přehled pokojů v DpS U Kašny v roce 2018 

BUDOVY 

POKOJE 

Jednolůžkový  
pokoj 

Dvoulůžkový  
pokoj 

Třílůžkový  
pokoj 

Celkem pokojů  
na budovách 

Budova B1 11 4 - 15 pokojů na B1 

Budova B2 10 2 - 12 pokojů na B2 

Budova B3 4 20 1 25 pokojů na B3 

CELKEM 
25 jednolůžkových  

pokojů 
26 dvoulůžkových  

pokojů 
1 třílůžkový  

pokoj 
celkem 52  

pokojů 

 

Ceny za ubytování a stravování v DpS U Kašny v roce 2018 
 
Tabulka 23 - Ceny za ubytování a stravování v DpS U Kašny v roce 2018 

 
POKOJ 

bydlení strava 1 den celkem 

1 den 30 dnů 1 den 30 dnů  
Celkem 

30 
dnů        

1 lůžkový 199 5 970 146 4 380 345 10 350 

1 lůžkový 194 5 820 146 4 380 340 10 200 

1 lůžkový 184 5 520 146 4 380 330 9 900 

2 lůžkový 180 5 400 146 4 380 326 9 780 

2 lůžkový 178 5 340 146 4 380 324 9 720 

2 lůžkový 175 5 250 146 4 380 321 9 630 

2 lůžkový 172 5 160 146 4 380 318 9 540 

2 lůžkový 166 4 980 146 4 380 312 9 360 

3 lůžkový 160 4 800 146 4 380 306 9 180 

 
Platby za bydlení jsou uvedeny dle m2 pokoje. 

Strava je uvedena racionální, bez doplatků za stravu dietní. 

 
 
VYBAVENÍ DOMOVA: 

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

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

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

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

křesla, antidekubitní matrace apod.). 

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

zařízení. 

- Pro zachování soukromí a intimity se na vícelůžkových pokojích používají při hygienických a 

ošetřovatelských úkonech zástěny. 

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

domova se snaží o vytvoření domácího prostředí. Na pokojích, v jídelnách i na chodbách jsou 
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záclony. Domov je vyzdoben obrazy, květinami, nástěnkami s fotografiemi. V kulturní 

místnosti B1  

- a B2 a v obou jídelnách budovy B3 je pro klienty televize. V jídelnách mohou klienti využít 

společnou ledničku, rychlovarnou konvici a mikrovlnou troubu.  

- Celé zařízení je barevně vymalováno, stěny chodeb a dveře pokojů jsou pokryty plastovým 

obložením, vždy v barvě chodby.  

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

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

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

- DpS U Kašny má celkem tři auta. Dvě auta, která slouží na převoz stravy z DpS Vážany. Další 

auto slouží pro pořádané výlety s klienty.   

BUDOVA B1 a B2 a B3 

 

- Pokoje jsou vybaveny standardním vybavením (postel s úložným prostorem nebo postel 

polohovací elektrická, jídelní stůl, uzamykatelná skříň, komoda s uzamykatelnou zásuvkou, 

lampička, noční stolek, polička, křeslo se zvýšenou opěrkou hlavy, židle, v předsíni botník a 

věšáková stěna se zrcadlem). Součástí všech pokojů je předsíň, sociální zařízení se sprchovým 

koutem. Pokoje na budově B1 a B2 mají také kuchyňskou linku.  

- Po domluvě s vedením domova si klienti mohou s sebou přinést drobný nábytek jako např. 

obrazy, křeslo, židli, lampu apod., aby jim pobyt v domově co nejvíce připomínal vlastní 

bydlení.  

- Na pokojích mohou klienti používat své vlastní elektrospotřebiče (varnou konvici, mikrovlnou 

troubu, chladničku, žehličku, televizor, rádio, počítač, vysoušeč vlasů apod.). Klientům je také 

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

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

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

markýzou a slunečníky.  

- Na všech budovách je pro klienty k dispozici výtah. 

- DpS U Kašny také vybudovalo pro klienty dvě vzpomínkové místnosti. Na budově B2 je 

vytvořená místnost „kuchyňka“ a na budově B1 „obývák“. Obě dvě místnosti jsou vybaveny 

retro nábytkem.  

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI v DpS U Kašny v roce 2018 
 
Během celého roku 2018 mohli klienti využívat fakultativní činnosti, jejíchž přehled je k dispozici u 
sociálních pracovnic a vedení domova. Nejvíce během roku využívali klienti šití a opravy prádla nad 
běžný rámec a uložení věcí v depozitu domova. 
 
OBLAST ZVYŠOVÁNÍ KVALITY 
 

- V DpS U Kašny se pravidelně zjišťuje spokojenost se službou, a to jak od zaměstnanců, klientů, 

rodinných příslušníků, tak také od studentů, kteří jsou v zařízení na praxi nebo na stáži.  
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- Zaměstnanci vyplňovali dotazníkové šetření, které vyhodnocoval Zlínský kraj. Výsledky 

z dotazníkového šetření je možný k nahlédnutí u vedoucí domova. 

- Nově příchozím klientům a jejich rodinným příslušníkům byly rozdány dotazníky spokojenosti 

s poskytováním služeb v DpS U Kašny. Výsledky z dotazníkového šetření jsou k nahlédnutí u 

vedoucí domova. 

- Účastníkům praxe/stáže byl vždy také rozdán anonymní dotazník k vyplnění. Účastníci 

praxe/stáže bohužel nejevili zájem o jeho vyplnění. 

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

vedoucí výchovné a obslužné péče (VVOP)/vedoucí zdravotnického úseku (VZÚ) a vedoucí 

domova.  

 
OBLAST VOLNOČASOVÁ A AKTIVIZAČNÍ 
 
Akce v zařízení DpS U Kašny v roce 2018 

- Rok 2018 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 výchovné a 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. 

- Konkrétní akce a aktivity, které proběhly v DpS U Kašny v roce 208 jsou možné k nahlédnutí u 

vedoucí výchovné a obslužné péče.  

 

Fotografie z pořádaných akcí v roce 2018 
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Obrázek 12- Divadelní představení pohádky Šíleně smutná princezna 

 
 

      
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 - Riegrovské hody 

 
 

Obrázek 13 - Táborák DpS U Kašny 
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Obrázek 15- Výlet do Luhačovic 

    
 
vypracovaly:  Alena Gazdová   Mgr. Věra Pospíšilová 
  vedoucí domova  vedoucí výchovné a obslužné péče 

11.Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem U Moravy 
 

 
V Domově pro seniory U Moravy byly v roce 2018 poskytovány služby seniorům ve dvou 

typech služeb: 

 Domov pro seniory U Moravy (kapacita 112 lůžek)  

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

Poslání Domova pro seniory U Moravy je vytvoření prostředí splňující podmínky pro plnohodnotný 

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

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

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

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

Věková struktura cílové skupiny:  

 Senioři (mladší 60 –   80 let, starší nad 80 let) 

V souladu s ustanovením zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 91 může domov odmítnout 

uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytování sociálních služeb, v případech, kdy: 

a) poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu 

osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, 

b) poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, 

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové 

sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo 

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců 

před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností 

vyplývajících ze smlouvy. 
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Statistické údaje uživatelů a žadatelů (stav k 31. 12. 2018) - 110 uživatelů  

146 unicitních uživatelů v průběhu roku 2018 

V loňském roce došlo k ukončení Smlouvy o poskytování sociální služby na vlastní žádost (návrat do 

domácího prostředí) u dvou uživatelů. 

V průběhu roku zemřelo 34 uživatelů. 

 

Kategorizace uživatelů:  

 dle věku 
Tabulka 24 Věková kategorie klientů 

Věková kategorie Počet uživatelů 

do 65. let   4 uživatelé 

66 -   75 let 19 uživatelů 

76 – 85 let 39 uživatelů 

86 – 95 let 45 uživatelů 

nad 96 let  3 uživatelé 

Věkový průměr uživatelů činí 83,3 let, nejvyšší věk-99 let, nejnižší věk-60 let. 

dle pohlaví 
Uživatelé dle pohlaví 

Ženy 73 

Muži 37 

Z celkového počtu uživatelů ženy tvoří 66 % a muži jsou zastoupeni ve 34 %. 

 

dle stupně přiznaného příspěvku na péči 
Tabulka 25 Uživatelé dle stupně příspěvku na péči 

Stupeň přiznaného příspěvku na péči Počet uživatelů 

I. stupeň 18 uživatelů 

II. stupeň 25 uživatelů 

III. stupeň 47 uživatelů 

IV. stupeň 15 uživatelů 

 

dle omezení ve svéprávnosti  
Tabulka 26 Uživatelé dle omezení ve svéprávnosti 

Klienti omezeni ve svéprávnosti - §55 občan. zákoníkuč.89/2012  4 uživatelé 

Opatrovník- §465 občan. zákoníku č. 89/2012 18 uživatelů 

Opatrovník rodina 16 uživatelů 

Veřejný opatrovník   2 uživatelé 

 
Počet a umístění žadatelů o službu Domova pro seniory U Moravy  

K 31.12 2018 bylo evidováno celkem 304 žádostí o umístění, z toho 163 zaevidovaných nových žádostí 

za období od 1. 1. do 31. 12. 2018. 
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V loňském roce bylo do domova přijato 36 žadatelů. 

Za sledované období nebylo vyhověno 9 žádostem z důvodu kontraindikace přijeti do domova a 

z důvodu, že žadatelé nesplňovali cílovou skupinu podle zákona 108/2006 Sb.o sociálních službách. 

 

Dostupnost veřejných služeb 

Domov je umístěn v panelové zástavbě města na břehu řeky Moravy, nemá vlastní zahradu. V 

jeho blízkosti se nachází městský park, zastávka MHD, autobusové a vlakové nádraží, pošta, prodejna 

Albert, kadeřnictví, pedikúra, obchody a restaurace. 

Žádný uživatel nevyužívá jiný typ ani formu sociální služby. 

 

Personální zajištění služby 

Kontinuální péči zajišťuje tým pracovníků: 

 Pracovníci v sociálních službách poskytují podporu a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu (hygiena, podávání stravy atd.), podporu a pomoc při zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, dále činnosti, které vedou k udržení schopností a dovedností, 

volnočasové a zájmové aktivity a podporu a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

Tyto služby jsou poskytovány dle individuálních plánů nepřetržitě 24 hodin denně prostřednictvím 

pracovníků v sociálních službách, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu této profese. 

 Všeobecné sestry-zajišťují odbornou ošetřovatelskou péči na základě registrace k výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 

 Praktická sestra-- vykonává činnosti v rozsahu své odborné způsobilosti. 

 Sociální pracovnice-zajišťují sociální šetření, poradenství včetně sociální agendy uživatelů. 

 Technicko-hospodářský úsek: pracovnice prádelny, úklidu, kuchyně, pracovníci údržby, účetní, 

provozářku a vedení domova. 

 

Počet a přehled pracovníků dle druhu zařazení 
Tabulka 27 Pracovníci dle druhu zařazení 

Pracovní zařazení Počet zaměstnanců/úvazek- 78/67,1 

Vedoucí domova 1/0,9 

Vedoucí obslužné péče 1/0,9 

PSS – koordinátor 2/1,5 

Pracovníci v sociálních službách  38/31,5 

Vedoucí zdravotního úseku 1/0,9 

Všeobecná sestra 5/3,6 

Praktická sestra 1/0,8 

Sociální pracovnice 2/1,7 

Účetní 1/0,9 

Provozář-skladní 1/1 

Vedoucí kuchyně 1/1 

Kuchařka 6/5,5 

Údržbář 3/2,9 

Uklízečka 8/7,5 
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Švadlena-pradlena 5/4 

Vrátný 3/2,5 

 

Oblast vzdělávání 

Vzdělávání zaměstnanců dle klíčových kompetencí:  

 Pracovnici technicko – hospodářského úseku se účastnili školení zaměřeného především na oblast 

BOZP, první pomoci, HACCP, školení preventistů a požárních hlídek, řidičů, používání dezinfekčních 

prostředků, manipulace s chemickými přípravky, dezinfekční řád, hygienické minimum. 

 Vzdělávání zdravotnických pracovníků probíhá v souladu s platnou legislativou 

 Problematické situace v péči o seniory  

 Péče o klienta po cévní mozkové příhodě  

 Vlhké hojení ran  

 Kompresivní terapie  

 Co umírající a doprovázející potřebují v institucionální a domácí péči – přání a skutečnost 

 Pracovnici v sociálních službách a sociální pracovnice splnili zákonnou vzdělávací povinnost 24 

hodin prostřednictvím účasti na školeních, seminářích dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách.  

Vzdělávací semináře a kurzy byly zde zaměřeny na oblasti: 

Paliativní péče  

 Co umírající a doprovázející potřebují v institucionální a domácí péči – přání a skutečnost 

Oblast ošetřovatelské péče 

 Prevence komplikací klientů se sníženou mobilitou 

 Rehabilitační ošetřovatelství u seniorů a péče o seniory 

 Základní nácviky manipulací s málo pohyblivými nebo nepohyblivými klienty 

Oblast komunikace, etiky, psychologie 

 Komunikace v kolektivu 

 Spolupráce s rodinou klienta 

 Problémové situace v péči o seniory 

 Vzdělávání sociálních pracovnic 

 Konference – vývoj kvality a efektivity výkonu sociální práce 

 Co umírající a doprovázející potřebují v institucionální a domácí péči, přání a skutečnost 

 Demence 

 Individuální plánování v práci sociálního pracovníka 

 3. konference Gratia Futurum 913 

 Novela právních předpisů v kontextu dluhového poradenství 

 Mezinárodní odborná konference v rámci mezinárodního boje proti drogám 

 Když klient pobytového zařízení nemá na plnou úhradu 

 

Praxe studentů 

V roce 2018 odbornou praxi absolvovali: 

 1x týdně 10 studentů Střední zdravotnické školy Kroměříž – obor sociální činnost 
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 1x týdně 5 studentů Vyšší odborné školy pedagogické Kroměříž – obor sociální pedagogika 

 Oborná souvislá praxe 2 studentek Vysoké školy sociálně správní Havířov 

Aktivity, činnosti zajišťované externími odborníky: canisterapie, muzikoterapie, Reborn terapie, 

pedikúra, supervize, služby katolického kněze – mše včetně svátosti smíření, duchovní čtení a zpěvy 

 

Stravování a nutriční péče 

Ve vlastní kuchyni zařízení se připravují 3 hlavní jídla denně, a to se zohledněním na požadavky cílové 

skupiny a zásady racionální výživy. Jídelníček je uzpůsoben dietním omezením klientů, a to na diety: D-

3/racionální, D-2/šetřící, D-9/diabetická a D-9/S/diabetická šetřící, dále je klientům na inzulinoterapii 

podávána 2. večeře. Uživatelé domova mají na výběr ze dvou obědů 4x týdně a večeří 5x týdně.  

 

 

 

 

Úhrada za stravu 
Tabulka 28- Úhrada za stravu 

Druh stravy cena 

Strava dietní č. 2, normální strava 146Kč/den 

Strava diabetická č. 9, diabetická šetřící 153 Kč/den 

Diabetická s inzulinem 156 Kč/den 

Úplná enterální výživa do sondy PEG a NGS ordinovaná nutriční ambulancí  50Kč/den 

 

Ubytování uživatelů 

Ubytování uživatelům je poskytováno:  

 59 jednolůžkových  

 25 dvoulůžkových pokojů  

 1 třílůžkový pokoj  

Součástí pokojů je sociální zařízení (WC, sprcha) a signalizační zařízení. Pokoje jsou standardně 

vybaveny postelí, nočním stolkem, šatní skříní, komodou, křeslem, stolkem a uzamykatelnou skříňkou. 

Součástí vybavení ubytovacích jednotek (oddělení B) je kuchyňská linka s varnou deskou a chladničkou. 

Uživatelé mohou na pokojích využívat vlastní elektrospotřebiče (televizor, rádio, varnou konvici) a 

nábytek. Uživatelům s vyšší mírou podpory jsou k dispozici polohovací postele, antidekubitní matrace, 

pro přesuny jsou využívány zvedáky a speciální podložky. 

Centrální koupelny ve všech 4 n. p. (v části A, B) jsou vybaveny polohovacími vanami.  

Každé n. p. má svou vlastní jídelnu s televizí, kuchyňku se sporákem a lednicí. Na chodbách jsou zřízeny 

odpočinkové kouty vybaveny retro nábytkem. Uživatelé mají v prostorách domova k dispozici automat 

na nápoje, tělocvičnu, kuřárnu, bufet, reminiscenční a relaxační místnost (Snoezelen). 

 

Přehled pokojů dle druhu, počtu, ceny 
Tabulka 29 Pokoje dle druhu, ceny 

Typ pokoje Cena ubytování/den 
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Jednolůžkový pokoj dle rozlohy (cena se odvíjí od m2 a je závislá na 
tom, zda se jedná o ubytovací jednotku s balkonem nebo bez 
balkonu) 

199Kč/den až 184Kč/den 

Dvoulůžkový pokoj dle rozlohy (cena se odvíjí od m2 a je závislá na 
tom, zda se jedná o ubytovací jednotku s balkonem nebo bez 
balkonu) 

184 Kč/den až  
172 Kč/den  

Třílůžkový pokoj bez balkonu 155 Kč/den 

 

Fakultativní činnosti 

Dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytuje naše zařízení nad rámec základních činností 

fakultativní činnosti (příloha Smlouvy o poskytnuti sociální služby č. 2), které jsou poskytovány za 

úplatu dle platného ceníku. Jedná se o: nadstandardní opravy osobního prádla, uložení hotovosti 

v bance, doprovod uživatele s řidičem, rozmnožování tiskovin, zhotovení fotografií z akcí zařízení, 

pronájem kulturní místnosti na soukromé akce a rodinné oslavy uživatelů, finanční úhrady za používání 

elektrických spotřebičů. 

Fakultativních činností v loňském roce využilo 43 uživatelů. Jednalo o šití (značení) prádla.   

Zvyšování kvality  

Ke zkvalitnění služeb a naplňování veřejného závazku přispívá dodržování zásad poskytované služby: 

 Preferujeme individuální přístup 

 Respektujeme práva uživatelů, hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti bez ohledu na politické 

názory, náboženské vyznání a životní postoje 

 Zachováváme rovnocenný partnerský přístup 

 Podporujeme autonomii uživatelů, respektujeme svobodné rozhodnutí uživatelů 

 Klademe důraz na zvyšování kvality poskytovaných služeb dalším vzděláváním pracovníků  

 Podporujeme uživatele ve využívání místních institucí a udržení sítě sociálních vztahů 

Kvalita služeb úzce souvisí s plánováním služby a jejím hodnocením, individuálním plánováním a 

naplňováním osobních cílů uživatelů, zácvikem nově příchozích pracovníků a hodnocením všech 

zaměstnanců domova probíhající na základě organizační směrnice č. 4/2017 Hodnocení zaměstnanců 

a plán osobního rozvoje. 

Uživatelé, rodinní příslušníci a příbuzní, opatrovníci uživatelů i pracovníci mají možnost se vyjadřovat 

ke kvalitě a způsobu poskytovaných služeb. Veškeré náměty, připomínky, stížnosti slouží jako podklad 

pro zkvalitňování poskytovaných služeb. 

Ke zvyšování kvality služeb přispívají uživatelé prostřednictvím Rady uživatelů a stravovací komise. Ti 

se vyjadřují k chodu zařízení a také k oblasti stravování. 

V průběhu září byl v domově realizován průzkum spokojenosti zaměstnanců, jehož cílem bylo nalezení 

pozitivně vnímaných oblastí a vytipování prostoru pro potenciální rozvoj. Průměrná známka celkové 

spokojenosti činí 1,93. 

 

V rámci sběru dat k bakalářské práci v minulém roce proběhla dvě dotazníková šetřeni na téma: 

1. Komunikace pracovníků v sociálních službách se seniory 

Anonymní dotazníkové šetření bylo zaměřeno na neverbální a verbální způsob komunikace, která 

představuje nezbytnou součást interakce mezi pracovníky v sociálních službách a seniory. 
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Respondenti-pracovníci v sociálních službách poskytli náhled na problematiku spojenou s překážkami 

v komunikaci s uživateli při podávání stravy, provádění hygieny, v komunikaci při individuálním 

plánování, komunikaci na téma sex, intimní život, smrt a umírání. 

Na základě provedeného šetření a zpracování dat bylo zjištěno: největší překážku pro pracovníky v 

komunikaci s uživateli představuje zhoršený sluch a zpomalení psychomotorického tempa.  

81 % respondentů uvedlo, že komunikace je nedílnou součástí při provádění hygieny, protože se jedná 

o zasahování do integrity člověka.   

56 % dotázaných odpovědělo, že komunikace při podávání stravy je velmi důležitá, 28 % činí obtíže 

hledat téma hovoru.  

V oblasti individuálního plánování se 58 % respondentů shodlo, že komunikace je důležitá pro 

vytvoření vztahu důvěry pracovníka a klienta.  

V případě, že si klient hodlá stěžovat, 98 % z dotázaných uvedlo, že klienta vyslechnou, poradí.  

Na téma intimní život nemá s klienty problém komunikovat 73 % pracovníků. Naopak 50 % z těch, kteří 

uvedli, že jim komunikace na dané téma působí problém, uvedlo, že je pro ně nedůstojné hovořit se 

seniory o intimním životě a pro 50 % je daná oblast tabu. 

79 % pracovníků uvedlo, že s klienty hovoří na téma smrt a umírání, 2 % z dotázaných odpovědělo, že 

by klienti o smrti měli hovořit s rodinou. 

77 % respondentů se shodlo, že klienti jsou velmi citliví ne neverbální projevy ze strany pracovníků a 

45 % respondentů přikládá stejnou váhu jak verbální, tak i neverbální složce komunikace.  

Dle zkušeností pracovníků (77 %) největší obtíže klientům činí sdělování finanční stránky, problémů 

spojených se stářím a rodinných vztahů.  

2. Poskytování sociálních služeb seniorům v Kroměříži. Cílem anonymního dotazníkového 

šetření bylo zjištění celkové spokojenosti v domově, s poskytovanou péčí, pořádanými aktivitami, 

přístupem zaměstnanců domova. 96 % respondentů uvedlo spokojenost s přístupem a péčí 

personálu, 98 % dotazovaných vyjádřilo spokojenost s nabídkou aktivizačních činností, 1 % z 

celkového počtu 116- ti respondentů uvedlo nespokojenost se stravou 

 

Cíle stanovené na rok 2018 byly splněny 

1. Zajištění supervize pro pracovníky – proběhla skupinová supervize pro pracovníky v sociálních 

službách, sociální pracovnice, vedení domova  

2. Vzdělávání v oblasti paliativní péče – pracovníci absolvovali kurz Co umírající a doprovázející 

potřebují v institucionální a domácí péči – přání a skutečnost 

3. Navázat spolupráci v oblasti dobrovolnictví – navázání spolupráce s dobrovolnickým centrem 

ADRA, za klienty domova pro seniory dochází sedm dobrovolníků 

 

Cíle na rok 2019: 

1. Další vzdělávání zaměstnanců v oblasti paliativní péče 

2. Zapojení do následujícího ročníku projektu Jedeme v tom společně 

 

Oblast volnočasová a aktivizační 
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Veškeré nabízené aktivity a činnosti jak individuální, tak i skupinové pořádané v rámci zařízení, tak i 

mimo zařízení, mají za úkol podporovat, udržovat a posilovat sociální kontakty. 

 3. ročník-zapojení do projektu JEDEME V TOM SPOLEČNĚ aneb Po vlastech československých, 

soutěžili senioři České i Slovenské republiky. Loni se zúčastnilo sedm klientů. Jedna klienta vyhrála 

1. místo v kategorii Výkonový senior s 2319 ujetými kilometry, získala víkendový pobyt v hotelu 

Centrum Stone, Vrbno pod Pradědem 

 Zapojení do projektu VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA. Zúčastnili se jí dva klienti, kteří získali 4. místo 

v konkurenci 16- ti domovů. 

 Retro výstava KUCHYNĚ DŘÍVE NAROZENÝCH ANEB JAK VAŘILY NAŠE BABIČKY navazovala na 

projekt Obecná škola. Výstavy se účastnili nejen klienti v rámci Sociálních služeb města Kroměříže, 

ale také děti mateřské a studenti základní školy. 

 V měsíci říjnu v rámci Týdne sociálních služeb APSS ČR Den otevřených dveří pro veřejnost. 

 V rámci reminiscenční terapie zavedení REBORN TERAPIE, která napomáhá k navození vzpomínek na 

dětství a výchovu dětí. Terapie je doporučována i v konceptu Bazální stimulace 

 Vydávání čtvrtletníku ERBEŇÁČEK, ve kterém se objevují články týkající se nejen dění našeho 

domova, ale i zajímavosti pro naše klienty. 

 Zapojení do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“, v jehož rámci bylo obdarováno 11 

klientů  

Pravidelné aktivity: Drobné práce pro kuchyni-čištění brambor, loupání česneku, skládání ubrousků, 

keramika, mše včetně svátosti smíření, canisterapie, muzikoterapie a zpěv, využívání prvků 

reminiscenční terapie, relaxace ve Snoezelen místnosti, reborn terapie, činnosti s imobilními klienty – 

stimulace masážním ježkem, využívání prvků bazální stimulace, procvičování HK a DK, trénink paměti, 

cvičení. 

Přehled akcí v roce 2018 

LEDEN 2018 

Práce v keramické dílně, hudební vystoupení – dechovka, hudební vystoupení Arcibiskupského 

gymnázia 

ÚNOR 2018 

Masopust a vodění medvěda, posezení u kávy, poslech hudby, cvičení v tělocvičně, hudební vystoupení 

– skupina Návraty 

BŘEZEN 2018 

Oslava MDŽ, příprava velikonoční výzdoby, počátek projektu Jedeme v tom společně,  

DUBEN 2018  

Den úcty ke stáří, hudební vystoupení – Návraty (filmové písničky), pohádky Šíleně smutná princezna 

– DpS U Kašny, hud. vystoupení – Klub seniorů KM, Čarodějnice, ukončení projektu Jedeme v tom 

společně, 

KVĚTEN 2018 

Procházky do okolí, práce s mobilními zahrádkami, šití, stříhání molitanu, koncert ZUŠ, vystoupení MŠ 

Mánesova, Jarmark SSKM, posezení u kávy, posezení na terase, cvičení v tělocvičně, oslava Svátku 

matek, taneční vystoupení – historické tance, duchovní čtení a písně 

ČERVEN 2018  
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Společenská hra KOLOTOČ, procházky po okolí, turnaj v petanque, výlet do Rožnova, hudební 

vystoupení – Vracov, přednáška s rodilým mluvčím (Anglie),  

ČERVENEC 2018 

Procházky do okolí, předčítání, práce s mobilními zahrádkami, kuželky, cvičení v tělocvičně, práce 

v keramické dílně, společenská hra ŠIPKY, procházka do Podzámecké zahrady,  

SRPEN 2018 

Procházky do okolí, posezení na terase, posezení s poslechem hudby, návštěva květinové výstavy Floria 

léto 2018, práce s mobilními zahrádkami, procházka do Květné zahrady 

ZÁŘÍ 2018  

Společenská hra KOLOTOČ, procházky po okolí, posezení na terase, trénink paměti, společné cvičení 

na jídelně, turnaj v kuželkách, hudební vystoupení – hra na kytaru  

ŘÍJEN 2018 

Projekt Virtuální Univerzita, Inspirativní konference pro seniory (duo Jamaha), Den seniorů, společné 

pečení, trénink paměti, Duchovní čtení a písně 

LISTOPAD 2018 

Ples SSKM, vystoupení ZŠ Komenského, hudební vystoupení – Návraty, turnaj v kuželkách, výroba 

vánočních ozdob, Týden světel – uctění památky zesnulých, Duchovní čtení a písně,  

PROSINEC 2018 

Mikuláš, vystoupení – MŠ Mánesova, ZŠ Vančurova, vystoupení – Ječmínek, Česko zpívá koledy, 

hudební vystoupení – bří Novotní, Duchovní čtení a písně, adventní posezení – zvyky a tradice pojící se 

s adventním věncem  

 

Domov se zvláštním režimem u Moravy  

 

Pobytová služba ve vyčleněné části domova (2. n. p. v části A budovy), kapacita činí 24 lůžek. 

Posláním je vytváření domácí atmosféry, zajištění pocitu jistoty a bezpečí na základě udržení 

stávajících návyků, soběstačnosti a dovedností u uživatelů, poskytování služby s úctou, respektem a 

na základě individuálních potřeb 

 

Cílová skupina služby: osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demenci (dle §50 Zákona o 

sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Věková struktura cílové skupiny:  

Dospělí (50-64 let), mladší senioři (56-80 let), starší senioři (nad 80 let) 

Statistické údaje uživatelů a žadatelů  

 (stav k 31. 12. 2018) - 24 uživatelů  

34 unicitních uživatelů v průběhu roku 2018 

V loňském roce došlo k ukončení Smlouvy o poskytování sociální služby na vlastní žádost (přechod do 

jiné pobytové služby) u jednoho uživatele. 

V průběhu roku zemřelo 10 uživatelů. 

 

Kategorizace uživatelů 
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dle věku 
Tabulka 30 Uživatelé dle věku 

Věková kategorie Počet uživatelů 

66–75 let 3 uživatelů 

76–85 let 8 uživatelů 

86–95 let 13 uživatelů 

Věkový průměr uživatelů činí 84,9 let, nejvyšší věk-93 let, nejnižší věk-73 let 

 

dle pohlaví 
Tabulka 31 Uživatelé dle pohlaví 

Ženy 18 

Muži 6 

Z celkového počtu uživatelů ženy tvoří 75 % a muži jsou zastoupeni ve 25 %. 

 

dle stupně přiznaného příspěvku na péči 
Tabulka 32 Uživatelé dle přiznaného příspěvku na péči 

Stupeň přiznaného příspěvku na péči Počet uživatelů 

II. stupeň 2 uživatelé 

III. stupeň 8 uživatelů 

IV. stupeň 12 uživatelů 

 

3. dle omezení ve svéprávnosti  
Tabulka 33 Uživatelé dle omezení svéprávnosti 

Klienti omezeni ve svéprávnosti - §55 občan. 

zákoníku č.89/2012 

 1 uživatel 

Opatrovník - §465 občan. zákoníku 

č.89/2012 

 16 uživatelů 

Opatrovník rodina 16 uživatelů 

 

Počet a umístění žadatelů o službu Domova se zvláštním režimem U Moravy  

K 31.12 2018 bylo evidováno celkem 199 žádostí o umístění, z toho 53 zaevidovaných nových žádostí 

za období od 1.1. do 31.12. 2018. 

V loňském roce bylo do domova se zvláštním režimem přijato 12 žadatelů. 

Za sledované období nebylo vyhověno 1 žádosti z důvodu kontraindikace přijetí do domova se 

zvláštním režimem, a to z důvodu, že žadatel nesplňoval cílovou skupinu podle zákona 108/2006 Sb., 

o sociálních službách. 

 

Personální zajištění služeb 

Počet a přehled pracovníků dle druhu zařazení 
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Tabulka 34 Pracovníci dle pracovního zařazení 

Pracovní zařazení Počet zaměstnanců/úvazek-35/16,40 

Vedoucí domova 1/0,1 

Vedoucí obslužné péče 1/0,1 

PSS – koordinátor 1/0,5 

Pracovníci v sociálních službách  19/13 

Vedoucí zdravotního úseku 1/0,1 

Všeobecná sestra 5/0,9 

Praktická sestra 1/0,2 

Sociální pracovnice 1/0,3 

Účetní 1/0,1 

Kuchařka 1/0,5 

Údržbář 1/0,1 

Uklízečka 1/0,5 

Švadlena-pradlena 1/0,5 

Oblast vzdělávání 

Zvyšovaní kvality poskytované péče je podporována systémem kontinuálního vzdělávaní a to 

prostřednictvím kurzů, seminářů a konferencí zaměřených na cílovou skupinu uživatelů se syndromem 

demence. 

Oblasti vzdělávacích aktivit: 

1. Paliativní péče 

 Co umírající a doprovázející potřebují v institucionální a domácí péči – přání a skutečnost 

2. Oblast ošetřovatelské péče 

 Prevence komplikací klientů se sníženou mobilitou 

 Rehabilitační ošetřovatelství u seniorů a péče o seniory 

 Základní nácviky manipulací s málo pohyblivými nebo nepohyblivými klienty 

3. Oblast komunikace, etiky, psychologie 

 Metoda validace podle Naomi Feil 

 Demence 

Praxe studentů 

V roce 2018 odbornou praxi absolvovali: 

 1x týdně 5 studentů Střední zdravotnické školy Kroměříž – obor sociální činnost 

 1x týdně 2 studenti Vyšší odborné školy pedagogické Kroměříž – obor sociální pedagogika 

 1 účastník kurzu pracovníka v sociálních službách vzdělávací agentury Marlin 

Aktivity, činnosti zajišťované externími odborníky: canisterapie, muzikoterapie, Reborn terapie, 

pedikúra, supervize, služby katolického kněze-mše včetně svátosti smíření, duchovní čtení a zpěvy. 

 

Výše úhrad za stravu pro uživatele DZR je totožná s cenou stravy uživatelů DpS U Moravy. 

Fakultativních činností v loňském roce využilo 6 uživatelů. Jednalo o šití (značení) prádla.   

 

Ubytování uživatelů 
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Ubytování uživatelům je poskytováno: 

 7 jednolůžkových  

 7 dvoulůžkových pokojů  

 1 třílůžkový pokoj  

Součástí pokojů je sociální zařízení (WC, sprcha) a signalizační zařízení. Pokoje jsou standardně 

vybaveny postelí, nočním stolkem, šatní skříní se zabudovaným uzamykatelným trezorkem, komodou, 

křeslem, stolkem. Uživatelé mohou na pokojích využívat vlastní elektrospotřebiče (televizor, rádio, 

varnou konvici) a nábytek.  

 Přehled pokojů dle druhu, počtu, ceny 
Tabulka 35 Přehled pokojů 

Typ pokoje Cena 

ubytování/den 

Jednolůžkový pokoj dle rozlohy (cena se odvíjí od m2 a je závislá na tom, zda se 

jedná o ubytovací jednotku s balkonem nebo bez balkonu) 

200 Kč/den až 

203 Kč/den 

Dvoulůžkový pokoj dle rozlohy (cena se odvíjí od m2 a je závislá na tom, zda se 

jedná o ubytovací jednotku s balkonem nebo bez balkonu) 

196Kč/den až 

198 Kč/den  

Třílůžkový pokoj bez balkonu 188 Kč/den 

 

Uživatelům jsou k dispozici polohovací postele, antidekubitní matrace, pro přesuny jsou využívány 

zvedáky a speciální podložky. 

Centrální koupelna oddělení Domova se zvláštním režimem je vybavena polohovací vanou. Klientům 

je k dispozici jídelna s televizí, která slouží zároveň ke společenským setkáváním uživatelů.  Uživatelé 

mají v prostorách Domova k dispozici automat na nápoje, tělocvičnu, kuřárnu, bufet, reminiscenční a 

relaxační místnost (Snoezelen). 

 

Zvyšování kvality  

Ke zvyšování kvality poskytované služby přispívá nejen dodržování Standardů kvality včetně metodik, 

ale i zpětná vazba od studentů vykonávajících praxi. V rámci praxe se studenti zúčastnili anonymního 

dotazníkového šetřeni zaměřeného na oblast dodržování práv uživatelů, ke kvalitě služeb. 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo: 

Všichni respondenti se v pozitivním slova smyslu vyjadřovali k prostředí domova, 2 % respondentů 

uvedla nevhodný přístup a jednání ze strany pracovníků.  

 

Cíle na rok 2018:  

1. Zavedení Reborn terapie –v rámci reminiscenční terapie byla navázána spolupráce s externí 

terapeutkou 

2. Navázat spolupráci v oblasti dobrovolnictví – navázání spolupráce s dobrovolnickým centrem ADRA, 

za klientem domova se zvláštním režimem dochází jedna dobrovolnice 

3. Zajištění supervize pro pracovníky-proběhla skupinová supervize pro pracovníky v sociálních 

službách, sociální pracovnici, vedení domova  
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4. Vzdělávání zaměstnanců v oblasti validačních technik – pracovníci absolvovali kurz Validace podle 

Naomi Feil I 

Cíle na rok 2019: 

1. Další vzdělávání zaměstnanců v oblasti validačních technik, Validace podle Naomi Feil II 

2. Zřízení reminiscenční místnosti pro uživatele DZR 

3. Navýšení počtu dobrovolníků pro klienty DZR 

 
Oblast volnočasová a aktivizační 

Důležitou složku komplexní péče pro osoby trpící demencí představuje smyslová aktivizace, což v podstatě 

znamená podporu a procvičování smyslových funkcí, udržení soběstačnosti a fyzické aktivity. 

 Retro výstava KUCHYNĚ DŘÍVE NAROZENÝCH ANEB JAK VAŘILY NAŠE BABIČKY navazovala na 

projekt Obecná škola. Výstavy se účastnili nejen klienti v rámci Sociálních služeb města Kroměříže, 

ale také děti mateřské a studenti základní školy. 

 V měsíci říjnu v rámci Týdne sociálních služeb APSS ČR Den otevřených dveří pro veřejnost. 

 V rámci reminiscenční terapie zavedení REBORN TERAPIE, která napomáhá k navození vzpomínek na 

dětství a výchovu dětí. Tato terapie je doporučováno i v konceptu Bazální stimulace 

 Vydávání čtvrtletníku ERBEŇÁČEK, ve kterém se objevují články týkající se nejen dění našeho 

domova, ale i zajímavosti pro naše klienty. 

 Zapojení do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“, byli obdarováni 3 klienti.  

Pravidelné aktivity: návštěvy Snoezelen místnosti a reminiscenční místnosti, canisterapie, 

muzikoterapie a zpěv, reborn terapie, mše, předčítání, individuální činnost s uživateli zaměřená na: 

stimulaci masážním ježkem, využívání prvků bazální stimulace, procvičování hrubé a jemné motoriky, 

práce s didaktickými pomůckami, trénink paměti.  

Přehled akcí v roce 2018 

Leden 2018 

Posezení u kávy, sledování pohádek, cvičení v tělocvičně, předčítání z oblíbených knih,  

Únor 2018 

Společné cvičení v jídelně, Masopust a vodění medvěda, posezení u kávy, poslech hudby a zpěv, 

vystoupení – Návraty,  

Březen 2018  

Oslava MDŽ, posezení u kávy, posezení na terase, individuální cvičení 

Duben 2018 

Hudební vystoupení – Návraty, Den úcty ke stáří, vystoupení – Klub seniorů, předčítání z časopisů 

Květen 2018  

Procházky, Jarmark SSKM, posezení u kávy, posezení na terase, oslava Svátku matek, vystoupení MŠ 

Mánesova, cvičení v tělocvičně 

Červen 2018 

Procházky do okolí, hudební vystoupení – Vracov, výlet do Rožnova, posezení u kávy, posezení na 

terase, cvičení v tělocvičně, kuželky 

Červenec 2018 

Procházky do okolí, posezení na terase, posezení u kávy, předčítání z časopisů a knih 

Srpen 2018 
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Procházky po okolí, trénink paměti, práce s imobilními klienty – stimulace masážním ježkem, 

procvičování HK, DK, trénink paměti, cvičení v tělocvičně, nácvik chůze, posezení na terase 

Září 2018 

Procházky do okolí, posezení na terase, u kávy, vzpomínky, zpěv,  

Říjen 2018 

Procházky do okolí, individuální cvičení, společenské hry, oslava Dne seniorů  

Listopad 2018 

Vystoupení ZŠ Komenského, hudební vystoupení skupiny Návraty, společenské hry, cvičení 

v tělocvičně, vzpomínky, Týden světel – pietní akce k uctění památky zesnulých, retro výstava Kuchyně 

dříve narozených 

Prosinec 2018 

Mikuláš, adventní posezení, vystoupení MŠ Mánesova a ZŠ Vančurova, Česko zpívá koledy, vystoupení 

souboru Ječmínek, zvyky a tradice vánočního období, koncert bří Novotných  

Vypracoval: Mgr. Vladimíra Marková/ vedoucí Domova pro seniory U Moravy,  

                       Bc. Vendula Otrubová – vedoucí výchovné a obslužné péče DpS U Moravy,  

                       Bc. Silvie Křížová – sociální pracovnice DpS U Moravy 

12. Domov se zvláštním režimem Strom života 
 
 

Oblast sociální: 
 Cílová skupina služby: osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí 

 Kapacita zařízení: 54 klientů 

 Negativní vymezení cílové skupiny služby:  

V souladu s ustanovením zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 91 může DZR 

odmítnout uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud: 

 Neposkytujeme službu, o kterou zájemce žádá. 

 Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytování sociální služby. 

 Zdravotní stav žadatele vyžaduje stálou zdravotní péči. 

 Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců 

před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování 

povinnosti vyplývající ze smlouvy. 

 Počet unicitních klientů: 64 

 Průměrný věk klientů: 81,64 

 Nejstarší klient: 96 let 

 Nejmladší klient: 57 let 

 Přehled Příspěvků na péči dle stupňů u klientů: 

                                                               bez příspěvku na péči ……… 0 klientů 

                                                                                    I. stupeň závislosti …………… 1 klient 

                                  II. stupeň závislosti ………….. 5 klientů 

                                  III. stupeň závislosti …………..18 klientů 
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                                  IV. stupeň závislosti …………..30 klientů 

 Omezení ve svéprávnosti: 6 klientů 

Opatrovník obec: 3 klienti 

Opatrovník rodina: 3 klienti 

 38 uživatelů má jmenovaného opatrovníka podle § 465 Občanského zákoníku 

 Úmrtnost: 10 klientů 

 Počet a přehled žadatelů o službu celkem:  

Žádostí v I. kategorii: 54  

Žádostí v II. kategorii: 79 

Celkem žádostí: 133 

Počet žádostí za rok 2018: 55 

 Dostupnost veřejných služeb, využívání jiných sociálních služeb: 

 

Naše zařízení podporuje klienty – dle jejich možností – ve využívání běžných služeb ve městě Kroměříži, 

a rovněž podporujeme spolupráci s rodinou, příbuznými, přáteli. 

Domov nenahrazuje instituce, které poskytují běžné služby veřejnosti. S těmito institucemi 

spolupracuje tak, aby je klienti mohli využívat. S ohledem na naši cílovou skupinu jsou některé se služeb 

nabízeny přímo v našem zařízení externími pracovníky (pedikúra, kadeřnice, služby katolického kněze). 

Pokud si tak sám uživatel přeje a jeho zdravotní stav mu to dovoluje, má možnost kdykoliv využívat 

veřejné služby (obchody, pošta, banka, apod.). Tímto navíc dochází ke zmenšování závislosti klienta na 

poskytovaných sociálních službách. Jestliže nastane situace, kdy zařízení nemá v rámci služeb 

odborníka, kterého požaduje klient, zprostředkujeme tyto služby jinými odborníky či institucemi.  

Naše zařízení spolupracuje s určitými odborníky, specialisty a poskytovateli služeb: 

 Ordinace praktického lékaře 

 Ordinace stomatologa 

 Ordinace psychiatra 

 Služby katolického kněze 

 Pedikúra 

 Kadeřnictví a holičství 

 Canisterapie 

 Muzikoterapie 

 Reborn doll therapie (terapie s panenkami) 

 a další 

 

 Oblast personální: 

 Počet a přehled pracovníků dle druhu zařazení:  

 
Tabulka 36  Počet a přehled pracovníků dle druhu zařazení 

Pracovní zařazení Počet pracovníků 

Vedoucí zařízení 1 

Sociální pracovník 3 
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Pracovník v sociálních službách 33 

Zdravotní úsek 5 

THP úsek – účetní/skladní 1 

THP úsek – údržba/řidič referent 3 

THP úsek – švadlena 1 

THP úsek – úklid 4 

 

 Realizované vzdělávání PSS za rok 2018: 

Tabulka 37- Realizované vzdělávání PSS za rok 2018 

Téma               Vzdělavatel    

Prevence komplikací u klientů se sníženou mobilitou se zaměřením na 

prevenci pádů a vzniku dekubitů v zařízeních sociálních služeb 

Tena 

Podpora kontinence u klientů v sociálních službách Tena 

Deprese u seniorů CURATIO 

Úvod do šetrné sebeobrany Jarmila Dědková 

První pomoc VOŠ Zlín 

Rozvoj týmové spolupráce v práci zaměstnanců sociálních služeb CURATIO 

Jak “přežít“ péči o klienty v sociálních službách CURATIO 

Co umírající a doprovázející potřebují v institucionální a domácí péči - přání 

a skutečnost  

Profima 

Problematické situace v péči o seniory  

Rehabilitační ošetřovatelství a aktivizace seniorů s poruchou mobility a 

kognitivních funkcí 

Tena 

Supervize Jan Zahradník 

Validace Profima 

Individuální plánování s klienty s demencí CURATIO 

Kurz šetrné sebeobrany Jarmila Dědková 

 
 

 Preferovaná témata PSS na rok 2018 (výstup z celkového počtu 33PSS) 

 
Graf 1 - Preferovaná témata PSS na rok 2018 

 

13PSS

11PSS

11PSS

0

Paliativní péče

Bazální stimulace

Individuální plánováná
s kl. S demencí
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   Realizované semináře PSS v roce 2018 

 
Graf 2 - Realizované semináře PSS  v roce 2018 

V rámci vzdělávacího plánu pracovníků v sociálních službách absolvovali pracovníci PSS 1110 hodin 

vzdělávacích programů na témata vztahující se k jejich profesi. Mezi preferovaná témata patřila oblast 

paliativní péče, bazální stimulace a individuálního plánování s klienty s demencí. Oblast preferovaných 

témat paliativní péče a individuálního plánování s klienty s demencí se nám podařilo naplnit. Téma 

bazální stimulace se nám zajistit v tomto roce nezdařilo. S přibývajícími zkušenostmi z praxe již 

devítiletého poskytování naší služby vychází náš nový dlouhodobý plán: zaměřit se na oblast pomoci 

klientům a rodinným příslušníkům v jejich nejtěžších životních chvílích, umírání a smrti. Chtěli bychom 

začít využívat principů paliativní péče a stát se tak oporou jak klientům tak i jejich blízkým. Umět 

nabídnou všestrannou oporu klientům a také jejich rodinám při zvládání zármutku po smrti blízké 

osoby. Z osvětou v oblasti doprovázení klientů a podpory jejich rodinných příslušníků se nám v roce 

2018 podařilo proškolit v úvodu do této problematiky 21 pracovníků v sociálních službách. 

V oblasti zvyšování kvality péče o uživatele našich služeb v roce 2018 probíhalo rovněž vzdělávání 

vedoucího zařízení, sociálních pracovnic, i u všeobecných sester.  

 

 Praxe studentů: 

V první polovině roku 2018 docházeli studenti Střední zdravotnické školy na odbornou praxi 1x týdně. 

V září 2018 v našem zařízení studenti Střední zdravotnické školy absolvovali čtyřdenní souvislou praxi 

a až do konce roku zde docházeli studenti na individuální odbornou praxi se zaměřením na sociální 

práci.  

V průběhu celého roku 2018 v našem zařízení probíhala odborná praxe studentů Odborného učiliště 

Křenovice v rozsahu 3x týdně 6 studentů. 

 

 Stáže: 

Průběhem roku 2018 v našem zařízení probíhali také výměnné stáže ze sociálních zařízení Cetechovice 

a domova Sv. Kříže Kroměříž.  

 

 Externí odborníci: 

V rámci doplňujících aktivit navštěvují naše zařízení každý měsíc externí terapeuti, kteří se věnují 

klientům při canisterapii, muzikoterapii a reborn doll terapii (terapie s panenkami). Duchovní stránku 

klientů v našem zařízení zajišťuje 1 x do měsíce kněz z farnosti Panny Marie v Kroměříži. 

21PSS

0 PSS

14PSS

0

Paliativní péče

Bazální stimulace

Individuální plánováná s
kl. S demencí
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V prosinci roku 2018 jsme se již druhým rokem zapojili do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova 

vnoučata“ v rámci projektu bylo obdarováno všech 54 klientů. 

 

 Supervize: 

Od dubna roku 2018 probíhá v našem zařízení supervize pracovníků v sociálních službách a pracovníků 

vedení zařízení. Většina pracovníků velmi kladně hodnotí spolupráci se supervizorem Mgr. et Mgr. 

Janem Zahradníkem. Vnímají supervizi jako přínos reflektování vlastní práce, vztahů a nacházení 

nových řešení problematických situací na pracovišti. 

 

Oblast technická: 

DZR Strom života byl uveden do provozu v červnu 2009, je to rekonstruovaná budova přizpůsobená 

poskytovaným službám a klientům. 

Je umístěna v městské zástavbě města Kroměříže, má vlastní zahradu s posezením pro relaxaci klientů. 

Domov zaujímá velmi výhodnou pozici pro uživatele a jejich návštěvy z důvodu blízkosti dostupnosti 

MHD, obchodů i pohostinství, pošty a nemocnice. 

V budově je pro klienty mimo jiné k dispozici i kuřárna, vzpomínková místnost, snoezelen pokoj a jiné. 

Strava je dovážena z DOZP Barborka, praní prádla zajišťuje DpS U Moravy. 

Celkem poskytujeme péči 54 klientům ubytovaných v 1, 2 a 3 lůžkových pokojích, součástí každého 

pokoje je sociální zařízení a bezbariérový sprchový kout. Součástí každého pokoje je i venkovní balkon. 

Cena pokoje se řídí dle jeho velikosti a dle počtu klientů na jeden pokoj. 

 

 1 lůžkových pokojů je celkem 11 v cenové relaci od 5.940,- Kč do 6.090,- Kč 

 2 lůžkových pokojů je celkem 17 v cenové relaci od 5. 940,- Kč do 5.790,- Kč 

 3 lůžkové pokoje jsou celkem 3 v cenové relaci 5. 640,- Kč 

Uvedené ceny jsou pouze za ubytování. 

 

Cena stravy se řídí dle platných ceníků dle konkrétních diet u jednotlivých uživatelů. Obdobně i ceny 

služeb fakultativních se řídí dle platného ceníku. 

 

Klienti mají možnost úschovy potravin v chladničkách v každém patře ve výdejně stravy. V rámci 

zařízení je společná koupelna s přizpůsobenou speciální polohovací vířivou vanou pro pohodlí uživatele 

i personálu pro manipulaci při poskytování hygienického úkonu.  

Každé poschodí má svoji společnou jídelnu pro uživatele ke stravování i jiným účelům (společenské 

akce, sportovní soutěžení, stolní hry atd.).                                                 

Pro lepší orientaci klientů jsou jednotlivá patra (ubytovací prostory, společné prostory i chodby) 

vymalována barevně - žlutá, oranžová, zelená a modrá. 

Celá budova je vybavena moderním a účelným nábytkem, ale je samozřejmostí, že klient si může 

přinést bytové doplňky a drobné kusy nábytku pro pocit domova. 

Návštěvy mohou docházet ke klientům kdykoliv kromě období nočního a poledního  klidu, dále v době 

výdeje stravy (na individuální dohodě) a uzavření zařízení z důvodu chřipkové či jiné epidemie. Stejně 

tak mohou klienti kdykoliv (na delší dobu po předchozím nahlášení – z důvodu chystání léků, odhlášení 
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stravy apod.) opustit zařízení za účelem návštěvy u rodiny, přátel apod. Vše za předpokladu, že si tak 

sám klient přeje. 

Rodinní příslušníci a přátelé klientů jsou rovněž srdečně vítáni jako hosté na většině akcí pořádaných 

pro klienty. Úzká spolupráce s rodinami a přáteli uživatele je velmi přínosnou s ohledem na snahu o 

stálé zkvalitňování poskytovaných služeb klientům. 

 

Oblast zvyšování kvality: 

 
V rámci zvyšování kvality proběhla v zařízení DZR Strom života v roce 2018 celkem 4 dotazníková 

šetření. 2 dotazníková šetření byla určena pro zaměstnance, 1 pro rodinné příslušníky a 1 pro studenty 

Střední školy zdravotnické v Kroměříži. 

Níže jsou uvedeny oblasti dotazníkových šetření a jejich výstupy ve zkrácené formě.  

 

1. Dotazník pro pracovníky v sociálních službách zjišťující skutečnosti týkající se komunikačních 

bariér mezi personálem a klienty a jejich postupnému odbourávání 

Dotazníkové šetření proběhlo v průběhu měsíce dubna 2018. Dotazník odevzdalo 27 pracovníků z 33 

oslovených. 

Výstup: Zaměřit se na semináře s tématikou komunikace s klienty s demencí, pomocí metody validace 

dle Naomi Feil, která se vztahuje právě ke klientům s tímto onemocněním. 

2. Dotazník pro studenty SZŠ Kroměříž, týkající se otázek naplňování poslání našeho zařízení. 

Dotazníkové šetření probíhalo v rámci čtrnáctidenní souvislé praxe bez dozoru v měsíci červnu 2018. 

Dotazník vyplnilo všech 11 oslovených studentů. 

Výstup: Podpora klientů při uplatňování jejich práv. 

 

3. Dotazník pro pracovníky v sociálních službách, směřovaný na zkvalitňování poskytovaní naší 

služby a zároveň přispění ke zlepšení pracovních podmínek a vztahů na pracovišti. 

Dotazníkové šetření proběhlo v průběhu měsíce srpna – září 2018. Dotazník odevzdalo 26 pracovníků 

ze 40 oslovených. 

Výstup: Snaha o zajištění nejméně tří pracovníků na oddělení v době provádění toalety a podávání 

stravy. (doplnění stavu pracovníky pracovní terapie). Pravidelná a transparentní aktivizační činnost ze 

strany pracovníků jednosměnného provozu, kteří se touto činností zabývají. Pravidelné kontroly 

pracovníků. Pravidelné kontroly zachování důstojnosti klienta. Snaha o zavádění principů paliativní 

péče v našem zařízení. Zlepšení spolupráce mezi PSS a SZP. 

 

4. Dotazník pro rodinné příslušníky v rámci hodnocení kvality poskytovaných služeb v našem 

zařízení a získávání nových podnětů a připomínek 

Dotazníkové šetření probíhalo v průběhu celého roku. Dotazník odevzdalo pouze 5 oslovených 

rodinných příslušníků. Dotazníkové šetření pro rodinné příslušníky bohužel nesplňuje prvky validity a 

to z důvodu malého počtu respondentů. Nicméně budeme reagovat i na výsledky a podněty z tohoto 

malého množství respondentů. 

Výstup: Zajistit větší informovanost ohledně denních aktivizační činností, společenských událostí 

našeho zařízení, vycházek, výletů. Zajistit možnost konzultací psychiatra a rodinných příslušníků. 
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Plány krátkodobé 2018                              Plány dlouhodobé 2018 - 2021 
 
Tabulka 38 - Plány krátkodobé, plány dlouhodobé 

Plán Plnění Plán Plnění 

Invalidní vozíky 4ks 
 

Splněno - 10 ks Automobil na dovoz 
stravy 
 

 

Myčka 1 ks 
 

Splněno - 1 ks Úprava půdy 
 

 

Lednička 1ks 
 

Splněno - 5 ks Pokoj paliativní péče 
 

 

Čistící stroj na podlahy 
 

Splněno - 1 ks Supervize 
 

Průběžně naplňován 

Dovybavení nádobí do 
kuchyněk 

splněno Přečalounění 
zbývajících křesel 
 

 

Umyvadlo do šicí dílny 
pro klienty 

nesplněno Vzdělávání pracovníků Průběžně naplňován 

 

Oblast volnočasová a aktivizační: 

 
Cílem naší služby je snaha o naplňování poslání našeho zařízení, do něhož patří: 

1.  Udržování sebeobsluhy a dovedností 

2.  Zajištění pocitu domácí atmosféry 

3.  Vytváření pocitu bezpečí 

4. Ochrana před vyloučením ze společnosti 

Naše zařízení se vyznačuje určitým režimem, ke kterému také patří rituální zachovávání zvyků a tradic. 

Dodržováním tradic je jedním ze způsobů, kterým naplňujeme druhý bod našeho poslání, což je 

zajištění pocitu domácí atmosféry. 

 

Mezi tradiční a každoročně se opakující aktivity našeho zařízení patří: 

 Zabíjačka, ostatky, kácení máje, pálení čarodějnic, štrůdlování – oslava Mezinárodního dne 

seniorů, mikulášské odpoledne, vánoční zpívání koled atd.  

 

Mezi každoroční akce v rámci celých SSKM, p. o. patří: 

 Jarmark, ples, dny seniorů, Den úcty ke stáří atd. 

 

V roce 2018 jsme dále zrealizovali: 

 Již druhý ročník dopoledního programu k MDŽ s názvem „krásná v každém věku“, filmové 

odpoledne, bleší trh, oslavu Dne matek, grilování s rodinnými příslušníky, výlet do Morkovic a 

Chropyně, návštěvu Podzámecké zahrady, vystoupení pěveckého sboru seniorů z Vracova 

apod. 
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Fotogalerie:  

 

 

Obrázek 17 - Ostatky Obrázek 16 - Zabijačka 

Obrázek 19 - Grilování – loučení s létem Obrázek 18 - Pálení čarodějnic 
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Vypracovali:  
Mgr. Jaroslav Forýtek – vedoucí zařízení 
Mgr. Renata Bělohlávková – VOP  
Bc Veronika Šudřichová – sociální pracovnice 
Markéta Vaculíková, DiS. – sociální pracovnice  

 

13. Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Vážany 
 
 

Domov pro seniory Vážany 
Posláním Domova pro seniory Vážany je poskytovat službu s úctou a respektem na základě 

individuálních potřeb, udržení stávajících dovedností, návyků a soběstačností u klientů, zajištění pocitu 

jistoty, bezpečí a vytváření domácí atmosféry. 

Kapacita služby je 99 lůžek. 

 

Cílová skupina služby 

Senioři od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 49). 

Věková struktura cílové skupiny: 

Mladší senioři (60 – 80 let), starší senioři (nad 80 let) 

V souladu s ustanovením zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 91 může domov odmítnout 

uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytování sociálních služeb, v případech, kdy: 

a) poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu 

osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, 
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b) poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, 

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové 

sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo 

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců 

před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností 

vyplývajících ze smlouvy. 

 

Kategorizace klientů 

Počet unicitních klientů za rok 2018: 115 klientů 

Průměrný věk klientů: 86 let 

Nejstarší klient: 96 let                    Nejmladší klient: 66 let 

Počet úmrtí: 16 klientů 

Kategorizace klientů: (stav k 31. 12. 2018) 

 

dle věku 

Tabulka 39 kategorizace klientů dle věku 

do 65 let 0  

66 – 75 let 9 uživatelů 

76 – 85 let 35 uživatelů 

86 – 95 let 52 uživatelů 

nad 95 2 uživatelé 

 

dle pohlaví 
Tabulka 40 kategorizace klientů dle pohlaví 

ženy 76 uživatelů 

muži 22 uživatelů 

 

dle stupně závislosti (PnP) 
Tabulka 41 kategorizace klientů dle stupně závislosti 

I. stupeň 14 uživatelů 

II. stupeň 18 uživatelů 

III. stupeň 39 uživatelů 

IV. stupeň 23 uživatelů 

 

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby dle zákona č. 108/2006 

Sb. o sociálních službách. 

 

dle omezení ve svéprávnosti 
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Tabulka 42 kategorizace klientů dle omezení ve svéprávnosti 

Uživatelé, kteří mají 

opatrovníka 

12 uživatelů 

Z toho: obec 3 uživatelé 

Z toho: rodina 9 uživatelů 

 

Z celkového počtu 99 uživatelů má 12 uživatelů opatrovníka.  

 

Dostupnost veřejných služeb 

Domov pro seniory Vážany je umístěn v klidné okrajové části města. Zařízení obklopuje rozlehlá 

zahrada s možností procházek a posezení v pergole. Součástí zařízení je kadeřnictví, kam jedenkrát 

týdně dochází kadeřnice. Dle potřeby, nejméně jedenkrát za měsíc dochází do zařízení pedikérka. 

V prostorách domova se nachází ordinace stomatologa, který ordinuje dvakrát za měsíc. Uživatelé mají 

možnost nákupu základních potravin a drogérie v bufetu, který se nachází v zařízení. V blízkosti 

domova se nachází zastávka městské hromadné dopravy. 

 

Využívání jiných sociálních služeb 

Dva uživatelé Domova pro seniory Vážany využívají pečovatelskou službu, především k dopravě a 

doprovodu na nákupy. 

Tři uživatelé příležitostně využívají službu Senior taxi. 

 

Žadatelé o sociální službu 

Domov pro seniory Vážany k 31.12.2018 eviduje 281 žádostí o sociální službu. Z tohoto počtu bylo za 

rok 2018 zařazeno do evidence 116 nových žádostí. 

graf 3 žádosti o sociální službu 

 
Graf 4 Žádosti o soc.službu 

 

Personální zajištění služby 

Klientům Domova pro seniory Vážany je poskytována všestranná základní ošetřovatelská, aktivizační a 

zdravotní péče. 

165

116

Žádosti o sociální službu

počet žádostí do
roku 2018

rok 2018
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Sociální pracovnice zajišťují sociální agendu, vedení standardní dokumentace, provádějí sociální 

depistáže, zpracovávají statistiky a jednají se zájemci o sociální službu, s rodinnými příslušníky, úřady 

atd. Podílí se na tvorbě standardů a metodik. 

Pracovníci v sociálních službách splňující odbornou způsobilost k výkonu této profese vykonávají 

základní ošetřovatelskou a aktivizační péči, která zahrnuje podporu a pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu, činnosti vedoucí k udržení schopností a dovedností klientů, podporu a 

pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc a podporu při uplatňování 

práv a oprávněných zájmů. 

Mezi technicko-hospodářský úsek řadíme účetní, provozní a skladní, pracovnice na úseku kuchyně, 

úklidu, prádelny, pracovníky údržby a vrátnice. 

 
 

Graf 5 - personální zajištění služby 

Oblast vzdělávání 
Sociální pracovnice  

Sociální pracovnice se aktivně sebevzdělávají, prohlubují své odborné znalosti a dovednosti. Vzdělávání 

probíhalo především v oblasti aktualizace zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních sužbách, úhrady za 

sociální služby, opatrovnictví z pohledu sociálních služeb, problematika vážně míněného nesouhlasu. 

Pracovníci v sociálních službách 

Pracovníci v sociálních službách se vzdělávají dle požadavků zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

Vzdělávání je zajišťováno prostřednictvím akreditovaných kurzů, školících akcí, konferencí a odborných 

stáží, kde i pracovníci zvyšují svou kvalifikaci, odbornou způsobilost, prohlubují znalosti a vědomosti, 

které uplatňují v praxi. 

Oblasti vzdělávání PSS 

 Paliativní péče – Základy paliativní a hospicové péče v sociálních službách, Péče o klienty 

v terminálním stádiu 

 Ošetřovatelská péče – Rehabilitační ošetřovatelství, Podpora kontinence klientů, prevence 

komplikací u klientů se sníženou mobilitou, První pomoc 

 Metoda Validace podle Naomi Feil 

 Supervize 

2% 4%
10%

42%

42%

Personální zajištění služby

vedoucí domova sociální pracovník zdravotnický pracovník

technicko-hospodářský úsek pracovník s vociálních službách
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Vzdělávání zdravotnických pracovníků 

Zdravotničtí pracovníci se vzdělávají dle platné legislativy, se zaměřením na nové ošetřovatelské 

postupy. 

Vzdělávání pracovníků  technicko-hospodářského úseku 

Pracovníci technicko-hospodářského úseku se vzdělávali především v oblasti první pomoci a 
bezpečnosti práce, školení HACCP, školení preventistů a požárních hlídek, školení řidičů, postup 
používání dezinfekčních prostředků, manipulace s chemickými přípravky, dezinfekční řád, hygienické 
minimum 
V domově probíhala praxe studentů Střední zdravotnické školy Kroměříž, absolventi kurzů Pracovníka 

v sociálních službách. Praktikanti si osvojí získané znalosti a dovednosti v praxi a stávají se 

potencionálními zájemci o práci v našem zařízení.  

Během roku byly uživatelům nabízeny aktivity pořádané externími pracovníky a to aktivní a pasivní 

muzikoterapií. 

 

Ubytování uživatelů 

Uživatelé jsou ubytování v jednolůžkových, dvojlůžkových a dvou třílůžkových pokojích s vlastním 

sociálním zařízením a balkónem. Pokoje jsou standardě vybaveny postelí (v případě potřeby 

polohovací), nočním stolkem s uzamykatelným šuplíkem, šatní skříní, komodou, stolkem a židlemi. 

Součástí většiny jednolůžkových pokojů je kuchyňský kout s lednicí. Uživatelé mohou na pokojích užívat 

vlastní elektrospotřebiče (televizor, rádio, vařič, varná konvice). Pokoje si uživatelé mohou dovybavit 

vlastním nábytkem dle osobní potřeby. Uživatelé si pokoj mají možnost uzamknout. 

 
Graf 6 - ubytovací kapacita 

 
Úhrada za ubytování 

 jednolůžkové pokoje dle rozlohy – 166 Kč/den až 199 Kč/den 

 dvojlůžkové pokoje dle rozlohy – 166 Kč/den až 180 Kč/den 

 třílůžkové pokoje – 160 Kč/den 
 

Fakultativní činnosti 
Vedle základní činností poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. službách nabízí zařízení uživatelům 
fakultativní činnosti, které jsou poskytovány za úplatu dle platného ceníku fakultativních činností. Patří 
sem např. nadstandardní opravy osobního prádla, doprovod uživatele na nákupy, soukromá návštěva 
lékaře (mimo zařízení), soukromá donáška léků z lékárny, donáška a zajištění úhrady soukromé pošty, 

74%

23%

3%

Ubytovací kapacita

1lůžkové pokoje 2lůžkové pokoje 3lůžkové pokoje
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soukromá jízda uživatele s řidičem, zajištění notářských nebo právnických služeb, pronájem místnosti 
č. 278 na soukromé akce a rodinné oslavy uživatelů. 

 
 
Kvalita poskytované služby 
Při poskytování služby se pracovníci řídí zásadami poskytování služby 

 Respektujeme svobodu člověka a jeho lidská práva 

 Respektujeme individualitu a specifické potřeby uživatelů 

 Zachováváme partnerský rovnocenný přístup 

 Podporujeme samostatnost a soběstačnost uživatelů dle jejich osobních možností 

 Podporujeme uživatele ve využívání místních institucí a udržování přirozené vztahové sítě 

 Rozvíjíme kvalitu ubytování a stravování uživatelů, kvalitu a estetiku prostředí 

 Navazujeme a prohlubujeme spolupráci s rodinnými příslušníky 

 Vytváříme bezpečné prostředí s ohledem na specifické potřeby uživatelů 

 Klademe důraz na zvyšování kvality poskytovaných služeb dalším vzděláváním pracovníků 

 

Dodržování výše uvedených zásad spolu s plánováním a hodnocením služby, garantuje poskytování 

kvalitní sociální služby.  

Každý uživatel má svého klíčového pracovníka z řad PSS, který společně s ním individuálně plánuje 

službu, vede dokumentaci, seznamuje ho s děním, plánováním, změnami v zařízení a aktuálním zněním 

důležitých dokumentů. 

V domově v roce 2018 působil z řad uživatel zvolený Výbor uživatel. Výbor uživatel se v průběhu roku 

několikrát sešel s vedením domova, řešil aktuální dění v domově a podával návrhy na změny. 

Klademe důraz na zaškolení nových pracovníků. Jejich zaučení v přímé práci s uživatelem a vedení 

dokumentace zjišťujeme v sebehodnotících a hodnotících dotaznících. Sebehodnocení a hodnocení 

probíhá u všech pracovníků. 

 

Dotazníkové šetření 

V průběhu dubna roku 2018 proběhl v zařízení průzkum Komunikace a spolupráce zaměstnanců, 

realizován externí firmou, se zjištěným výsledkem celkové průměrné známky 1,93. 

Vzhledem k probíhajícímu vzdělávání pracovníků v paliativní péči, proběhlo u PSS dotazníkové šetření 

zaměřené na postoj k důstojnému umírání. Z výsledků vyplynulo, že z 32 dotazovaných pracovníků, 

80% s umírajícími soucítí, chovají se empaticky, provádějí častěji kontroly, v 88% upozorňují kolegy na 

nevhodné chování k umírajícímu, postoj k rodině umírajícího je v 39% taktní a soucitný. 58% 

dotazovaných souhlasí s eutanazií, ale pouze v ojedinělých případech. 

 

Volnočasové a aktivizační činnosti 

Po celý rok 2018 probíhala v domově individuální a skupinová aktivizace uživatelů dle týdenních plánů. 

Plány aktivit a pořádaných akcí byly vyvěšeny na nástěnkách. Uživatelé byli vždy včas informování o 

možnostech účastnit se těchto aktivit. 

Nabízené aktivity pro uživatele 
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Kondiční cvičení s hudebním doprovodem, trénování paměti, sportovní turnaje, pétanque, kuželky, 

práce s keramickou hlínou, vaření, společenské hry, práce s látkou a ostatními materiály, sportovní 

aktivity, vzpomínková terapie, relaxace, besedy a přednášky. 

V zařízení probíhaly tradiční i nové společenské akce jako ples, masopust, cimbálové odpoledne, pálení 

čarodějnic, oslavy výročí domova, opékání špekáčků a další. 

Spolupracujeme s Mateřskou školou Vážany, Základní školou ve Zdounkách a Základní uměleckou 

školou ve Zdounkách, se Speciální a praktickou školou na Barbořině. Jejich vystoupení jsou v domově 

velmi oblíbenou a vítanou aktivitou. 

Pořádáme pravidelné výlety do blízkého okolí. Uživatelé navštívili Podzámeckou a Květnou zahradu, 

Muzeum, kulturní představení, dožínkové a vánoční trhy v Kroměříži. Uživatelé se aktivně účastnili 

jarmarku Sociálních služeb města Kroměříže, reprezentovali Domov pro seniory Vážany ve hře 

pétanque. 

Zařízení bylo prezentováno prostřednictvím dne otevřených dveří, prodejem výrobků, vydáváním 

časopisu „Domovníček“, zapojením se do projektu „Ježíškova vnoučata“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domov se zvláštním režimem Vážany 

 

Posláním DZR je poskytovat službu s úctou a respektem na základě individuálních potřeb, udržení 

stávajících dovedností, návyků a soběstačností u klientů, zajištění pocitu jistoty, bezpečí a vytváření 

domácí atmosféry. 

Kapacita služby je 21 lůžek. 

 

Cílová skupina služby 

Osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby trpící Alzheimerovou demencí a ostatními typy 

demencí). Dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 50. 

 

Věková struktura cílové skupiny: 

Dospělí (50-64 let), mladší senioři (56-80 let), starší senioři (nad 80 let) 

V souladu s ustanovením zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 91 může domov odmítnout 

uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytování sociálních služeb, v případech, kdy: 

a) poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu 

osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, 

b) poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, 
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c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové 

sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo 

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců 

před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností 

vyplývajících ze smlouvy. 

 

Dle pohlaví Kategorizace klientů 

Počet unicitních klientů za rok 2018: 27 klientů 

Průměrný věk klientů: 82 let 

Nejstarší klient: 97 let                    Nejmladší klient: 52 let 

Počet úmrtí: 6 klientů 

 

Kategorizace klientů: (stav k 31. 12. 2018) 

 

Dle věku 

Tabulka 43 kategorizace klientů dle věku 

do 65 let 2 uživatelé 

66 – 75 let 1 uživatel 

76 – 85 let 11 uživatelů 

86 – 95 let 6 uživatelů 

nad 95 1 uživatel 

 

Dle pohlaví 

 

Tabulka 44 kategorizace klientů dle pohlaví 

ženy 13 uživatelů 

muži 8 uživatelů 

 

Dle stupně závislosti (PnP) 

Tabulka 45 kategorizace klientů dle stupně závislosti 

I. stupeň 0 

II. stupeň 4 uživatelů 

III. stupeň 9 uživatelů 

IV. stupeň 8 uživatelů 

 

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby dle zákona č. 108/2006 

Sb. o sociálních službách. 

 

 Dle omezení ve svéprávnosti 
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Tabulka 46 kategorizace klientů dle omezení ve svéprávnosti 

Uživatelé, kteří mají 

opatrovníka 

5 uživatelů 

Z toho: obec 0 

Z toho: rodina 5 uživatelů 

 

Z celkového počtu 21 uživatelů má 5 uživatelů opatrovníka.  

 

Dostupnost veřejných služeb 

Domov se zvláštním režimem je součástí Domova pro seniory Vážany. Je umístěn v klidné okrajové 

části města. Zařízení obklopuje rozlehlá zahrada s možností procházek a posezení v pergole. Součástí 

zařízení je kadeřnictví, kam jedenkrát týdně dochází kadeřnice. Dle potřeby, nejméně jedenkrát za 

měsíc dochází do zařízení pedikérka. V prostorách domova se nachází ordinace stomatologa, který 

ordinuje dvakrát za měsíc. Uživatelé mají možnost nákupu základních potravin a drogérie v bufetu, 

který se nachází v zařízení. V blízkosti domova se nachází zastávka městské hromadné dopravy. 

 

Využívání jiných sociálních služeb 

Uživatelé nevyužívají žádnou jinou sociální službu. 

 

Žadatelé o sociální službu 

Domov se zvláštním režimem Vážany k 31.12.2018 eviduje 62 žádostí o sociální službu. Z tohoto počtu 

bylo za rok 2018 zařazeno do evidence 35 nových žádostí. 

 

 
Graf 7 - žádosti o sociální službu 

 

Personální zajištění služby 

Klientům Domova se zvláštním režimem je poskytována všestranná základní ošetřovatelská, aktivizační 

a zdravotní péče. 

Sociální pracovnice zajišťují sociální agendu, vedení standardní dokumentace, provádějí sociální 

depistáže, zpracovávají statistiky a jednají se zájemci o sociální službu, s rodinnými příslušníky, úřady 

atd..Podílí se na tvorbě standardů a metodik. 

27

35

Žádosti o sociální službu

počet žádostí do roku
2018

rok 2018
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Pracovníci v sociálních službách splňující odbornou způsobilost k výkonu této profese vykonávají 

základní ošetřovatelskou a aktivizační péči, která zahrnuje podporu a pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu, činnosti vedoucí k udržení schopností a dovedností klientů, podporu a 

pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc a podporu při uplatňování 

práv a oprávněných zájmů. 

Mezi technicko-hospodářský úsek řadíme účetní, provozní a skladní, pracovnice na úseku kuchyně, 

úklidu, prádelny a údržby. 

 

 
Graf 8 - personální zajištění služby 

Oblast vzdělávání 
Sociální pracovnice  

Sociální pracovnice se aktivně sebevzdělávají, prohlubují své odborné znalosti a dovednosti. Vzdělávání 

probíhalo především v oblasti aktualizace zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních sužbách, úhrady za 

sociální služby, opatrovnictví z pohledu sociálních služeb, problematika vážně míněného nesouhlasu. 

Pracovníci v sociálních službách 

Pracovníci v sociálních službách se vzdělávají dle požadavků zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

Vzdělávání je zajišťováno prostřednictvím akreditovaných kurzů, školících akcí, konferencí, kde 

pracovníci zvyšují svou kvalifikaci, odbornou způsobilost, prohlubují znalosti a vědomosti, které 

uplatňují v praxi. 

Oblasti vzdělávání PSS 

 Paliativní péče – Základy paliativní a hospicové péče v sociálních službách, Péče o klienty 

v terminálním stádiu 

 Ošetřovatelská péče – Rehabilitační ošetřovatelství, Podpora kontinence klientů, prevence 

komplikací u klientů se sníženou mobilitou, První pomoc 

 Metoda Validace podle Naomi Feil 

 Supervize 

0% 1% 4%

69%

26%

Personální zajištění služby

vedoucí domova sociální pracovník

zdravotnický pracovník technicko-hospodářský úsek

pracovník s vociálních službách
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Vzdělávání zdravotnických pracovníků 

Zdravotničtí pracovníci se vzdělávají dle platné legislativy, se zaměřením na nové ošetřovatelské 

přístupy. 

Vzdělávání technicko-hospodářského úseku 

Pracovníci technicko-hospodářského úseku se vzdělávali především v oblasti první pomoci a 

bezpečnosti práce, školení HACCP, školení preventistů a požárních hlídek, školení řidičů, postup 

používání dezinfekčních prostředků, manipulace s chemickými přípravky, dezinfekční řád, hygienické 

minimum. 

V domově probíhala praxe absolventi kurzů Pracovníka v sociálních službách. Tyto studijní praxe jsou 

přínosem nejen pro studenty. Praktikanti si osvojí získané znalosti a dovednosti v praxi a stávají se 

potencionálními zájemci o práci v našem zařízení.  

Během roku byly uživatelům nabízeny aktivity pořádané externími pracovníky a to aktivní a pasivní 

muzikoterapií. 

 

Ubytování uživatelů 

Uživatelé jsou ubytování v jednolůžkových a jednom dvojlůžkovém pokoji s vlastním sociálním 

zařízením a balkónem. Pokoje jsou standardě vybaveny postelí (v případě potřeby polohovací), nočním 

stolkem s uzamykatelným šuplíkem, šatní skříní, komodou, stolkem a židlemi. Součástí jednolůžkových 

pokojů je kuchyňský kout s lednicí. Uživatelé mohou na pokojích užívat vlastní elektrospotřebiče 

(televizor, rádio, vařič, varná konvice). Pokoje si uživatelé mohou dovybavit vlastním nábytkem dle 

osobní potřeby. Uživatelé si pokoj mají možnost uzamknout. 

 

Úhrada za ubytování 
 jednolůžkové pokoje dle rozlohy – 198 Kč/den až 203 Kč/den 

 dvojlůžkový pokoj – 198 Kč/den 
 

 

Fakultativní činnosti 
Vedle základních činností poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. službách nabízí zařízení 
uživatelům fakultativní činnosti, které jsou poskytovány za úplatu dle platného ceníku fakultativních 
činností. Patří sem např. nadstandardní opravy osobního prádla, doprovod uživatele na nákupy, 
soukromá návštěva lékaře (mimo zařízení), soukromá donáška léků z lékárny, donáška a zajištění 
úhrady soukromé pošty, soukromá jízda uživatele s řidičem, zajištění notářských nebo právnických 
služeb, pronájem místnosti č. 278 na soukromé akce a rodinné oslavy uživatelů. 

 
Kvalita poskytované služby 
Při poskytování služby se pracovníci řídí zásadami poskytování služby. 

 Respektujeme svobodu člověka a jeho lidská práva 

 Respektujeme individualitu a specifické potřeby uživatelů 

 Zachováváme partnerský rovnocenný přístup 

 Podporujeme samostatnost a soběstačnost uživatelů dle jejich osobních možností 
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 Podporujeme uživatele ve využívání místních institucí a udržování přirozené vztahové sítě 

 Rozvíjíme kvalitu ubytování a stravování uživatelů, kvalitu a estetiku prostředí 

 Snažíme se snižovat případné následky nepříznivé situace, pro kterou nás uživatel vyhledal 

 Navazujeme a prohlubujeme spolupráci s rodinnými příslušníky 

 Vytváříme příjemné domácí prostředí 

 Vytváříme bezpečné prostředí s ohledem na specifické potřeby uživatelů 

 Klademe důraz na zvyšování kvality poskytovaných služeb dalším vzděláváním pracovníků 

v oblasti péče o uživatele s demencí 

 

Dodržování výše uvedených zásad spolu s plánováním a hodnocením služby, garantuje poskytování 

kvalitní sociální služby.  

Klademe důraz na zaškolení nových pracovníků. Jejich zaučení v přímé práci s uživatelem a vedení 

dokumentace zjišťujeme v sebehodnotících a hodnotících dotaznících. Sebehodnocení a hodnocení 

probíhá u všech pracovníků. 

Každý uživatel má svého klíčového pracovníka z řad PSS, který společně s ním individuálně plánuje 

službu, vede dokumentaci, seznamuje ho s děním, plánováním, změnami v zařízení a aktuálním zněním 

důležitých dokumentů. Dodržování zásad při poskytování služby a kvalita služby byla během roku 

ověřována dotazníkovým šetřením. 

 

Dotazníkové šetření 

V průběhu dubna roku 2018 proběhl v zařízení průzkum Komunikace a spolupráce zaměstnanců, 

realizován externí firmou, se zjištěným výsledkem celkové průměrné známky 1,93. 

Vzhledem k probíhajícímu vzdělávání pracovníků v paliativní péči, proběhlo u PSS dotazníkové šetření 

zaměřené na postoj k důstojnému umírání. Z výsledků vyplynulo, že z 11 dotazovaných pracovníků, 

80% s umírajícími soucítí, chovají se empaticky, provádějí častěji kontroly, v 88% upozorňují kolegy/ině 

na nevhodné chování k umírajícímu, postoj k rodině umírajícího je v 39% taktní a soucitný. 58% 

dotazovaných souhlasí s eutanazií, ale pouze v ojedinělých případech. 

 

Volnočasové a aktivizační činnosti 

Po celý rok 2018 probíhala v domově individuální a skupinová aktivizace uživatelů dle týdenních plánů. 

Plány aktivit a pořádaných akcí byly vyvěšeny na nástěnkách. Uživatelé byli vždy včas informování a 

možnostech účastnit se těchto aktivit. 

Nabízené aktivity pro uživatele 

Kondiční cvičení s hudebním doprovodem, trénování paměti, sportovní turnaje, kuželky, práce 

s keramickou hlínou, vaření, společenské hry, práce s látkou a ostatními materiály, sportovní aktivity, 

vzpomínková terapie, relaxace, besedy a přednášky. 

V zařízení probíhaly tradiční i nové společenské akce jako ples, masopust, cimbálové odpoledne, pálení 

čarodějnic, oslavy výročí domova, opékání špekáčků a další. 

Spolupracujeme s Mateřskou školou Vážany, Základní školou ve Zdounkách a Základní uměleckou 

školou ve Zdounkách, se Speciální a praktickou školou na Barbořině. Jejich vystoupení jsou v domově 

velmi oblíbenou a vítanou aktivitou. 
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Pořádáme pravidelné výlety do blízkého okolí. Uživatelé navštívili Podzámeckou a Květnou zahradu, 

Muzeum, kulturní představení, dožínkové a vánoční trhy v Kroměříži. Uživatelé se aktivně účastnili 

jarmarku Sociálních služeb města Kroměříže. 

Zařízení bylo prezentováno prostřednictvím dne otevřených dveří, prodejem výrobků, vydáváním 

časopisu „Domovníček“, zapojením se do projektu „Ježíškova vnoučata“. 

Spolupracujeme s Mateřskou školou Vážany, Základní školou ve Zdounkách a Základní uměleckou 

školou ve Zdounkách, se Speciální a praktickou školou na Barbořině. Jejich vystoupení jsou v domově 

velmi oblíbenou a vítanou aktivitou. 

Pořádáme pravidelné výlety do blízkého okolí. Uživatelé navštívili Podzámeckou a Květnou zahradu, 

Muzeum, kino, kulturní představení, dožínkové a vánoční trhy v Kroměříži. 

 

Zpracovala Mgr. Michaela Pospíšilová 

                     Vedoucí DPS a DZR Vážany 

 

14. Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka 
 
 

V DOZP Barborka jsou cílovou skupinou osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let. 

Sociální služba není určena pro osoby s chronickým, duševním onemocněním či jinou formou 

zdravotního postižení, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou osobní asistenci, osobám 

vyžadujícím zvláštní režim z důvodu Alzheimerovy choroby, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje 

poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osobám, jejichž chování by závažným způsobem 

narušovalo kolektivní soužití, osobám závislým na návykových látkách.  

V roce 2018 byla kapacita míst v zařízení DOZP Barborka 140 a tuto službu využilo 139 uživatelů. K 31. 

12. 2018 bylo v zařízení 132 uživatelů a jejich průměrný věk byl 55 let, z nichž nejstarší uživatelce bylo 

89 let a nejmladší uživatelce 19 let.  

 
  

Graf 9 - Příspěvek na péči v DOZP Barborka k 31. 12. 2018 
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K 31. 12. 2018 mělo 131 uživatelů přiznaný příspěvek na péči, z toho 1 uživatel měl o příspěvek na péči 

zažádáno.  

V roce 2018 bylo 123 uživatelů omezených ve svéprávnosti, z toho 67 uživatelů mělo opatrovníka 

veřejného, 56 uživatelů mělo opatrovníka rodinného příslušníka nebo rodinného známého. 9 uživatelů 

bylo svéprávných, z toho 5 uživatelů mělo opatrovníka ze zdravotních důvodů, 4 uživatelé byli bez 

opatrovníka.  

V průběhu roku 2018 zemřelo v DOZP Barborka 6 uživatelů. Za rok 2018 bylo podáno 29 žádostí. Z toho 
bylo 20 žádostí zamítnuto, 8 žádostí bylo zařazeno do evidence žádostí o umístění do domova, 1 žádost 
nebyla k 31. 12. 2018 projednána komisí. 
 

Celkem 10 uživatelů pracovalo na dohodu o provedení práce. 8 uživatelů v provozu zařízení DOZP 

Barborka – v prádelně, kuchyni, vrátnici, úklidu. Jedna uživatelka pracovala v domově pro seniory 

v prádelně a jeden uživatel v obchůdku V Zákoutí. 

I v roce 2018 DOZP Barborka spolupracovala se vzdělávacím systémem Euroinstitut, který již 12 

uživatelům poskytuje vzdělávání v dvouletém učebním oboru Provozní služby vzdělávacího programu 

Úklid a výpomoc. 

Od září 2018 nastoupila jedna uživatelka do Praktické školy dvouleté Střední školy hotelové a služeb 

Kroměříž.  

 

OBLAST PERSONÁLNÍ 
 
V zařízení Domova Barborka pracovalo ke dni 31. 12. 2018 celkem 102 pracovníků, celkový pracovní 
úvazek činil 94,32. 
 
Tabulka 47- Tabulka 42 Pracovní úvazky – vedoucí 

Pracovní zařazení Počet Úvazek 

vedoucí zařízení 1 0,89 
 

Sociální úsek                   65 pracovníků s úvazkem 61,38 

Tabulka 48 - Pracovní úvazky – sociální úsek 

Pracovní zařazení Počet Úvazek 

Sociální pracovník, vedoucí 
obslužné péče 

4 3,78 

Pracovník v sociálních službách 61 57,6 

 

Zdravotní péče                6 pracovníků s úvazkem 4,95 
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Tabulka 49 - Pracovní úvazky - zdravotní péče 

Pracovní zařazení Počet Úvazek 

Vedoucí zdravotního úseku 1 1,0 

Všeobecná sestra 5 3,95 
 

Technickohospodářský úsek          30 pracovníků s úvazkem 27,1 

Tabulka 50 - Pracovní úvazky - technickohospodářský úsek 

Pracovní zařazení Počet Úvazek 

Účetní 3 2,71 

Provozář skladní 1 0,98 

Technik, vedoucí údržby 1 1,0 

Údržbář 3 2,95 

Vedoucí kuchařka 1 0,94 

Kuchařka 8 7,64 

Švadlena pradlena 3 2,46 

Uklízečka 7 6,92 

Vrátný 2 1,0 

Prodavačka 1 0,5 

 

PŘEHLED ABSOLVOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZA ROK 2018 

 
Tabulka 51 -Přehled absolvovaných vzdělávacích programů 

Název vzdělávacího programu Školitel 

 

Datum Rozsah Počet  

Hygienické minimum Alter s.r.o. 

Ing. Eva Ostrá 

26. 1. 2018 2 64 

Kvalifikační kurz pro pracovníky 

v sociálních službách  

SZŠ Kroměříž 19. 10. 2017 – 

27. 2. 2018 

170 1 

Certifikovaný trenér paměti – 

Aktivizační pracovník 

v sociálních službách, část: 

Stres a paměťový výkon 

Česká společnost pro 

trénování paměti a 

mozkový jogging 

PhDr. Diana Chrástková 

10. 3. 2018 

11. 3. 2018 

 

16 1 

Deprese u seniorů Curatio 

PhDr. Marie Hermanová, 

MBA  

22. 2. 2018 8 2 

Metody šetrných úchopů a 

držení – opakovací kurz 

Asociace průvodců 

v problematice rizikového 

chování  

26. 3. 2018 

27. 3. 2018 

18 2 

Základy první pomoci Studenti VOŠ Zlín 

Mgr. M. Vaculíková Bílková 

3. 4. 2018 2 8 

Rozvoj týmové spolupráce 

zaměstnanců sociálních služeb 

Curatio 5. 4. 2018 8 2 
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PhDr. Marie Hermanová, 

MBA 

Úvod do ošetřovatelské péče o 

uživatele s inkontinencí 

Essity Czech Repoblic s.r.o. 19. 4. 2018 8 2 

Komunitní plánování sociálních 

služeb 

PROAKCE, s.r.o. 23. 4. 2018 6 1 

Kvalita sociálně zdravotních 

služeb 

Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb ČR 

25. 4. 2018 5 1 

Konference vedoucích 

pracovníků  

ABENA 24. 5. 2018 

25. 5. 2018 

8 3 

Individuální plánování v práci 

sociálního pracovníka 

Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb ČR 

29. 5. 2018 5 3 

Pracovní tým v procesu 

transformace 

PROFIMA EDUCATION, 

s.r.o. 

Mgr. Pavlína Kráčmarová 

31. 5. 2018 

15. 6. 2018 

 

8 45 

Základy alternativní a 

augmentativní komunikace 

Socio. Factor 

PhDr. Daniel Topinka, PhD. 

  22. 6. 2018 8 2 

3. konference Gratia Futurum 

913 - Kroměříž 

Sociální služby města 

Kroměříže 

27. 6. 2018 6 6 

Kvalifikační kurz pro pracovníky 

v sociálních službách 

Vzdělávací agentura 

SEDUCA – CZE s.r.o. 

13. 7. 2018 – 

30. 8. 2018 

150 1 

Práce s rodinou klienta Curatio 

PhDr. Marie Hermanová, 

MBA 

6. 9. 2018 8 2 

Zvládání rizika v životě 

uživatele sociální služby 

PROFIMA EDUCATION, 

s.r.o. 

 

  1. 10. 2018 

23. 11. 2018 

14. 12. 2018 

8 47 

Mezinárodní vědecká 
konference Sociální služby v 
samosprávě 

Město Ružomberok 

Katedra sociální práce PF 

KU v Ružomberku 

Nadace MONDI 

Slovenská komora SP a ASP 

26. 10. 2018 Pasivní 

účast 

1 

Seminář pro ředitele organizací 

poskytujících sociální služby  

Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb ČR 

1. 11. 2018 

2. 11. 2018 

8 1 

Sexuální asistence Projekt MPSV 9. 11. 2018 6 2 

Kvalifikační kurz pro pracovníky 

v sociálních službách 

MARLIN, s.r.o. 24. 9. 2018 – 

14. 11. 2018 

150 1 
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Paliativní péče u pacientů 

s demencí  

Diakonie ČCE 

 

15. 11. 2018 5,25 2 

Základy fundraisingu 

v sociálních službách  

MARLIN, s.r.o.  20. 11. 2018 6 1 

Mezinárodní odborná 

konference 

Spiritualita v biografické  

EBIN 10. 12. 2018 Účast 1 

 

 

Supervize pro pracovníky 

v sociálních službách  

Mgr. Jan Vodák, PhD Za rok 2018 15 60 

Supervize pro vedoucí tým 

 

Mgr. Jan Vodák, PhD Za rok 2018 6 9 

V roce 2018 všichni pracovníci v sociálních službách a sociální pracovnice splnili v rámci povinného 

vzdělávání 24 hodin školení, seminářů, akreditovaných kurzů podle § 111 odst. 1 zákona č. 

108/2006Sb., o sociálních službách. 

 

Proškolení pracovníci předávali na metodických schůzkách na jednotlivých odděleních a pavilonech 

informace, poznatky, nové metody, způsoby práce a praktické zkušenosti ze školení, seminářů a kurzů 

ostatním pracovníkům. Využívali nových poznatků, metod, způsobu práce při činnostech s uživateli a 

tím přispívali ke zkvalitňování jejich života. Absolvované vzdělávací programy  písemně zpracovávali.   

V letošním roce byl dle informací od pracovníků největším přínosem vzdělávací program „Zvládání 

rizika v životě uživatele sociální služby“. Ocenili přednášku od studentů VOŠ Zlín „Základy první 

pomoci“. Dále je zaujalo školení „Základy alternativní a augmentativní komunikace“. 

 
PRAXE STUDENTŮ A DOBROVOLNICKÁ ČINNOST V ROCE 2018 
 
Do DOZP Barborka dochází celoročně studenti z Vyšší odborné školy pedagogické – obor Sociální 

pedagogika na průběžnou praxi každé úterý v jednotlivých blocích dle rozpisu. A v roce 2018 se celkem 

vystřídalo v 1. pololetí 10 studentů a ve druhém 3 studenti. Tito studenti docházejí na praxi převážně 

na pavilony J, K, L k uživatelům s nižší mírou podpory a doprovází je dle potřeby na individuální 

vycházky, nákupy, do knihovny. 

Studenti ze Střední zdravotnické školy obor sociální činnost v počtu 8 studentů, absolvovali v našem 

zařízení souvislou týdenní praxi v  dopoledních hodinách, byli rozděleni na jednotlivá oddělení, kde 

dopomáhali uživatelům s vyšší a úplnou mírou podpory. 

Další skupina studentů ze zdravotnické školy Kroměříž v našem zařízení absolvovala odbornou praxi 1x 

týdně v počtu 10 studentů. 

Odbornou praxi absolvovali 2 studentky z UTB Zlín ze 2 ročníku bakalářského studijního programu – 

Ošetřovatelství oboru Všeobecná sestra. 

Z Vyšší odborné školy zdravotnické Brno v našem zařízení absolvovala odbornou praxi jedna studentka. 

V rámci kurzu pracovníka v sociálních službách u nás svou praxi dokončili také účastníci tohoto kurzu 

se SZŠ Kroměříž v počtu 11 a 3 účastnice se vzdělávací agentury Marlin. 
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Od října spolupracujeme s dobrovolnickou organizací „ADRA“ a pravidelně do našeho zařízení začalo 

docházet 9 dobrovolnic. Tyto dobrovolnice dochází buď 1x za týden, nebo 1x za 14 dnů za jednotlivými 

uživateli a společně spolu s uživateli plánují a vyplňují jejich volný čas. 

 
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO PRAXI V ROCE 2018 
 
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 18 studentů.  
Dotazník byl zaměřen:  

 na poslání domova 

 na kvalitu poskytované služby 

 na dodržování práv uživatelů    

 přínos praxe pro studenta 

 
Graf 10 - Dotazník praxe 

 

OBLAST TECHNICKÁ 

 

Počet pokojů dle druhu v DOZP Barborka 
Tabulka 52 - počet pokojů 

1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj 4 lůžkový pokoj 

28 pokojů 44 pokojů 6 pokojů 

 

Cena pokojů v DOZP Barborka 
Tabulka 53 - cena pokojů 

1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj 4 lůžkový pokoj 

21 pokojů / 184,-Kč 40 pokojů /166,- Kč 6 pokojů /155,- Kč 

3 pokoje/ 189,-Kč  
(koupelna + předsíň)  

2 pokoje /172,- 
(koupelna + předsíň) 

 

4 pokoje /194,- 
(koupelna + předsíň + lodžie) 

2 pokoje /178,-Kč 
(koupelna + předsíň + lodžie) 

 

V DOZP Barborka jsou uživatelům nabízeny fakultativní činnosti, jejichž přehled a cena je součástí 

Smlouvy o poskytnutí sociální služby jako příloha č. 2. Jedná se o nadstandartní opravy prádla, 

řemeslné práce nad rámec základních služeb, nákupy, doprovod uživatele s řidičem, doprovod 
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uživatele k individuálním akcím, úschova cenností, kopírování tiskovin, zhotovení fotografií, pronájem 

kulturní místnosti, používání soukromých elektrospotřebičů.  

 

OBLAST ZVYŠOVÁNÍ KVALITY 
 
Dotazníkové šetření pro uživatele v roce 2018 bylo zaměřeno na oblast: 

 

 Zjišťování míry nezbytné podpory uživatele 

V letošním roce jsme se zaměřili na dotazníkové šetření Zjišťování míry nezbytné podpory uživatele, 

které vzhledem k věku a zdravotnímu postižení uživatelů trvalo poměrně delší dobu. 

 

Zjišťování míry nezbytné podpory uživatele 

 

Zjišťování nezbytné míry podpory uživatelů je nástrojem, který pomáhá přehledně zhodnotit míru 

nezbytné podpory a pomoci u jednotlivých uživatelů sociálních služeb, zejména pak především čas 

nezbytné asistence uživatelům. Vyhodnocení dotazníků umožnilo získat zásadní analytický vstup pro 

plánování deinstitucionalizace sociální služby a získaná data lze také využít pro individuální plánování. 

 

Celkový počet respondentů: 135 

Z toho počet žen:  106 

Z toho počet mužů:  29 

 

Hodnotily se tyto oblasti: 
Komunikace       Bezpečí a rizika 
Péče o sebe       Vztahy 
Péče o domácnost      Osobní uplatnění a spokojený život 
Zdraví        Finance a úřady 
Bydliště a prostředí      Pravidla a povinnosti 
 

 
 
Celková míra nezbytné podpory uživatelů DOZP Barborka 
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Graf 11 - Celková míra podpory uživatelů 

Dle vyhodnocených dotazníků ze 135 uživatelů potřebuje: 
 

 nízkou míry podpory 16 uživatelů,  

 53 uživatelů středně vysokou míru podpory   

 66 uživatelů vysokou míru podpory. 

 
 
 
 
 
KONCEPCE PAVILONU K 

 

Pro všechny uživatele pavilonu K byly v letošním roce vytvořeny přechodové plány. Uživatelé se nadále 

připravují na běžný způsob života vně zařízení. Poskytovaná podpora byla zaměřena na nácviky 

sociálních a pracovních dovedností. Nejvíce na nácviky manipulace s penězi, nácvik sociálních 

dovedností v oblasti úklidu svých bytů, praní, žehlení, vedení k samostatnému v rozhodování a 

obstarávání si osobních záležitostí.  Nadále probíhal nácvik orientace ve větších supermarketech, 

nácvik orientace ve městě Kroměříž, nácvik samostatného pohybu a rizikových situací u uživatelů, kteří 

doposud nemají samostatný pohyb, nácvik sociálního chování v běžném životě. Uživatelé se 

samostatným pohybem i nadále docházeli samostatně k lékařům mimo zařízení. Uživatelé si pravidelně 

nakupovali snídaně a večeře v určitých dnech v týdnu. Každé pondělí si vařili večeře dle svých kuchařek. 

Z důvodu přípravy na přechod do následných služeb si začali docházet do zaměstnanecké jídelny 

s jídlonosiči pro obědy a obědvali pak ve svých bytech.  Dále si uživatelé začali nakupovat potraviny do 

lednic a učili se s nimi hospodařit. 

Během roku byli vedeni a podporováni k dodržování a respektovaní povinností, jejichž osvojení je do 

budoucna nutné z hlediska jejich uplatnění na volném trhu práce.  Uživatelé zaměstnáni na Dohodu o 

provedení práce či na pracovní smlouvu byli vedeni a podporováni k dodržování pracovních povinností 

vyplývající z uzavřené smlouvy. 

Čtyři uživatelé pokračují ve vzdělávání Střední škola Euroinstitut v oboru 69-54-E/01 Provozní služby – 

dvouletý učební obor s výučním listem. Čtyři uživatelé se vzdělávají v oboru 78-62-C/02  Praktická škola 

16

53

66

Celková míra podpory uživatelů DOZP Barborka 

nízká míra podpory středně vysoká míra podpory vysoká míra podpory
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dvouletá.  Pro zájem uživatel se v letošním roce otevřel další ročník pro čtyři uživatele a to  69-54-

E/01 Provozní služby – dvouletý učební obor s výučním listem.  

Vzdělávání je pro všechny uživatele bezplatné. Vyučování probíhá pravidelně každé pondělí, středu 

a čtvrtek.  V dopoledních hodinách  od 8.30 hod. do 11.00 hod., v odpoledních hodinách od 12.30 hod. 

do 15.00 hod.  Součástí vyučování jsou  praxe, které byly každé úterý v dopoledních i odpoledních hodinách. 

Jedna uživatelka studuje na Střední škole hotelové a služeb Kroměříž Praktickou školu dvouletou. 

Jedna uživatelka odešla během letošního roku do chráněného bydlení.  

Cílem poskytované sociální služby je dle skutečných potřeb uživatelů co nejvyšší možná míra 

osamostatnění a individuální příprava k samostatnému životu v následných sociálních službách. 

 

PODPORA UŽIVATELŮ S VYŠŠÍ A ÚPLNOU MÍROU PODPORY 
 
Během roku 2018 poskytovali pracovníci v přímé péči dopomoc a podporu uživatelům s vyšší a úplnou 

mírou podpory dle týdenních plánů, na kterých se podíleli. Veškeré činnosti byly zaměřeny zejména na 

individuální práci s uživateli a na jejich potřeby. V rámci dopoledních aktivizací se činnosti pro uživatele 

s vyšší a úplnou mírou podpory nadále zaměřovaly zejména na sebeobslužné činnosti, rozumové 

schopnosti, komunikační dovednosti, smyslové aktivizace, procvičování jemné motoriky, využívání 

prvků bazální stimulace, prostorovou orientaci. V rámci odpoledních aktivizací se činnosti pro tyto 

uživatele zaměřovaly převážně na individuální vycházky, procvičování chůze, vytváření a naplňování 

osobních cílů, využívání místních zdrojů - kadeřník, pedikúra, individuální nákupy.  Individuální 

vycházky pro uživatele s vyšší a úplnou mírou podpory jsou zaštitovány klíčovými pracovníky, 

pracovníky z ÚP, praxí z VOŠ a za pomoci studentů z Univerzity T. Bati ve Zlíně. Pro uklidňující a 

relaxační účinky byla využívána psychorelaxační místnost – Bílý pokoj, perlička / vodoléčba/. Pro 

zpestření aktivizačních činností uživatelů byly vytvářeny na jednotlivých odděleních dle individuálních 

potřeb a zájmů uživatelů didaktické pomůcky. Uživatelé s vyšší a úplnou mírou podpory se v letošním 

roce účastnili jednodenních výletů např. Luhačovice, Výstaviště Floria. Využili také možnosti rekreace 

Frýdlant nad Ostravicí a spoustu jednodenních akcí v rámci zařízení a města Kroměříže.  

 

PODPORA SAMOSTATNOSTI A SOBĚSTAČNOSTI, INTEGRACE 
 
Uživatelé s nízkou mírou podpory byli během letošního roku nadále podporováni a vedeni k co největší 

samostatnosti tak, aby byli co nejvíce připraveni na běžný způsob života vně zařízení.  Do týdenních 

plánů činností, na kterých se podíleli pracovníci v přímé péči, byly zařazovány činnosti podporující 

sociální a pracovní dovednosti uživatelů, sportovní a pohybové aktivity, rizikové situace, péče o 

domácnost, o sebe, hospodaření s penězi… 

 

Při veškerých činnostech s těmito uživateli bylo dbáno na to, aby poskytovaná dopomoc a podpora 

byla poskytována pouze v takové míře, jakou uživatelé skutečně potřebovali.  

Uživatelé byli nadále vedeni a podporováni k samostatnému vyhledávání a navštěvování akcí města 

Kroměříže /výstavy, kino, cirkus/ a to i ve večerních hodinách, k samostatným návštěvám lékařů, 

kadeřnici, pedikúry, k samostatným nákupům, obstaráváním a vyřizováním si osobních záležitostí.  

V letošním roce se zvýšil počet uživatel, kteří tyto činnosti samostatně zvládají. Rekondiční pobyty pro 

uživatele s nižší mírou podpory jsou stále zaměřeny na podporu sociálních dovedností. Jsou to 
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převážně rekreace, na které se dopravují sami vlakem, autobusem, sami si tam vaří. Jednodenní výlety 

a akce byly zaměřeny nejvíce na pohybové a sportovní aktivity např. Výšlap na Bunč, návštěva 

dopravního hřiště, sportovní soutěže apod. 

 

 

Rada uživatelů  

V letošním roce proběhla Rada uživatelů celkem 5 x. Účastnili se ji zvolení zástupci uživatelů 

z jednotlivých oddělení, pavilonů, Denního stacionáře, vedoucí zařízení, vedoucí obslužné péče, 

vedoucí zdravotního úseku, sociální pracovnice, dle potřeby vedoucí provozů. Na schůzkách byli 

uživatelé seznamováni se všemi událostmi, novinkami, změnami.  Uživatelé předávali připomínky, 

nápady a požadavky ze svých oddělení a pavilonů.  

Během těchto schůzek bylo projednáváno: 

o Plán akcí na rok 2018 

o Nákupy a investice – požadavky na nákupy na jednotlivá oddělení, pavilony, aktivizační dílny 

o Seznámení s projektem „Příprava procesu transformace“ 

o Dotazník „Zjišťování nezbytné míry podpory 

o Občanské průkazy – osobní doklady 

o Navazování kontaktů s cizími lidmi – Facebook 

o Chování uživatelů k pracovníkům 

o Podávání stížností 

o Opravy na jednotlivých odděleních, pavilonech 

o Používání vlastních elektrospotřebičů a jejich revize 

o Aktivizační dílny v letních měsících 

o Bezpečnost a rizikové situace – Bazén – pravidla  

o Domácí řád a jeho dodržování 

o Nákupy – židle, polohovací postele, televize, výměna vchodových dveří, radiátorů… 

o Využívání místních zdrojů 

o Akce Ježíškovy vnoučata 

o Zhodnocení uskutečněných akcí  

 

Schůzky uživatelů 

Během roku 2018 probíhaly schůzky uživatelů na jednotlivých odděleních a pavilonech pravidelně 1x 

za dva měsíce nebo v případě potřeby.   Na těchto schůzkách předávali zvolení zástupci informace z 

Rady uživatelů či stravovací komise ostatním uživatelům. Tito zástupci zároveň přijímali náměty, 

požadavky, potřeby od všech ostatních uživatelů na další Radu uživatelů. Na schůzkách společně 

spolupracovali na vytváření ročního plánu akcí, vyplňování dotazníku, řešení stížností, připomínek, 

požadavků, dotazů jednotlivých uživatelů, organizační záležitosti, hodnocení spokojenosti uživatel 

s poskytovanou službou.  

 

OBLAST VOLNOČASOVÁ A AKTIVIZAČNÍ 

Plán zahrnuje rekondiční pobyty, kulturní a společenské akce vztahující se k místním tradicím a zvykům, 
sportovní akce pořádané v daném měsíci domovem Barborka, městem Kroměříž nebo SSKM. Tento 
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plán je vytvořen na začátku každého roku ve spolupráci rady uživatelů, vedoucí výchovné a obslužné 
péče a vedoucích jednotlivých oddělení a pavilonů.  
 
Tabulka 54 -Absolvované akce 

Leden Zimní rekondiční pobyt Loučná nad Desnou 
Turnaj v šipkách 

Únor Masopust, vodění medvěda – karneval 
návštěva kočičí kavárny 
koncert Evy Pilarové DK Kroměříž 
výstava Kamélie – Květná zahrada 

Březen  
Floria Kroměříž – myslivost a příroda 
Vítání jara- výtvarné techniky /prostory domova/ 
Pečení perníčků, chystání velikonoční výzdoby 

Duben  
přednáška „Jak se chovat, abychom předešli požárům-  jídelna domova 
Mezigenerační tvoření – knihovna města Kroměříž 
Návštěva aquaparku Uherské Hradiště 
Divadelní představení ZŠ speciální – 3 prasátka – jídelna domova 
soutěž – Pták zpěvák – jídelna domova 
Slet čarodějnic- areál domova 
Floria Kroměříž 
Morkovské véšlap 

Květen Výlet zámek Holešov 
prodej výrobků aktivizačních dílen – dětský den Bagrák 
Floria Kroměříž – Jaro 2018 
výlet Praha – památky Prahy, návštěva muzikálu Mýdlový princ 
Jarmark SSKM 
Živé sochy v Kroměříži 
Na značky, sportovní dopoledne v PN 

Červen rekondiční pobyt Frýdlant nad Ostravicí 
Sportovní dopoledne – areál domova 
Výlet Rožnov pod Radhoštěm 
Vystoupení hudebního divadla „Slunečnice“ 

Červenec Stanový pobyt Hradisko 
Výlet Hostýn 
Výšlap na Brdo 
Podzámecká zahrada 

Srpen Loučení s létem – soutěže a grilování, areál domova 
Květná zahrada 

Září Výlet Luhačovice 
Aquapark Olomouc 

Říjen Vystoupení kouzelníka 
Mňamky- soutěž 

Listopad Rekondiční pobyt Luhačovice 
Ples SSKM 
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Prosinec Pečení perníčků 
Zdobení vánočních perníčků 
Mikulášská diskotéka 
Vystoupení Zlatovláska 
Vánoční Jarmark 
Předvánoční setkání s rodinnými příslušníky  

 

 

Fotogalerie: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20 - Luhačovice 
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15. Denní stacionář 
 
 

Oblast sociální 
Okamžitá kapacita denního stacionáře činila v roce 2018 10 míst.  
Denní stacionář je ambulantní služba určená pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 
19 do 64 let. Sociální služba není určena pro osoby s chronickým duševním onemocněním či jinou 
formou zdravotního postižení, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou osobní asistenci, osobám 
vyžadujícím zvláštní režim z důvodu Alzheimerovy choroby, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje 
poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osobám, jejichž chování by závažným způsobem 
narušovalo kolektivní soužití, osobám závislým na návykových látkách a osobám, kterým vypověděl 
jiný denní stacionář v době kratší než 6 měsíců smlouvu o poskytnutí shodné péče z důvodu porušení 
povinností vyplývající ze smlouvy. 
Službu využilo celkem 13 uživatelů, z nichž dva v průběhu roku službu ukončili. K 31. 12. 2018 jsme 
evidovali 11 uživatelů, jejichž průměrný věk byl 30 let. Nejmladšímu uživateli bylo 25 let, nejstaršímu 
35 let. Z jedenácti uživatelů je 10 omezeno ve svéprávnosti a opatrovníkem je ve všech případech 
rodič uživatele. Jeden uživatel byl svéprávný bez opatrovníka. 
Ke konci roku 2018 byly evidovány 2 žádosti do denního stacionáře, oba žadatelé byli vyzváni 
k nástupu, avšak nástup odmítli. 

 
Oblast personální 
Na zajištění sociální služby denního stacionáře se podílí tým pracovníků. Všichni pracovníci vzájemně 
spolupracují, aby byly naplněny cíle i poslání denního stacionáře. 
V Denním stacionáři pracovalo ke dni 31. 12. 2018 11 pracovníků s úvazkem 2,6 
 

Obrázek 21 - Canisterapie 
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Tabulka 55 -Pracovní úvazky - vedoucí 

Pracovní zařazení Počet  Úvazek 

Vedoucí 1 0,1 

 
Sociální úsek – 3 pracovníci s úvazkem 2,1 
 
Tabulka 56 -Pracovní úvazky – sociální úsek 

Pracovní zařazení Počet  Úvazek 

Sociální pracovník 1 0,1 

Pracovník v sociálních službách 
a koordinátor 

1 1,0 

Pracovník v sociálních službách 1 1,0 

 
 
Technickohospodářský úsek 7 pracovníků s úvazkem 0,4 
 
Tabulka 57 -Pracovní úvazky – technickohospodářský úsek 

Pracovní zařazení Počet  Úvazek 

Účetní 2 0,02 

Údržbář 1 0,01 

Provozář skladní 1 0,01 

Vedoucí kuchařka 1 0,05 

Kuchařka 1 0,3 

Uklízečka 1 0,01 

Vzdělávání 
 
Pracovnice denního stacionáře splnily v roce 2018 v  rámci povinného vzdělávání 24 hodin školení, 
seminářů, akreditovaných kurzů podle § 111 odst. 1 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách.  
Informace, poznatky, nové metody, způsoby práce a praktické zkušenosti ze školení, seminářů a kurzů 
využívaly při činnostech s uživateli a tím přispívaly ke zkvalitňování jejich poskytované sociální služby.  
 
Přehled absolvovaných vzdělávacích programů za rok 2018 
 

Tabulka 58 -Přehled absolvovaných vzdělávacích programů za rok 2018 

Název vzdělávacího programu Školitel Datum Rozsah Počet 
pracov-
níků 

Hygienické minimum Alter s.r.o. 
Ing. Eva Ostrá 

26.1. 2018 2 2 

Školení BOZP, PO Mgr. Věra Mikulová 29.1.2018 2 2 

Pracovní tým v procesu 
transformace 

Mgr.Pavlína Kráčmarová 
Profima Education,s.r.o. 
 

 31.5.2018 
 15.6.2018 

8 2 

Základy alternativní a 
augmentativní komunikace 

Socio Factor s.r.o. 22.6.2018 8 1 
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Práce s rodinou klienta Práce s rodinou klienta 6.9. 2018 
 

8 1 

Zvládání rizika v životě 
uživatele sociální služby 

Mgr.Iveta Šůstková 
Profima Education,s.r.o. 
 

1.10.2018 
23.11.2018 

8 2 

 
Dále se pracovnice denního stacionáře se pravidelně účastnily provozních porad, metodických schůzek, 
provozních schůzí, rad zaměstnanců. 

 
Hodnocení zaměstnanců, kontrolní činnost 
 
Kontroly činnosti pracovníků denního stacionáře probíhaly v roce 2018 v souladu s organizační 
směrnicí č.1/2008 Vnitřní kontrolní systém. Zápisy z provedených kontrol jsou uloženy u koordinátora  
DS. 
Hodnocení činnosti pracovníků proběhlo dle nastavených pravidel. 
 

Oblast technická 
 
Denní stacionář měl ke svým aktivitám k dispozici cvičnou kuchyň, relaxační místnost, počítačovou 
učebnu, tělocvičnu, centrální jídelnu a venkovní areál domova.  
V průběhu roku pracovnice stacionáře poskytovaly svou službu s využitím systému sledované péče. 
 
V rámci investic se v letošním roce do denního stacionáře zakoupila nová mikrovlnná trouba, dále byly 
pořízeny židle do PC pracovny a interaktivní stůl – SENTABLE. 

 
Oblast zvyšování kvality 
 
 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. S uživateli byly vypracovány a následně vyhodnoceny dva dotazníky. 
Dotazníky obsahují jak všeobecné, tak i cílené otázky pro uživatele, a to v návaznosti na chod stacionáře 
a poskytované úkony. Postřehy a výsledek hodnocení dotazníků jsou jedním 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). 
 
Výstupy z dotazníkových šetření 

1. Dotazníkového šetření zaměřené na SPOKOJENOST UŽIVATELŮ DS S POSKYTOVANOU 
NABÍDKOU ČINNOSTÍ A AKTIVIZACÍ 

 
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 13 uživatelů. Z výsledků šetření vyšlo, že v drtivé většině jsou 
uživatelé se způsobem poskytovaní služeb DS spokojeni. Jsou si vědomi, že se mohou podílet na 
sestavování týdenního plánu činností, mají možnost volby při výběru činností a aktivit, které budou 
v DS vykonávat, nabídka činností se jim jeví jako pestrá. Většina uživatel preferuje individuální přístup 
při činnostech, což se promítá i do výsledné úspěšnosti jejich zvládání.                                                                                                                     
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Graf 12 Spokojenost s poskytovanou nabídkou činností a aktivizací 

 
 
 
 
 

2. Dotazníkové šetření zaměřené na INFORMOVANOST UŽIVATELŮ DS V OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE 
PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ 

 
Šetření, kterého se zúčastnilo 9 uživatelů stacionáře, zaměřené na informovanost uživatel DS ohledně 
možnosti stěžovat si na poskytovanou službu DS prokázalo, že přestože jsou klienti o možnostech 
podávání stížností informováni, nepamatují si celý jeho mechanismus. Z šetření dále vyplynulo, že si 
uživatelé služby nepamatují některé informace, týkající se lhůty pro vyřízení stížností, komu si mohou 
stěžovat nebo podávat své připomínky, postup při řešení stížností organizací.  Uživatelům je tedy nutné 
v rámci poskytované služby opakovat a připomínat postupy a možnosti, jak se mohou k ambulantní 
službě DS vyjadřovat a popřípadě vznést připomínky či stížnosti, které by vedly k nápravě či zkvalitnění 
poskytované služby. 
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Graf 13 Informovanost uživatel v oblasti podávání stížností 
 
Oblast volnočasová a aktivizační 
 
V denním stacionáři pracovali v uplynulém roce 2 pracovnice v sociálních službách, které současně 
plnily roli klíčových pracovníků denního stacionáře. Měly v péči 6 a 7 uživatelů, jimž byly nápomocny 
při naplňování jejich osobních a edukačních cílů. Pravidelně byly vypracovávány týdenní plány činnosti, 
na jejichž vytváření se podíleli společně s uživateli stacionáře. Dále byly stanoveny obecné cíle, plynoucí 
z potřeb uživatelů pro rok 2018, které byly v průběhu roku naplňovány různou měrou úspěšnosti. 
 Pro uživatele služby byla připravována široká škála činností a aktivit, vycházejících z jejich zájmů, 
individuálních potřeb a v neposlední řadě i činnosti směřující k udržování a prohlubování stávajících 
a získávání nových sociálních dovedností a pracovních návyků. Uživatelé byli současně zapojováni i do 
dění a některých aktivit Domova Barborka, se kterým denní stacionář i nadále úzce spolupracuje. 
Uživatelé stacionáře preferovali především pracovní a výtvarné činnosti, práci na PC, individuální 
cvičení - fyzická kondice, hudební činnost. Uživatelé se podíleli na nácviku divadelního představení 
„Zlatovláska“, které společně odehráli nejen na „Vánočním posezení“.   
 Uživatelé v uplynulém roce opět projevovali zájem o účast na různých kulturních akcích a výstavách, 
konaných v rámci města Kroměříže a našeho regionu.  
Během roku jsme se zaměřili na upevňování sebeobsluhy a na udržování tělesné kondice našich 
uživatel, což vyplynulo z jejich individuálních potřeb a zájmů. Do týdenních plánů činnosti jsme po 
vzájemné domluvě s uživateli zařazovali více individuálních pohybových činností a kondiční vycházky, 
které jsme provázali s plněním osobních cílů uživatel, se sběrem přírodnin v návaznosti na pracovní a 
výtvarnou činnost, s poznáváním nových lokalit a získáváním nových poznatků a společných nejen 
kulturních zážitků. 

 
Cíle denního stacionáře stanovené na rok 2018: 
 

1. Podpora rozvoje sociálních dovedností uživatel DS, podpora a zprostředkování rozvoje 
jejich kulturního života, integrace, zprostředkování kontaktu s okolním světem 
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Informovanost uživatel v oblasti podávání stížností

zná postup řešení stížností

nezná postup  řešení stížností
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13 uživatelů – zainteresování všech uživatelů denního stacionáře do činnosti, která bude spojena 
s návštěvou kulturních a společenských akcí a výstav 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 a výstaviště apod.). 
Hodnocení: 
13 uživatelů   - se v uplynulém roce 2018 průběžně zúčastnilo prostřednictvím poskytované služby DS 
řady kulturních, sportovních a jiných společenských akcí v našem regionu. Jednalo se o akce pořádané 
přímo Sociálními službami města Kroměříže, personálem DS a dále akce, konané v rámci nabídky 
našeho regionu. U řady akcí byli iniciátory účasti samotní uživatelé služby, kteří podávali podněty a 
informace stran kulturního dění v našem městě. Personál v průběhu roku organizačně zajišťoval účast 
svých klientů na těchto akcích a poskytoval ochotně svou pomoc a podporu, která je v tomto ohledu 
k zajištění kvalitní služby nezbytná.   
 

2. Prezentace činnosti denního stacionáře na veřejnosti spojená s nácvikem tanečního, 
hudebního a divadelního vystoupení 

7 uživatelů stacionáře – zapojení uživatelů do nácviku hudebního, tanečního a divadelního vystoupení, 
zvládnutí choreografie, naučení textů, tanečních kroků a prvků, práce s rekvizitami, pohyb 
v kostýmech, zainteresování do výroby kostýmů, motivování k návštěvě zkoušek, překonání trémy a 
prezentace naučeného na veřejnosti. 
 
Hodnocení: 
7 uživatelů – se podařilo velmi úspěšně zapojit do vystoupení na veřejnosti. S dopomocí personálu se 
2 uživatelé zvládli naučit za určité časové období pěvecké a hudební vystoupení, 6 uživatelů se velmi 
dobře zhostilo svých divadelních rolí v divadelním představení „ZLATOVLÁSKA“, 5 uživatelů se dokázalo 
naučit choreografii k tanečnímu vystoupení na jarmarku soc. služeb. Skupina tří uživatelů DS sehrála 
mimo jiné i další 2 reprízy představení „Ledové království“. 

                                   
3. Nácvik sociálních dovedností v oblasti přípravy pokrmů ve cvičné kuchyňce, vaření 

3 uživatelé - zvládnutí samostatné přípravy jednoduchého pokrmu se splněním těchto kroků 
(vyhledání receptu, sestavení nákupního lístku, orientace v obchodě, příprava a pracovní postup, 
obsluha elektrospotřebičů, servírování, úklid pracovní plochy a po stolování) 
Hodnocení: 
3 uživatelé – zvládli plnit velkou měrou samostatně. Personál sehrál doprovodnou roli a byl nápomocen 
jen při některých pro uživatele náročnějších pracovních operacích, jako bylo např. obstarání potřeb a 
surovin, obsluha elektrospotřebičů, placení nákupu. Při samotné přípravě pokrmů si počínali téměř 
samostatně, personál eliminoval jejich chyby pouze slovním doprovázením jejich činnosti. 
Nejoblíbenějším pokrmem, který uživatelé zvládli připravit samostatně, byl pudinkový pohár, topinky, 
palačinky.  

 
4. Podpora a vedení uživatelů DS v oblasti zvyšování jejich fyzické kondice v rámci 

naplňování jejich osobních cílů, vytváření pestré škály nabízených pohybových činností a 
jejích vřazování do týdenních plánů DS (posilovací a protahovací cviky, cvičení na míčích, 
relaxační cviky, prvky jógy, kondiční vycházky, nácvik samostatné chůze po schodech, 
turistika, organizace sportovních soutěží, účast na sportovních hrách, míčové hry, chůze 
v terénu atd.) 

13 uživatelů – zapojení všech uživatelů DS do činnosti, která povede k udržení a zvyšování jejich fyz. 
kondice, vytváření individuálních plánů, jež budou zaměřeny na pohyb a budou přizpůsobeny 
individuálním potřebám a možnostem klientů stacionáře. 
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Hodnocení: 
13 uživatelů -  se podařilo dílčím způsobem zainteresovat do činností, které měli za cíl posílit jejich 
fyzickou zdatnost a udržet jejich dobrou pohybovou kondici. Personál pravidelně vřazoval do týdenních 
pracovních plánů péče aktivity, zaměřené tímto směrem. Jednalo se o individuální cvičení na 
rehabilitačních míčích, relaxační cvičení s prvky jógy, cvičební sestavy zaměřené na protahování a 
posilování svalstva, cvičení jako prevence bolestivých zad apod. Personál prováděl s uživateli nácvik 
chůze po schodech nebo s kompenzačními pomůckami. Uživatelé se účastnili kondičních vycházek, 
využívali ke svým sportovním aktivitám také tělocvičnu, venkovní hřiště a bazén. 

 
5. Podpora uživatel v oblasti zachování co nejvyšší míry soběstačnosti při zvládání základních 

zásad stolování, hygienických úkonů a úkonů spojených s úpravou zevnějšku (oblékání, 
obouvání).  

13 uživatelů – poskytnutí podpory a pomoci uživatelům při každodenním zvládání úkonů spojených 
s hygienou obličeje a těla, při používání toalety, při výměně inkontinenčních a hygienických pomůcek, 
při oblékání, zapínání knoflíků a zipů, obouvání, zavazování tkaniček a s celkovou úpravou zevnějšku. 
Podpora a pomoc uživatelům při zvládání zásad správného stolování (prostírání, používání příboru, 
soběstačnost při konzumaci jídla, udržení čistoty stolovacího místa, udržení čistoty oděvu a obličeje, 
úklid po stolování). 
Hodnocení: 
13 uživatelů – všem uživatelům byla v průběhu roku poskytnuta podpora a pomoc při každodenním 
zvládání úkonů spojených se sebeobslužnými činnostmi. Míra podpory a pomoci se lišila v návaznosti 
na individuální potřeby jednotlivců. U čtyř uživatel se jednalo spíše o lehčí formu dohledu při zvládání 
sebeobslužných úkonů, u devíti uživatel pracovníci poskytovali velkou pomoc s ohledem na aktuální 
individuální potřeby každého z uživatel. 
 
Po celý rok se dbalo 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 upevňovali a prohlubovali 
znalosti a dovednosti v oblasti počítačové gramotnosti   ( základy obsluhy, využití internetu a sociálních 
sítí, opis textu ve Wordu), 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 fyzické schopnosti a dovednosti v oblasti péče o vlastní osobu (hygiena, 
stolování, oblékání, fyzická kondici), 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. Dále také spolupracovali na výrobě nejrůznějších aranží, které vytvářeli společně 
s pracovníky DS u příležitosti různě konaných společenských akcí. 

                                
Všeobecný přehled činností a aktivit poskytovaných v průběhu roku: 
 

 Udržování a nácvik samostatnosti a soběstačnosti v rámci sebeobsluhy 

 Udržování a nácvik jemné a hrubé motoriky, zvyšování tělesné zdatnosti a fyzické kondice 

uživatel 
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 Podpora kreativní činnosti – výtvarná a estetická činnost 

 Podpora kreativní činnosti – hudební a pohybová činnost 

 Opakování a procvičování trivia 

 Podpora a udržování kognitivních funkcí uživatelů 

 Nácvik pracovních návyků – domácí práce, práce na zahradě 

 Nácvik sociálního chování  

 Počítačová a informační gramotnost 

             
Obrázek 22 -  Procvičování kognitivních funkcí uživatel 

                            
 
 
 
Obrázek 23 - Nácvik sociálních dovedností 
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Obrázek 24 -Organizace pěvecké soutěže 

 

 
 
Obrázek 25 - Procvičování jemné motoriky a kognitivních funkcí 

 
 
Oblast volnočasová a aktivizační  
Uživatelé se v roce 2018 účastnili: 

 Masopust, vodění medvěda 
 Repríza divadelního představení „Ledové království“ pro Speciální školu  
 „Vítání jara“ spojené s pracovními dílničkami v DOZP 
 Oslava 11. výročí založení denního stacionáře, den matek, schůzka s opatrovníky uživatel DS 
 Přednáška – „Jak předcházet požárům“ 
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 Organizace pěvecké soutěže v domově – „Pták zpěvák“ 
 Návštěva výstavy „Myslivost a příroda“ – areál Florie 
 Návštěva výstavy „ Floria – Jaro“ 
 Taneční a hudební vystoupení uživatel DS na Jarmarku sociálních služeb města Kroměříže a 

Uherského Hradiště 
 Zhlédnutí divadelního představení „Tři prasátka“ – Speciální škola  
 Návštěva dopravního hřiště – instruktážní videa, nácvik bezpečného pohybu a orientace v 

dopravě 
 Muzeum Kroměřížska – výstava „Výstava hraček a dobových krámků“ 
 Dům kultury – Den seniorů – repríza „Ledové království“ a účast na koncertě skupiny Duo 

Jamaha 
 Návštěva „Floria – Podzim“ 
 Turistika spojená s vycházkami do blízkého okolí – poznávání nových lokalit, sběr přírodnin, 

udržování fyzické kondice uživatel a jejich orientace  

 společenské oslavy narozenin a jmenin uživatelů DS 
 návštěva výstavy v Domově pro seniory U Moravy – „Jak se dříve vařilo“ 
 návštěva Podzámecké zahrady, Květné zahrady – výstava „Výstava kamélií“ 
 „Kravatový ples“ Sociálních služeb města Kroměříže 
 Mikulášská nadílka v DOZP 
 Divadelní vystoupení uživatelů DS na Vánočním posezení v muzikálu – „Zlatovláska“ 
 Štědrý den v denním stacionáři 

 
Vypracoval: Mgr. Věra Mikulová  - vedoucí DOZP Barborka 
                      Kateřina Prchalová, DiS, - sociální pracovnice 
                      Mgr. Michaela Frimlová – sociální pracovnice 

16. Odlehčovací služba 
 
 

OBLAST SOCIÁLNÍ 

 

Cílovou skupinou pobytové odlehčovací služby při DOZP Barborka jsou osoby s mentálním, zdravotním 

a kombinovaným postižením od 19 let. Sociální služba není určena osobám s chronickým duševním 

onemocněním či jinou formou zdravotního postižení, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou 

osobní asistenci, osobám vyžadujícím zvláštní režim z důvodu Alzheimerovy choroby, osobám, jejichž 

zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče  

ve zdravotnickém zařízení, osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní 

soužití a osobám závislým na návykových látkách.  

V roce 2018 byla kapacita odlehčovací pobytové služby 4 lůžka a tuto službu využilo 42 uživatelů. 

Někteří tuto službu využili vícekrát v průběhu roku. Průměrný věk uživatelů odlehčovací služby byl 50 

let, z nichž nejstarší uživatelce bylo 93 let a nejmladšímu uživateli 21 let.  

V roce 2018 bylo 18 uživatelů omezených ve svéprávnosti, z toho 17 mělo opatrovníka rodinného 

příslušníka a 1 uživatelka měla opatrovníka veřejného - Město Kroměříž. 

V průběhu roku 2018 jedna uživatelka využívající odlehčovací službu po převozu do nemocnice 

zemřela. Bylo podáno celkem 93 žádostí o odlehčovací službu, z toho 87 žádostem bylo vyhověno, 6 
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žádostí bylo zamítnuto - 4 z důvodu, že žadatel nesplňoval cílovou skupinu pro odlehčovací službu a 2 

z důvodu, že zdravotní stav žadatele vylučoval poskytnutí odlehčovací služby. 

 

OBLAST PERSONÁLNÍ 

V odlehčovací službě pracovalo ke dni 31. 12. 2018 19 pracovníků s úvazkem 3,83. 

Tabulka 59 -Pracovní úvazek - vedoucí 

Pracovní zařazení Počet Úvazek 

Vedoucí 1 0,01 
 

Sociální úsek -  9 pracovníků s úvazkem 3,52 

Tabulka 60 - Pracovní úvazek – sociální úsek 

Pracovní zařazení Počet Úvazek 

Sociální pracovník, vedoucí 
výchovné a obslužné péče 

2 0,12 

Pracovník v sociálních 
službách 

7 3,4 

 

Zdravotní úsek - 1 pracovník s úvazkem 0,05 

Tabulka 61 -Pracovní úvazek - zdravotní úsek 

Pracovní zařazení Počet Úvazek 

Všeobecná sestra 1 0,05 
 

Technickohospodářský úsek - 8 pracovníků s úvazkem 0,25 

Tabulka 62 -Pracovní úvazek - technickohospodářský úsek 

Pracovní zařazení Počet Úvazek 

Účetní 2 0,02 

Údržbář 1 0,04 

Švadlena pradlena 1 0,04 

Uklízečka 1 0,07 

Provozní skladní 1 0,01 

Vedoucí kuchařka 1 0,01 

Kuchařka 1 0,06 
 

V roce 2018 všichni pracovníci v sociálních službách a sociální pracovnice splnili v  rámci povinného 

vzdělávání 24 hodin školení, seminářů, akreditovaných kurzů podle § 111 odst. 1 zákona č. 

108/2006Sb., o sociálních službách. 

 

Proškolení pracovníci předávali na metodických schůzkách na jednotlivých odděleních  

a pavilonech informace, poznatky, nové metody, způsoby práce a praktické zkušenosti  

ze školení, seminářů a kurzů ostatním pracovníkům. Využívali nových poznatků, metod, způsobu práce 
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při činnostech s uživateli a tím přispívali ke zkvalitňování jejich života. Absolvované vzdělávací 

programy písemně zpracovávali.  

V letošním roce byl dle informací od pracovníků největším přínosem vzdělávací program „Zvládání 

rizika v životě uživatele sociální služby“. Ocenili přednášku od studentů VOŠ Zlín „Základy první 

pomoci“. Dále je zaujalo školení „Základy alternativní a augmentativní komunikace“. 

 

PŘEHLED ABSOLVOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZA ROK 2018 
Tabulka 63 - Přehled absolvovaných vzdělávacích programů za rok 2018 

 

Název vzdělávacího programu Školitel 

 

Datum Rozsah Počet  

Hygienické minimum Alter s.r.o. 

Ing. Eva Ostrá 

26. 1. 2018 2 64 

Kvalifikační kurz pro pracovníky 

v sociálních službách  

SZŠ Kroměříž 19. 10. 2017 - 

27. 2. 2018 

170 1 

Certifikovaný trenér paměti – 

Aktivizační pracovník 

v sociálních službách, část: 

Stres a paměťový výkon 

Česká společnost pro 

trénování paměti a 

mozkový jogging 

PhDr. Diana Chrástková 

10. 3. 2018 

11. 3. 2018 

 

16 1 

Deprese u seniorů Curatio - PhDr. Marie 

Hermanová, MBA  

22. 2. 2018 8 2 

Metody šetrných úchopů a 

držení – opakovací kurz 

Asociace průvodců 

v problematice rizikového 

chování  

26. 3. 2018 

27. 3. 2018 

18 2 

Základy první pomoci Studenti VOŠ Zlín 

Mgr. M. Vaculíková Bílková 

3. 4. 2018 2 8 

Rozvoj týmové spolupráce 

zaměstnanců sociálních služeb 

Curatio - PhDr. Marie 

Hermanová, MBA 

5. 4. 2018 8 2 

Úvod do ošetřovatelské péče o 

uživatele s inkontinencí 

Essity Czech Repoblic s.r.o. 19. 4. 2018 8 2 

Komunitní plánování sociálních 

služeb 

PROAKCE, s.r.o. 23. 4. 2018 6 1 

Kvalita sociálně zdravotních 

služeb 

Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb ČR 

25. 4. 2018 5 1 

Konference vedoucích 

pracovníků  

ABENA 24. 5. 2018 

25. 5. 2018 

8 3 

Individuální plánování v práci 

sociálního pracovníka 

Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb ČR 

29. 5. 2018 5 3 

Pracovní tým v procesu 

transformace 

PROFIMA EDUCATION, 

s.r.o. - Mgr. Pavlína 

Kráčmarová 

31. 5. 2018 

15. 6. 2018 

 

8 45 
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Základy alternativní a 

augmentativní komunikace 

Socio. Factor 

PhDr. Daniel Topinka, PhD. 

22. 6. 2018 8 2 

3. konference Gratia Futurum 

913 - Kroměříž 

Sociální služby města 

Kroměříže 

27. 6. 2018 6 6 

Kvalifikační kurz pro pracovníky 

v sociálních službách 

Vzdělávací agentura 

SEDUCA – CZE s.r.o. 

13. 7. 2018 -

30. 8. 2018 

150 1 

Práce s rodinou klienta Curatio - PhDr. Marie 

Hermanová, MBA 

6. 9. 2018 8 2 

Zvládání rizika v životě 

uživatele sociální služby 

PROFIMA EDUCATION, 

s.r.o. 

 

1. 10. 2018 

23. 11. 2018 

14. 12. 2018 

8 47 

Mezinárodní vědecká 
konference Sociální služby v 
samosprávě 

Město Ružomberok 

Katedra sociální práce PF 

KU v Ružomberku 

Nadace MONDI 

Slovenská komora SP a ASP 

26. 10. 2018 Pasivní 

účast 

1 

Seminář pro ředitele organizací 

poskytujících sociální služby  

Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb ČR 

1. 11. 2018 

2. 11. 2018 

8 1 

Sexuální asistence Projekt MPSV 9. 11. 2018 6 2 

Kvalifikační kurz pro pracovníky 

v sociálních službách 

MARLIN, s.r.o. 24. 9. 2018 -

14. 11. 2018 

150 1 

Paliativní péče u pacientů 

s demencí  

Diakonie ČCE 

 

15. 11. 2018 5,25 2 

Základy fundraisingu 

v sociálních službách  

MARLIN, s.r.o.  20. 11. 2018 6 1 

Mezinárodní odborná 

konference 

Spiritualita v biografické  

EBIN 10. 12. 2018 Účast 1 

 

 

Supervize pro pracovníky 

v sociálních službách  

Mgr. Jan Vodák, PhD Za rok 2018 15 60 

 

 

OBLAST TECHNICKÁ 

 

V DOZP Barborka je uživateli odlehčovací služby poskytováno ubytování  

ve čtyřech jednolůžkových pokojích o rozloze 16,5 m2. Pokoj je vybaven obvyklým zařízením, 

v rozsahu: lůžko, noční stolek, židle, šatní skříň, stůl, stropní světlo, uzamykatelná část nábytku na 
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ano ne bez odpovědi

ochranu osobních věcí. K pokoji náleží televizor, který může uživatel využívat při odlehčovací službě 

zdarma. Nad rámec tohoto vybavení je uživateli před nástupem  

do zařízení poskytnuta možnost volby ve výběru postele, zda si přeje válendu či z důvodu zdravotního 

stavu postel polohovací. Cena jednolůžkového pokoje na odlehčovací službě  

v roce 2018 činila 184 Kč/den. Mimo pokoj může uživatel užívat také společné prostory DOZP Barborka. 

 

V DOZP Barborka jsou uživatelům nabízeny fakultativní činnosti, jejichž přehled a ceník je součástí 

Smlouvy o poskytnutí sociální služby – odlehčovací pobytová služba v příloze č. 2. Jedná se o 

nadstandartní opravy osobního prádla, řemeslné práce nad rámec základních služeb, nákupy osobních 

věcí, doprovod uživatele s řidičem, doprovod uživatele k individuálním akcím, úschova cenností, 

kopírování tiskovin, zhotovení či tisk fotografií, pronájem kulturní místnosti.  

 

OBLAST ZVYŠOVÁNÍ KVALITY 

Při podpisu smlouvy si každý uživatel odlehčovací služby sám nebo s podporou rodiny zvolí rozsah a 

způsob poskytovaných služeb. Během celého pobytu pracovníci komunikují  

a zjišťují potřebné informace, podněty a potřeby jak s uživateli odlehčovací služby, tak  

i s rodinnými příslušníky a příbuznými, aby bylo zajištěno poskytování sociální služby co nejkvalitněji. 

Všichni pracovníci DOZP Barborka se snaží vytvořit pro uživatele odlehčovací služby prostředí a takové 

podmínky pro přechodný pobyt, aby se co nejvíce přizpůsobilo jejich přirozenému sociálnímu 

prostředí. 

Podpora a pomoc je poskytována v souladu se schopnostmi uživatele odlehčovací služby tak, aby 

nevznikala závislost na poskytovaných službách. Je podporován nácvik, udržení  

i zachování co nejvyšší míry soběstačnosti a samostatnosti uživatelů odlehčovací služby.  

U pobytů delších než 3 dny byl vypracován plán podpory a pomoci. 

Uživatelé odlehčovací služby, rodinní příslušníci a příbuzní, mají možnost vyjadřovat  

se ke kvalitě poskytovaných služeb ústně, telefonicky, písemně nebo prostřednictvím schránky 

stížností, podnětů a připomínek. Všichni pracovníci chápou připomínky a podněty uživatelů 

odlehčovací služby a rodinných příslušníků jako náměty, impulsy ke zkvalitnění poskytované služby. 

Spokojenost s poskytovanými službami byla zjišťována pomocí dotazníků pro uživatele odlehčovací 

služby a jejich rodinných příslušníků.  

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 24 respondentů. 
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Graf 14: Spokojenost s odlehčovací službou 
 
 

 

OBLAST VOLNOČASOVÁ A AKTIVIZAČNÍ 
 

Uživatelům odlehčovací služby je nabízena celá řada aktivizačních činností, jejichž cílem je smysluplné 

využití dne uživatelů, posilováním sebevědomí uživatelů s možností jejich seberealizace. 

Uživatelé na odlehčovací službu přicházejí s určitými cíli a potřebami, které se pracovníci během jejich 

pobytu snaží naplňovat. Po domluvě s uživateli odlehčovací služby a jejich rodinnými příslušníky jsou 

uživatelům nabízeny činnosti, které vycházejí z jejich individuálních potřeb a zájmů. Tyto činnosti jsou 

zejména zaměřeny na udržení či zvýšení samostatnosti a soběstačnosti uživatelů odlehčovací služby 

v oblasti hygieny, stravování, oblékání, nácvik na procvičování motorických schopností a dovedností. 

Uživatelé pobytové odlehčovací služby se dle svých zájmů mohou také účastnit různých akcí 

pořádaných domovem Barborka, nebo akcí pořádaných v rámci Sociálních služeb města Kroměříže. 

Nabízené činnosti a aktivizace pracovníci vždy přizpůsobují zájmům, schopnostem  

a možnostem uživatelů odlehčovací služby. Z kulturních akcí jsou to návštěvy koncertů, výstav v muzeu 

Kroměřížska, besed v knihovně města Kroměříž, účast na plese Sociálních služeb města Kroměříže. 

Pokud uživatel odlehčovací služby není schopen sám se nabízené akce účastnit a má o ni zájem, je mu 

vždy zajištěn doprovod pracovníka. 

Dále mají možnost uživatelé odlehčovací služby zapojit se do různých kulturních, společenských a 

sportovních akcí v rámci zařízení, vycházek, účastnit se besed, přednášek apod. V letošním roce se 

uživatelé odlehčovací služby účastnili těchto akcí: 
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 Graf 15: Dodržování práv, podněty, připomínky ke službě 
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 Masopust 

 Vítání jara 

 Živé sochy  

 Jarmark na Velkém náměstí 

 Dožínky na Velkém náměstí 

 Ples Domu kultury 

 Neslýchaně zábavný večer 

 Nácvik divadla Zlatovláska  

 Putování po Kroměříži 

 Návštěvy Florie  
 

V domově je dostatečné množství společných prostor, které uživatelé odlehčovací služby mohou 
využívat. Jsou to prostory např. jídelen, společenských místností, teras, kuřáren, tělocvičny, počítačové 
místnosti, vodoléčby, psychorelaxační místnosti a zahrady. Společné prostory jsou dostupné kdykoliv 
ve volném čase uživatelů, je zde i vybavení pro další zájmové aktivity (kuželky, stolní tenis, šipky…).                                                                                                                  
 

Mimo výše jmenovaných služeb zprostředkováváme dle přání a požadavků uživatelů pobytové 
odlehčovací služby: 
 

 Služby pedikérské a kadeřnické 

 Individuální nákupy s doprovodem dle přání a potřeb klienta 

 Možnost bohoslužby, návštěvy kněze 

 Návštěvy odborných lékařů, specialistů, s doprovodem pracovníka 
 

Zpracovala: Mgr. Věra Mikulová, - vedoucí DOZP Barborka 

                      Mgr. Pavla Greschnerová, - sociální pracovnice 

                      Mgr. Gabriela Perútková, -  vedoucí obslužné péče 

                      Bc. Monika Neprašová – vedoucí obslužné péče 
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17. Podpora samostatného bydlení 

 
Oblast sociální 

Posláním služby je podpora k vedení důstojného, plnohodnotného a co nejsamostatnějšího života 

uživatelů ve spolupráci s jejich rodinou na území města Kroměříže. Terénní službu nabízíme 

uživatelům, kteří bydlí:  

1. ve vlastních domácnostech,  

2. samostatně si pronajímají byt,  

3. v bytech, které pronajímá poskytovatel od Města Kroměříže. 

Druh služby: terénní 

Cílová skupina služby 

Osoby s mentálním či kombinovaným postižením ve věku 19 - 64 let, které mají sníženu soběstačnost 

z důvodu zdravotního znevýhodnění. 

Dále je třeba, aby tyto osoby: 

- byly motivované k samostatnému bydlení (nemůže jít např. pouze o zájem opatrovníka) a 

k samostatnému zajišťování svých potřeb, 

- měly dostatečný příjem pro samostatné bydlení, 

- nebyly odkázány na zvláštní ošetřovatelskou péči z důvodu svého zdravotního postižení, 

- netrpěly jako základní diagnózou psychiatrickým onemocněním. 

Naše služba je určena zájemci, který se nachází v nejméně jedné z níže uvedených nepříznivých 

sociálních situacích, které jsou spojeny se ztrátou nebo oslabením schopností v oblasti samostatného 

bydlení z důvodu nepříznivého zdravotního stavu – mentálního či kombinovaného postižení. 

V nepříznivé sociální situaci se nachází zájemce, který: 

- nezvládá běžné úkony v domácnosti (úklid, péči o prádlo, obsluha domácích spotřebičů apod.), 

- má potíže s hospodařením s penězi, 

- má potíže s cestováním, 

- má potíže se zajišťováním svých záležitostí u lékaře, na úřadech, v zaměstnání, při zajištění 

volnočasových aktivit, 

- má potíže s péčí o svou osobu (pravidelná hygiena, výměna oděvů), 

- má potíže při zajištění stravy (nakupování, příprava či zajištění stravy), 

- má potíže s dodržováním lékařských kontrol k udržování nebo zlepšování zdravotního stavu. 

Maximální kapacita: 4 uživatelé v jeden okamžik. 

 

Kategorizace klientů 

Počet unicitních klientů za rok 2018: 7 klientů 

Průměrný věk klientů: 44,6 let 

Nejstarší klient: 60 let  (žena)  Nejmladší klient: 19 let (muž) 
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Tabulka 64 Kategorizace klientů PSB 

dle věku dle stupně závislosti (PnP) 

19 – 26 let 2 uživatelé I. stupeň 4 uživatelé 

II. stupeň 1 uživatel 

27 - 64 let 5 uživatelů III. stupeň 1 uživatel 

IV. stupeň 0 uživatelů 

dle pohlaví dle omezení ve svéprávnosti 

ženy 2 uživatelky uživatelé, kteří mají 

opatrovníka 

6 uživatelů 

muži 5 uživatelů z toho: obec 4 uživatelé 

de zaměstnanosti klientů z toho: rodina 2 uživatelé 

zaměstnaní 4 uživatelé omezení svéprávnosti 

dosud v jednání soudu 

1 uživatel 

bez zaměstnání 3 uživatelé   

 

Využívání jiných sociálních služeb a veřejných služeb 

4 uživatelé využívali osobní asistenci, a to zejména na doprovod na výlety. 

Jelikož uživatelé žijí v běžné komunitě v bytech v Kroměříži, využívají také veškerých potřebných a 

dostupných veřejných služeb. Nakupují si sami či s podporou asistentek v síti obchodů, v týdnu 

odebírají oběd v zaměstnání či školních jídelnách, o víkendu si vaří. V letošním roce se nám podařilo 

zajistit také pro všechny uživatele lékaře ve městě, zubaře pak v Chropyni. Klienti dále využívají běžných 

služeb, jako jsou kadeřnictví, pedikúra, MHD, další veřejná doprava, řemeslné služby (např. opravy 

elektrospotřebičů a jiných spotřebních věcí, sklenářství, služby malíře). Uživatelé si potřebné služby 

sami vyhledávají, ve městě se orientují či požádají o pomoc pracovnice PSB. 

 

Počet a přehled žadatelů o službu 

V roce 2018 bylo přijato 5 nových žádostí o poskytování služby. 3 žádosti byly v roce 2018 uspokojeny, 

1 žádost zájemce o službu stáhl zpět a 1 žádost bude uspokojena na počátku roku 2019. 

 

Oblast personální 

Z důvodu zvýšené poptávky o sociální službu došlo v roce 2018 k personálnímu rozšíření služby. Službu 

zajišťuje 5 pracovníků, avšak přepočtený počet úvazků je 4,0 (oproti 2,4 z roku 2017). 
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Obrázek 26 Personální zajištění PSB 

 
 

Vzdělávání pracovníků 

V souvislosti s rozvojem služby a obměnou pracovního týmu byly pečlivě voleny oblasti vzdělávání 

s ohledem na potřeby pracovnic, ale i uživatelů služby. Z důvodu zvyšování kvality služby byla přizvána 

na konzultaci externí odbornice ze společnosti Jinak, o. p. s., jež byla pro pracovní tým velkým 

přínosem. Mnoho inspirace načerpaly pracovnice také na 2. národní konferenci služby Podpora 

samostatného bydlení konané v Praze.  

 
Tabulka 65 Vzdělávání pracovníků Podpora samostatného bydlení 

Vzdělávací program Školitel/ pořadatel Datum Rozsah 

(hod.) 

Počet 

pracovníků 

Školení BOZP, PO Mgr. Romana Hejdová 5. 2. 2018 2 3 

Týmová supervize PhDr. Markéta Greplová 19. 3. 2018 

4. 6. 2018 

24. 9. 2018 

10. 12. 2018 

2 

2 

2 

2,5 

3 

3 

5 

5 

Kvalita sociálně zdravotních 

služeb  

Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb ČR 

25. 4. 2018 5 1 

Individuální plánování v práci 

sociálního pracovníka 

Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb ČR 

29. 5. 2018 5 1 

Sociální služby v Evropě Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb ČR 

30. – 31. 5. 

2018 

6 1 

Základy alternativní a 

augmentativní komunikace 

SocioFactor s. r. o. 

Mgr. Kristína 

Strouhalová 

22. 6. 2018 8 5 

Vztahy, intimita a sexualita lidí 

s mentálním postižením 

SocioFactor s. r. o. 23. 6. 2018 8 5 

Vedoucí 

úvazek 0,5

Pracovník v sociálních 
službách - klíčový pracovník

úvazek 1,0

Pracovník v sociálních 
službách - klíčový pracovník

úvazek 1,0

Pracovník v sociálních 
službách - klíčový pracovník

úvazek 1,0

Sociální pracovnice 

úvazek 0,5
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Mgr. Kristína 

Strouhalová 

3. konference Gratia Futurum 

913 

Sociální služby města 

Kroměříže, p. o. 

27. 6. 2018 6 2 

Školení referenčních řidičů Autoškola Roman 8. 2. 2018 2 5 

Spolupráce a sociální 

podnikání v širších 

souvislostech 

ANNO ČR, z. s. 13. 9. 2018 7 2 

Podpora samostatného 

bydlení v praxi 

Jinak o. p. s. 

Mgr. Kateřina 

Krčmářová 

17. 9. 2018 8 5 

Sexuální asistence Mg. Martina Čápová 9. 11. 2018 6 1 

 

Úhrada za služby 

Cena jednotlivých základních poskytovaných úkonů dle §9 vyhlášky 505/2006 Sb. je pro všechny úkony 

nastavena stejně, a to 70,- Kč/ hod. Základní úkony podpory samostatného bydlení jsou tyto: pomoc 

při zajištění chodu domácnosti; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V případě, že je doba poskytování úkonu kratší než 60 

minut, výše úhrady se krátí dle skutečně spotřebovaného času. Fakultativní úkony služba nenabízí. 

Oblast zvyšování kvality 

Kvalita služby je stále sledována na základě individuálního vyhodnocování aktuálních potřeb klientů 

v rámci individuálního plánování. Aktuální potřeby klientů spolu s dovednostmi a znalostmi pracovního 

týmu vedou k volbě nejvhodnějších vzdělávacích programů. Účastníme se konferencí a konzultací 

s odborníky z jiných krajů, sdílíme praktické zkušenosti. To vše vede k dalšímu rozvoji služby s ohledem 

na dodržování základních lidských práv a svobod. Dbáme na správnou míru podpory našim klientům, 

nepřebíráme za ně jejich povinnosti, vedeme je k jejich plnění, a to ve spolupráci s opatrovníky. Každý 

z našich uživatelů žije v běžném bytě v místní komunitě, čerpá výhody z této situace, avšak nese i 

přiměřenou míru rizika.  Kvalita služby je zajišťována dodržováním Standardů kvality a dodržování 

jednotných postupů práce – metodik. Standardy kvality prochází revizí v závislosti na změnách praxe. 

 

Supervizní podpora 

Pro kvalitu služby je zásadní také nově zavedená podpora nezávislého odborníka, supervizorky. 

Nejméně 4 x ročně nám poskytne nezaujatý pohled na komunikaci v týmu, podporu jednotlivých 

uživatelů, dodržování lidských práv a svobod. V letošním roce poskytla své služby i zaměstnavateli 

jednoho z uživatelů, čímž dopomohla ke změně přístupu týmu pracovnic a prodloužení pracovní 

smlouvy tomuto uživateli. 

 

Hodnocení služby klienty 

S klienty vedeme v průběhu roku mimo individuální plánování také kontrolní rozhovory. Jestliže z nich 

vyplývají nové skutečnosti, obracíme na ně svou pozornost. V průběhu prosince 2018 pak byly 

provedeny hodnotící rozhovory se všemi uživateli služby. Z nich vyplývá následující: 
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1. Spolupráce s pracovnicemi: 

6 klientů uvádí, že rádi spolupracují se všemi třemi terénními pracovnicemi. 1 uživatel uvádí, 

že s jednou z pracovnic nespolupracuje rád, protože mu „nadává, když do telefonu řeknu „nó“ 

(pozn. místo jména a pozdravu). 

2. Znalost klíčové pracovnice: 

Všech 7 klientů ví, kdo je jejich klíčový pracovník, a ve všech případech jsou s touto volbou 

spokojeni. 

3. Důvěra k pracovnicím, osoba, na kterou se obrátím s problémem: 

3 klienti se obrátí nejraději na svou klíčovou pracovnici, 1 klientka na pracovnici jinou. 3 
klienti se nejraději s problémem obrací na vedoucí a sociální pracovnici. Pro nikoho z klientů 
ale není problém obrátit se na kteroukoliv pracovnici. 

4. Co chci změnit pro svou spokojenost: 

3 klienti uvádějí jako jediný zdroj potíží jednoho z klientů, s kterými sousedí. Přejí si, aby kvůli 

svému chování (rušení spolužití v domě zvaním početných návštěv, hluk a nepořádek) 

v jednom případě ve službě skončil, ve dvou případech si přejí, aby změnil své chování. Klient, 

který s ním přímo žije v bytě, si pro svou spokojenost přeje, aby bydlel sám. 

1 klient si přeje, aby mu jeho přítelkyně přestala působit obtíže (přespává u něj, i když to 

nájemní smlouva nedovoluje), 1 klientce vadí, když se se svým spolubydlícím pohádá a 1 klient 

je spokojený, ale rád by si našel životní partnerku a placenou práci. 1 klient by rád zlepšil svou 

finanční situaci, aby si mohl kupovat více věcí. 

 

 

 

Cíle služby 

 V průběhu roku došlo k plánovanému rozvoji služby, navýšení úvazků v přímé péči a tím umožnění 

přijetí dalších 3 uživatelů do služby, následně od ledna 2019 pak 1 dalšího uživatele. 

Podpora samostatného bydlení do budoucna plánuje podporu zejména těch osob, které dosud žijí ve 

své domácnosti, chtějí se osamostatnit od péče rodičů tak, aby za naší podpory dále zvládali 

samostatný život v místní komunitě. 

 

Cíle v oblasti bydlení 

SSKM bylo prostředníkem v nalezení nových vhodných bytů pro nové klienty PSB. Mohlo tak dojít 

k rozšíření služby, ale i k umožnění přestěhování 1 klienta z bytu se spolubydlícím do samostatného 

bytu. 

 

Cíle v oblasti zaměstnávání 

Po ztrátě zaměstnání 2 klientů na vrátnici a v prádelně DOZP se podařilo nalézt oběma pracovní 

uplatnění v prádelnách, v rámci SSKM. Do práce docházejí 2 dny v týdnu, proto jsme aktivně 

vyhledávali další možnosti pracovního uplatnění. Došlo tedy k dalšímu pracovnímu závazku, kdy se tito 

dva klienti dělí o 1 pracovní smlouvu. Každý týden spolu přeberou, roztřídí a roznesou letáky do 

určených schránek v Kroměříži. Této činnosti věnují 2–3 hodiny 3 dny v týdnu. Dalšímu klientovi, který 
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má výrazně nízké příjmy se podařilo nalézt pracovní uplatnění při pomocných pracích v kuchyni a úklidu 

v rámci SSKM denně dopoledne. 

Jedna klientka našla uplatnění jako pomocná síla v kuchyni školského zařízení, kde pracuje v rámci DPČ 

na poloviční úvazek denně. Další 2 klienti služby pravidelně docházejí do Sociálně terapeutických dílen 

Hanáček, aby obnovili své pracovní návyky a dovednosti. Cílem je nalézt vhodné pracovní uplatnění i 

pro ně. Zaměřujeme se na udržení motivace klientů k práci, což se nyní daří ve spolupráci s opatrovníky 

a pravidelnému předávání finanční částky k osobní spotřebě, po obdržení mzdy. Pouze 1 klient není 

zapojen ani do pracovního procesu ani do činností STD Hanáček. Nicméně se jedná o nejstaršího 

klienta, jehož stav nedovoluje zapojení na trhu práce. Vyjadřuje své uspokojení z uplatnění 

v domácnosti, stará se o úklid, nákupy, vaření či vyzvedávání a objednávání obědů pro sebe i svou 

partnerku. 

 

Zlepšení vztahů a sociálního chování v místě bydliště 

Všichni klienti až na jednoho již bez problémů zvládají zásady správného sousedského soužití. Jeden 

nový, nejmladší klient, prokazuje opakované zásadní pochybení v této oblasti a svým chováním hrubě 

porušuje pravidla občanského soužití. V této oblasti jej motivujeme primárně, avšak bez výsledku. 

Klient již obdržel písemné výtky z důvodu hrubého porušování občanského soužití. Klient navíc dále 

selhává v mnoha dalších oblastech (pravidelná docházka do práce, odmítání spolupráce s PSB, 

znemožňování poskytování podpory v některých oblastech, které nezbytně potřebuje, zejména 

v hospodaření s finančními prostředky). Aktuálně nezvládá bez závažných problémů zajistit své životní 

potřeby za využití dané sociální služby. Soud stále řeší otázku jeho omezení ve svéprávnosti. Řešením 

je po dohodě s klientem nalezení a nástup do pro něj vhodnější pobytové služby, tj. do Chráněného 

bydlení. 

 

Podpora uživatelů ve styku s rodinami a přáteli 

U všech klientů se daří udržovat a rozvíjet jejich rodinné a přátelské vazby, ať už doprovody k návštěvě 

rodin v jiných městech, či samostatných cestách, přijímání návštěv doma, motivací k telefonním 

kontaktům s rodinami apod. Toto se nedaří pouze u jednoho klienta, který aktuálně prokazuje, že 

nezvládá zajistit své potřeby za terénní podpory PSB. Vyhledává stále nevhodné party z blízkého okolí, 

s rodinou se odmítá kontaktovat, i když před přistěhováním udával dobré vztahy s jednou ze sester. 

 

Podpora v oblasti partnerských vztahů 

Uživatelé byli individuálně podporováni i v této oblasti, jelikož jsou v ní velmi zranitelní. Snaží se 

navazovat známosti v rámci běžné komunity, což se i částečně daří, avšak je třeba spolu s opatrovníky 

přehodnocovat rizika, která z těchto vztahů plynou a motivovat klienty k zodpovědnému chování. 

Problémem je často forma, kterou se klienti seznamují, a to jsou sociální sítě. 2 klienti nevhodně využili 

tuto formu seznamování. Proto byli poučeni o rizicích, která plynou z využívání této formy komunikace, 

nejen pracovníky PSB ale i Policií ČR. 
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Hodnocení pracovníků, kontrolní činnost 

V průběhu roku 2018 probíhaly průběžné kontroly činností pracovníků Podpory samostatného bydlení 

v souladu s organizační směrnicí č. 22/2018 Kontrolní činnost organizace. 1 x ročně proběhlo 

hodnocení pracovníků, dále pak hodnocení pracovníků po zkušební době i motivační  

rozhovory.  

 

Logo služby 

 

 Obrázek 27 Nové logo Podpora samostatného bydlení 

 

 

 

V závěru roku 2018 bylo vytvořeno logo pro sociální službu Podpora samostatného bydlení, které bude 

nadále používáno spolu s logem Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvkové organizace. Z tohoto 

loga navíc nově vytvořené logo vychází. 

 

 

Oblast volnočasová a aktivizační 

Uživatelé jsou průběžně motivování k využívání dostupných místních zdrojů umožňující lepší sociální 

začleňování. Podle kalendáře akcí města Kroměříže na následující měsíc si plánují kulturní aktivity. 

Uživatele povzbuzujeme k návštěvám kulturních akcí na základě znalostí jejich zájmů. Akce navštěvují 

sami, s přáteli, případně oslovují pracovníky služby s žádostí o doprovod. V roce 2018 se někteří klienti 

účastnili např. koncertu Gypsy CZ v rámci akce Města Kroměříž a VOŠ pedagogické a sociální „Kroměříž 

bez hranic“, dále projekcí v kině Nadsklepí, dožínek, farmářských trhů, mnoha akcí na výstavišti Floria, 

Adventu na radnici v Kroměříži, výstavy betlémů ve Zlíně a adventních zlínských trhů. 3 klienti také 

příležitostně navštěvovali místní Klub seniorů. V rámci volného času uživatelé přijali naše pozvání na 

pracovní exkurzi do společnosti PLASTIKA, a. s., kde jsme probrali možnosti budoucího zaměstnání a 

předali životopisy zájemců o tuto práci. Nové informace načerpali uživatelé, kteří ovládají práci 

s internetem, i na přednášce Policie ČR o kyberšikaně a dalších hrozbách sociálních sítí. 

 

Potravinová pomoc klientům Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. 

Sociální služby města Kroměříže, p. o. uzavřely v září 2018 smlouvu o potravinové pomoci 

s Potravinovou bankou ve Zlínském kraji, z. S. Předmětem smlouvy je bezplatné odebírání potravin, 

s cílem jejich bezplatné distribuce mezi osoby v tíživé finanční situaci – klienty Sociálních služeb města 

Kroměříže, p. o.  Odběr a distribuci potravin jednotlivým sociálním službám, jejichž zástupci je předávají 
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konkrétním potřebným uživatelům, zajišťuje vedoucí Podpory samostatného bydlení. Sklad 

potravinové pomoci se nachází v Domově pro seniory Vážany, Lesní 299/54 v Kroměříži. Odběr i 

předávání potravinové pomoci se řídí organizační směrnicí č. 28/ 2018 O využívání potravinové pomoci 

v zařízeních sociálních služeb. 10. 11. 2018 jsme pak spolu s dobrovolníky z řad studentů Střední 

zdravotnické školy Kroměříž a Střední zdravotnické a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín organizovali 

Národní potravinovou sbírku v kroměřížském Hypermarketu Albert.  

Všechny darované potraviny a drogerie posloužily výhradně klientům Sociálních služeb města  

Kroměříže, p. o. – osobám se zdravotním postižením a seniorům v tíživé finanční situaci. 

 V roce 2018 bylo takto podpořeno celkem 130 uživatelů Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 28 - Potravinová sbírka - Hypermarket Albert 

Obrázek 29 - Potravinová sbírka - dobrovolníci 
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18. Sociálně terapeutické dílny Hanáček 
 
 

Oblast sociální 

Služba zahájila svou činnost 1. 1. 2018, je zařazena a hrazena z projektu Zlínského kraje: Podpora a 

rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji. 

Sociálně terapeutické dílny Hanáček individuálně podporují osoby s lehkým a středně těžkým 

mentálním postižením při zlepšování sebeobsluhy, získávání a rozvoji pracovních dovedností, poskytují 

jim prostor ke smysluplnému využití času a pomáhají jim navazovat nové sociální kontakty.  

Cíle služby         

Poskytnout účinnou podporu uživatelům vedoucí k:  

 získávání a využívání pracovních dovedností; 

 osvojení si návyků spojených s docházkou do práce (pravidelnost, dodržování pracovní doby, 

omlouvání nepřítomnosti, samostatnost, odpovědnost); 

 získání schopnosti zhotovit použitelný účelný výrobek nebo poskytnout službu; 

 dosažení maximální samostatnosti v péči o svou osobu; 

 nabytí a zlepšování si sociálních dovednosti; 

 začlenění se do společnosti a na chráněný nebo otevřený trh práce; 

 získání dostatku sebedůvěry k využívání nabytých dovedností. 

Druh služby: ambulantní 

Projekt „Podpora a rozvoj vybraných sociálních 
služeb ve Zlínském kraji“ 

 

Registrační číslo projektu: 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776   Období realizace: 7/2016–6/2020 

Stručný obsah: Projekt se zaměřuje na zvýšení dostupnosti a kapacity vybraných druhů ambulantních 

a terénních sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a ohrožené rodiny s dětmi (osobní 

asistence, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi). Jedná se zejména o služby, které úzce navazují na probíhající procesy transformace v oblasti 

péče o ohrožené děti a transformace pobytových zařízení sociální péče pro osoby se zdravotním 

postižením. 
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Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj 4 druhů sociálních služeb na území Zlínského 

kraje do konce roku 2019 a současně podpořit zvyšování kvality poskytovaných služeb prostřednictvím 

evaluace. 

 

Dílčí obecné cíle projektu zahrnují: 

zajištění dostupnosti a efektivity vybraných sociálních služeb; podporu vybraných služeb v návaznosti 

na rozšíření kapacit sítě v místech, kde žijí osoby ohrožené sociálním vyloučením; 

zvýšení prostupnosti služeb a uvolňování kapacit pro nově potřebné zájemce o službu; pomoc 

vybraným cílovým skupinám (osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi – osoby pečující o malé 

děti a rodiče samoživitelé) při jejich integraci do společnosti, zejména při vstupu nebo návratu na trh 

práce. 

Cílová skupina služby 

Osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením od 18 do 64 let věku, převážně z Kroměřížska, 

které se nachází v nepříznivé sociální situaci a mají zájem ji řešit. 

Jaké situace vedou k využívání služby 

Chybějící náplň dne a zájem smysluplně trávit čas. Neúspěch v uplatnění na trhu práce, kvůli 

zdravotnímu postižení. Sociální izolace. Nezvládnuté zásady osobní hygieny. Nezvládnutá komunikaci 

při vyřizování každodenních záležitostí (nákupy, úřady, návštěva lékaře apod.). 

Službu neposkytujeme osobám: 

S těžkým stupněm mentálního postižení, s těžkými smyslovými vadami či autismem, s potřebou 

nepřetržité ošetřovatelské péče a osobní asistence, trpící infekčním onemocněním, závažným 

způsobem narušující kolektivní soužití, bez zájmu aktivně řešit svou nepříznivou sociální situaci. 

Kapacita služby: 22 osob v jeden okamžik 

Kategorizace klientů 

Počet unicitních klientů za rok 2018: 27 klientů 

Průměrný věk klientů: 41,1 let 

Nejstarší klient: 63 let  (muž)  Nejmladší klient: 20 let (žena) 
 

Tabulka 66 - Kategorizace klientů STD Hanáček 

dle věku dle stupně závislosti (PnP) 

19 – 26 let 
 

8 uživatelů I. stupeň 5 uživatelů 

II. stupeň 8 uživatelů 

27 - 64 let 19 uživatelů III. stupeň 5  uživatelů 

nepobírá  3 uživatelé 

dle pohlaví nezjištěno 6 uživatelů 

ženy 12 uživatelek dle omezení ve svéprávnosti 
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muži 15 uživatelů uživatelé, kteří mají 

opatrovníka 

22 uživatelů 

de zaměstnanosti klientů z toho: obec 10 uživatelů 

zaměstnaní 5 uživatelů z toho: rodina 12 uživatelů 

bez 

zaměstnání 

22 uživatelů omezení svéprávnosti 

dosud v jednání soudu 

1 uživatel 

 

Zaměstnanost klientů a využívání jiných sociálních služeb 

5 uživatelů již zvládá i spolupráci se zaměstnavateli v rámci dohod o provedení práce, prozatím velmi 

hodinově omezeně. Jedná se o pomocné práce v prádelně, při úklidu či roznos letáků.  

19 uživatelů využívá i jinou sociální službu. 3 x Osobní asistenci, a to zejména na výlety, 2 x Denní 

stacionář, 4 x terénní službu Podpora samostatného bydlení. 12 uživatelů využívá pobytové sociální 

služby. 

 

Bydliště uživatelů STD Hanáček 

Převážná většina uživatelů dochází do dílen přímo z Kroměříže (85,2 %) a největší procento uživatelů 

žije v domácnosti se svými rodiči či širšími rodinami (40,8 %). Všichni uživatelé, kteří žijí samostatně 

v domácnosti využívají terénní služby Podpora samostatného bydlení (14,8 %). 

 

 
Graf 15- Bydliště uživatelů STD Hanáček 
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Graf 16 - Forma bydlení uživatelů STD Hanáček 

Oblast technická 

Dílna domácích prací nabízí činnosti týkající se nácviku domácích prací a je vybavena např. vařičem 

s troubou, myčkou nádobí, rychlovarnou konvicí, kávovarem a sušičkou potravin, vysavačem, 

automatickou pračkou. Tyto domácí spotřebiče slouží k nácviku jejich samostatné obsluhy. Dále v této 

dílně klienti tkají koberce na tkalcovském i ručním stavu, vyrábí přáníčka za použití přístroje Big Shot, 

pletou čepice a nákrčníky na kruhových pletacích strojích, vyšívají, šijí ručně i na šicích strojích, pletou, 

háčkují, zpracovávají molitanovou výplň, barví tašky a textil a mnohé další. V kreativní dílně je umístěna 

pec na vypalování keramiky, proto zde probíhá zejména tvorba keramická – zpracování hlíny, vylívání 

forem na keramiku, glazurování, ale také natírání, lakování, řezání dřeva a výroba odznaků – buttonů 

na ručním pákovém stroji. 

Uživatelé i pracovníci mají možnost docházet na oběd do jídelny DOZP Barborka, dále si mohou 

přinesený oběd uchovat v lednici a ohřát v mikrovlnné troubě přímo v dílnách. 

 

Počet a přehled žadatelů o službu  

V roce 2018 bylo přijato 28 žádosti o poskytování služby, se všemi zájemci mimo jednoho byla zahájena 

spolupráce. 1 zájemce nesplňoval podmínku cílové skupiny a to věk. Současně bylo také 5 smluv 

ukončeno, ve 3 případech z důvodu nástupu uživatele do práce, 2 uživatelé započali další vzdělávání, 

z toho 1 uživatel započal současně i práci na DPP. 2 uživatelé služby současně dochází do STD i pracují. 

Jejich práce však nenaplňuje všechny prvky zaměstnanosti a tito uživatelé stále vyžadují podporu 

v určité oblasti. 1 uživatel vypomáhá 1x v týdnu 2 hod. jako pomocný administrativní pracovník, je pro 

něj však zásadní osvojit si prvky sebeobsluhy, aby se v budoucnu dokázal uplatnit na trhu práce zcela 

a aby měl možnost samostatnějšího života. 1 uživatelka pak 1x v týdnu o víkendu roznáší letáky, v STD 

si však teprve osvojuje trvalé pracovní návyky. 

Úhrada za služby 

Služba je dle Zákona 108/2006 Sb. poskytována zdarma a realizuje základní úkony, jimiž jsou: 

6 UŽIVATELŮ (22,2 %)

6 UŽIVATELŮ (22,2 %)

11 UŽIVATELŮ (40,8 %)

4 UŽIVATELÉ (14,8 %)
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pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo 

pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních 

návyků a dovedností, základní sociální poradenství. Fakultativní úkony služba nenabízí. 

 

Oblast personální 

Službu stále zajišťuje 6 pracovníků: vedoucí na 0,5 úvazku, sociální pracovnice na 0,5 úvazku a 4 

pracovnice v sociálních službách (4,0 úvazky). 

 
Obrázek 30 Personální zajištění STD Hanáček 

 
 

Vzdělávání pracovníků 

V souvislosti se založením nové sociální služby byly pečlivě voleny oblasti vzdělávání s ohledem na 

potřeby pracovnic, ale i uživatelů služby. Před samotným zahájením poskytování služby absolvovala 

vedoucí odbornou stáž v STD v Otrokovicích a v Uherském Brodě, celý tým absolvoval stáž v STD 

v Rožnově pod Radhoštěm. Podařilo se také nastavit spolupráce se supervizorkou, minimálně 4x ročně 

po cca 2 hodinách. 

 
Tabulka 67 Vzdělávání pracovníků STD Hanáček 

Vzdělávací program Školitel/ pořadatel Datum Rozsah 

(hod.) 

Počet 

pracovníků 

Školení BOZP, PO Mgr. Romana Hejdová 5. 2. 2018 2 3 

Týmová supervize PhDr. Markéta Greplová 19. 3. 2018 

4. 6. 2018 

24. 9. 2018 

10. 12. 2018 

2 

2 

2 

2,5 

3 

3 

5 

5 

Vedoucí 

úvazek 0,5

4 x pracovník v sociálních 
službách - klíčový pracovník

úvazek 4,0

Sociální pracovnice 

úvazek 0,5
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Kvalita sociálně zdravotních 

služeb  

Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb ČR 

25. 4. 2018 5 1 

Individuální plánování v práci 

sociálního pracovníka 

Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb ČR 

29. 5. 2018 5 1 

Sociální služby v Evropě Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb ČR 

30. – 31. 5. 

2018 

6 1 

Základy alternativní a 

augmentativní komunikace 

SocioFactor s. r. o. 

Mgr. Kristína 

Strouhalová 

22. 6. 2018 8 5 

Vztahy, intimita a sexualita lidí 

s mentálním postižením 

SocioFactor s. r. o. 

Mgr. Kristína 

Strouhalová 

23. 6. 2018 8 5 

3. konference Gratia Futurum 

913 

Sociální služby města 

Kroměříže, p. o. 

27. 6. 2018 6 2 

Školení referenčních řidičů Autoškola Roman 8. 2. 2018 2 5 

Spolupráce a sociální 

podnikání v širších 

souvislostech 

ANNO ČR, z. s. 13. 9. 2018 7 2 

Sexuální asistence Mgr. Martina Čápová 9. 11. 2018 6 1 

 

Oblast zvyšování kvality 

Kvalita služby je stále sledována na základě individuálního vyhodnocování aktuálních potřeb klientů 

v rámci individuálního plánování. Aktuální potřeby klientů spolu s dovednostmi a znalostmi pracovního 

týmu vedou k volbě nejvhodnějších vzdělávacích programů, účastníme se stáží, sdílíme praktické 

zkušenosti. Dbáme na správnou míru podpory našim uživatelům, jednotnost pracovních postupů, 

jednotnost v přístupu k jednotlivým uživatelům dle nastavených Standardů kvality sociální služby. 

Standardy kvality prochází revizí v závislosti na vývoji praxe. Ke zvyšování kvality poskytované služby 

využíváme také pohledu supervizora, ale i stážistů z jiných sociálních služeb či studentů. 

Stálým vzděláváním a rozvojem dovedností zajišťujeme pestrost v nabízených činnostech, kterým se 

uživatelé v rámci pracovní terapie věnují, což se ukazuje jako důležitý prvek v hodnocení spokojenosti 

uživatelů. S klienty hodnotíme poskytování služby průběžně během individuálního plánování, požádali 

jsme je také o hodnocení formou oznámkování některých oblastí, které nás nejvíce zajímají. Jsou jimi 

spokojenost s nabízenými činnostmi, s přístupem pracovníků, s celkovou atmosférou v dílně a se 

spoluprací s ostatními uživateli služby, tedy s jejich pracovními kolegy. Známkování probíhalo jako ve 

škole od 1 do 5, 1 značí největší spokojenost a 5 velkou nespokojenost. 
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 Graf 17 Hodnocení Spokojenosti uživatelů STD Hanáček – výsledná známka 

 
Graf 18 - Hodnocení spokojenosti Hanáček 

 

Cíle služby v oblasti rozvoje 

 Pro kvalitní službu je zásadní připravenost a motivace celého pracovního týmu. Pracovnice jsou velmi 

flexibilní a rády rozšiřují své kreativní dovednosti, dokonce i ve volném čase. Zásadní je jejich jednotný 

přístup ke klientům dle individuálních potřeb uživatelů a dle možnosti i kolegiální přístup k uživatelům. 

Podařilo se nalézt potřebnou míru přístupu z pozice moci (dodržování BOZP, evidence docházky, 

střídání pracovních činností včetně těch méně oblíbených, přítomnost v dílně s kolegy, s kterými 

uživatel hůře vychází, zde s ním musí pro dobrý výsledek také komunikovat), ale i z pozice 

podporujícího kolegy (motivace k dalším krokům pochvalami a jinými oceněními). Tyto přístupy 

pracovnic budeme nadále podporovat a rozvíjet. V závislosti na prostorových možnostech budeme 

nadále přinášet změny a obměny v pracovních činnostech, které uživatelům nabízíme.  

 

 

 

Cíle v oblasti zaměstnávání 

Nejvyšším cílem činnosti dílen je právě zaměstnávání, a to s ohledem na možnosti daného uživatele. 

Při práci s ním brzy zjišťujeme, jaká spolupráce se zaměstnavatelem je pro něj vhodná a při přechodu 

na trh práce uživateli nabízíme podporu zejména v začátcích pracovního procesu. Podpora obnáší jak 

trénování cesty do práce, tak trénování a dohled nad samotným pracovním výkonem, ale i rozvoj 

komunikace mezi naším uživatelem a stávajícími zaměstnanci. Naším cílem je rozšíření spolupráce 

s vhodnými zaměstnavateli v regionu, zajištění stáží u těchto zaměstnavatelů, či ve spolupráci s nimi 

rozšíření rukodělných činností přímo u nás v dílnách.  Uvítáme také snahu zřízení chráněných dílen či 

sociálních podniků, které by dokázali výrazně pomoci uživatelům STD Hanáček v uplatnění na trhu 

práce. 

 

Hodnocení pracovníků, kontrolní činnost 

V průběhu roku 2018 probíhaly průběžné kontroly činností pracovníků v souladu s organizační směrnicí 

č. 22/2018 Kontrolní činnost organizace. 1 x ročně proběhlo hodnocení pracovníků, dále pak hodnocení 

pracovníků po zkušební době i motivační rozhovory. Pracovnice přinášejí stále nové poznatky a 

myšlenky pro další rozvoj služby, které jsou dle možností zohledňovány a oceňovány vedením služby. 

1,1 1 1,4 1,2

Nabízené činnosti Přístup
pracovníků

Atmosféra v dílně Spolupráce s
ostatními

Hodnocení spokojenosti uživatelů STD 
Hanáček
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Logo služby 

Se založením Sociálně terapeutických dílen Hanáček bylo vytvořeno i logo pro tuto službu. Logo je 

nadále používáno spolu s logem Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvkové organizace.  

 

 

 

 

 

 

Akce služby 

21. 3. 2018 - Slavnostní otevření STD Hanáček 

22. 3. 2018 - Prezentace služby na Jarním jarmarku v otrokovické Naději 

17. 5. 2018 - Pracovní exkurze v kavárně Lorenz 

22. 5. 2018 – Prezentace služby na Jarmarku SSKM  

31. 5. 2018 - Prezentace služby na akci Sportovní den v Psychiatrické nemocnici 

14. 9., 18. 9. a 20. 9. 2018 - Pracovní exkurze ve společnosti PLASTIKA, a. s. 

8. – 9. 10. 2018 – Prezentace služby na akci Dny zdraví 

3. 10. 2019 - Prezentace činností služby na Inspirativní konferenci pro seniory – Dům kultury 

v Kroměříži 

22. 11. 2018 – Prezentace služby na akci Advent v Psychiatrické nemocnici 

6. 12. 2018 – Prezentace činností služby Naděje Otrokovice 

V průběhu roku jsme se vždy věnovali činnostem odpovídajícím ročnímu období a svátkům. Měsíc 

prosinec jsme tak např. využili k nácviku pracovních dovedností zaměřených na Vánoce, od přípravy 

vánočních dekorací a výzdoby až po přípravu štědrovečerního pokrmu. 

Obrázek 32 Činnost uživatelů STD Hanáček 

 
Zpracovala: Mgr. Romana Hejdová 

                      Vedoucí Sociálně terapeutických dílen a Podpora samostatného bydlení  

 

Obrázek 31 Logo STD 

Hanáček 
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19.Závěr 
 
 
 
Výroční zpráva za rok 2018 bude uložena na webových stránkách organizace, kde bude přístupná 
veřejnosti.  
 

Kontakt: 
 
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace 
 
Riegrovo náměstí 159, Kroměříž 767 24 
 
Tel:  573 500 761    
Fax: 573  500 710 
IČO: 71193430; DIČ: CZ71193430                                  
E-mail: info@sskm.cz; web: www.sskm.cz 
ID datové schránky: 6cvk7yr                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@sskm.cz
http://www.sskm.cz/
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