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Úvodní slovo 
 
Vážení, 
 
předkládáme Vám Výroční zprávu příspěvkové organizace, která ze zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, zajišťuje tři sociální služby. Dle § 49 tohoto zákona je to služba Domov 
pro seniory, dle § 50 zákona je to služba Domov se zvláštním režimem a dle § 40 zákona 
Pečovatelská služba. Ve zprávě pravidelně bilancujeme vše, co v naší činnosti přinesl 
uplynulý rok. 
Podařilo se nám naplnit cíle stanovené pro dané období, dokonce jsme zvládli aktivit i 
mnohem více, např. připravit dva prožitkové Dobrovolnické dny pro veřejnost, založit 
fungující Svépomocnou skupinu nebo podílet se na zřízení kontaktního místa Seniorpointu 
přímo v našem Domově. 
Naším cílem je stálé zvyšování kvality poskytované péče. Připravili jsme proto koncept 
rozdělení stávajícího jednoho velkého oddělení na dvě a vzniklo tak samostatné čtvrté 
oddělení Domova pro seniory. Tato změna byla nutností, neboť stávající oddělení 
nedisponovalo odpovídajícím počtem pracovníků v přímé péči a byla také náročná 
organizace péče o klienty vzhledem k jejich zhoršujícímu se zdravotnímu stavu a potřebě 
zvýšené celodenní péče. Rozdělením oddělení jsme doplnili tým pracovníků v přímé péči, pro 
klienty vznikla nová jídelna.  Na jednotlivých odděleních působí sociální pracovníci, kteří jsou 
klientům neustále nablízku.  Během roku jsme pořídili různé vybavení pro zlepšení úrovně 
poskytované péče, byly to kompenzační pomůcky pro klienty, dvě velké průmyslové pračky 
do prádelny, myčka na nádobí pro nově vzniklé oddělení, polohovací elektrické postele, 
polohovací křesla, dva zvedáky pro manipulaci s klienty a další drobné vybavení.  
Během celého roku jsme organizovali práci dobrovolníků, praktikantů a stážistů v našem 
Domově, vzdělávali zaměstnance, prováděli plánované i namátkové kontroly kvality 
poskytovaných služeb. Několik institucí zde provedlo kontroly, nebyly zjištěny žádné závažné 
nedostatky. Služba Domov pro seniory také prošla kontrolou Inspekce kvality pod 
Ministerstvem práce a sociálních věcí s velmi uspokojivým výsledkem. To znamená, že je 
služba velmi dobře a kvalitně nastavena. 
Věnovali jsme se také řešení provozně technických záležitostí. Zajistili jsme kompletní novou 
požární zprávu Domova pro seniory Krnov a požární dokumentaci. Začali jsme realizovat 
některá vytipovaná protipožární opatření. Připravili jsme projekty na mnohé udržovací práce 
a varianty možných technických úprav. 
Našemu zařízení se podařilo dobře zvládnout i personální záležitosti, oproti předchozímu 
roku došlo ke snížení počtu odchodu zaměstnanců na vlastní žádost. Věřím, že právě 
spokojenost klientů je hlavní motivací pro naše zaměstnance, které tato práce naplňuje, a 
proto se ji snaží dělat hlavně srdcem. 
Poděkování patří všem pracovníkům za jejich velmi náročnou, odpovědnou a poctivou práci. 
Dále zřizovateli za velmi dobrou spolupráci a podporu, všem rodinným příslušníkům, dárcům 
a těm, kteří nám obětavě pomáhají. 
 

 
         Ing. Kateřina Michaliková 
                        Ředitelka 
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1. Základní údaje 
 
Název zařízení:              Domov pro seniory Krnov 

Sídlo:   Rooseveltova 2141/51, 794 01 Krnov 

IČ:      00846325 

DIČ:    CZ00846325 

Právní forma:   příspěvková organizace 

Statutární zástupce:  Ing. Kateřina Michaliková 

Zřizovatel:   Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov 

Kontakt:   Tel: 554 684 619 

   www.dskrnov.cz 

   https://www.facebook.com/domovproseniorykrnov/  

    reditel@dskrnov.cz 

Bankovní spojení:  239 38 771 / 0100, KB Krnov 

ID datové schránky:  8irkisg 

 

Telefonní kontakty a e-mailové adresy: 

Ing. Kateřina Michaliková 554 684 611 

ředitelka organizace reditel@dskrnov.cz 

Monika Šimečková 554 684 616 

vedoucí úseku ekonomického a 
provozně technického m.simeckova@dskrnov.cz 

Simona Holubová 554 684 633 

vedoucí zdravotnického úseku s.holubova@dskrnov.cz 

Tereza Minarčíková, DiS. 554 684 641 

vedoucí oddělení sociálního a kvality t.minarcikova@dskrnov.cz 

Gabriela Remešová 554 684 621 

vedoucí stravovacího úseku g.remesova@dskrnov.cz 

Petra Seidlerová 554 684 614 

vedoucí provozně technického oddělení p.seidlerova@dskrnov.cz 

 

 

http://www.dskrnov.cz/
mailto:reditel@dskrnov.cz
mailto:reditel@dskrnov.cz
mailto:m.simeckova@dskrnov.cz
mailto:s.holubova@dskrnov.cz
mailto:t.minarcikova@dskrnov.cz
mailto:g.remesova@dskrnov.cz
mailto:p.seidlerova@dskrnov.cz
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2. Charakteristika organizace 

Domov pro seniory Krnov je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Krnov a poskytuje 
tři registrované sociální služby: 

❖ Domov pro seniory 

❖ Domov se zvláštním režimem 

❖ Pečovatelská služba 

V sídle Domova pro seniory Krnov jsou poskytovány dvě pobytové sociální služby. Kontaktní 
kanceláří terénní služby je ul. Moravská 2, Krnov (budova Domu s pečovatelskou službou). 

Příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov má kromě hlavní činnosti uvedené ve 
zřizovací listině také vedlejší hospodářskou činnost: 

❖ Hostinská činnost 

❖ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 

Proč si vybrat náš domov: 

Domov pro seniory Krnov je zařízení, kde senioři prožívají poslední léta svého života ve výše 
uvedených dvou pobytových sociálních službách. Stále je naším cílem zajistit co nejdéle 
soběstačnost klientů, poskytnout jim důstojnou a bezpečnou péči a zajistit jejich maximální 
spokojenost. Důraz je kladen na neustálé zvyšování odbornosti pečujícího personálu. 

Naší vizí je vytvořit domov, který naši senioři budou považovat za neocenitelný. Rádi bychom 
navázali pocit důvěry k poskytovaným službám a neustále zvyšovali jejich kvalitu. Život se má 
prožít. 
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3. Poskytované služby 

Domov pro seniory 
(č. registrace: 7863507)  
 

Poslání 

Poskytovat pobytovou sociální službu pro osoby seniorského věku, které jsou závislé na 
pomoci druhé osoby, vyžadující celodenní péči a podporu, kterou nelze zajistit v jejich 
přirozeném prostředí. Služba usiluje o vytvoření přirozeného prostředí a propojování 
se společenstvím obce. Klade důraz na řešení nepříznivé sociální situace osob. Spolupracuje 
s dalšími dostupnými službami. 

Cíle poskytované služby 

❖ Zachovávat co nejdéle soběstačnost klienta 

❖ Docílit maximální spokojenosti klienta ve všech oblastech péče 

❖ Vytvářet podmínky, které umožní klientovi spolupodílet se na poskytované službě a 
rozhodovat o záležitostech, které se týkají jeho života 

❖ Dosáhnout žádoucí profesionality u všech zaměstnanců DS 

Zásady poskytované služby 

❖ Lidský přístup a vztah ke klientům 

❖ Individuální přístup ke každému klientovi na základě přizpůsobení poskytované služby 
jeho potřebám a zájmům 

❖ Posilování partnerského vztahu s klientem a jeho rodinou 

❖ Zaměření na celkový obraz jedince – uspokojování jeho lidských potřeb podporou, 
péčí a respektováním jeho volby 

❖ Nestrannost při poskytování sociální služby klientům – ke všem klientům rovný 
přístup 

Okruh osob, kterým je služba určena 

Senioři starší 65 let s prokazatelně sníženou soběstačností až úplnou závislostí zejména 
z důvodu věku, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a kterou nelze 
zajistit prostřednictvím rodiny nebo jiných druhů sociálních služeb. Kapacita pobytové služby 
je 101 míst. 

Okruh osob, kterým není služba určena 

❖ Osobám s nestabilizovaným chronickým duševním onemocněním 

❖ Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém 
zařízení 

❖ Osobám trpícím přenosnými infekčními chorobami 
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Domov se zvláštním režimem 
(č. registrace: 4325007)  
 

Poslání 

Vytvořit a zajistit podmínky pro důstojný a bezpečný život těm občanům seniorského věku, 
kteří pro trvalé změny zdravotního stavu nejsou sami schopni, nebo s pomocí rodiny, nebo 
jiných forem sociální služby, žít ve svém vlastním domácím prostředí. Vzhledem ke svým 
specifickým potřebám potřebují stálý dohled, pomoc a asistenci druhé osoby při výkonu 
běžných denních činností a potřebují ošetřovatelskou péči. Rozhodnutí pro nástup do 
domova je jediným vhodným řešením nepříznivé sociální situace. 

Cíle poskytované služby 

❖ Zajistit klientovi důstojný závěr života kvalitní a bezpečnou péčí 

❖ Zachovávat co nejdéle soběstačnost klienta 

❖ Dosáhnout žádoucí profesionality u všech zaměstnanců DZR 

Zásady poskytované služby 

❖ Lidský přístup a vztah ke klientům 

❖ Individuální přístup ke každému klientovi na základě přizpůsobení poskytované služby 
jeho potřebám a zájmům 

❖ Posilování partnerského vztahu s klientem a jeho rodinou 

❖ Zaměření na celkový obraz jedince – uspokojování jeho lidských potřeb podporou, 
péčí a respektováním jeho volby 

❖ Nestrannost při poskytování sociální služby klientům – ke všem klientům rovný 
přístup 

Okruh osob, kterým je služba určena 

❖ Osobám s Alzheimerovou chorobou, osobám s ostatními typy demence 

❖ Osobám se stabilizovaným duševním onemocněním 

❖ Osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění a jejich 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby 

Okruh osob, kterým není služba určena 

❖ Osobám s nestabilizovaným chronickým duševním onemocněním 

❖ Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém 
zařízení 

❖ Osobám trpícím přenosnými infekčními chorobami 

Kapacita pobytové služby Domova se zvláštním režimem je 35 míst. 
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Pečovatelská služba 
(č. registrace: 2614647)  
 

Poslání 

Poskytovat podporu osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc při péči o vlastní 
osobu a svou domácnost. Poskytujeme sociální službu, která umožňuje osobám v maximální 
možné míře zachovat dosavadní způsob života v domácím prostředí.   

Cíle poskytované služby 

❖ Zachovat dosavadní způsob života uživatele v domácím prostředí a oddálit tak 
nutnost jeho umístění v pobytové sociální službě udržením schopnosti v rámci 
sebeobsluhy, sociálních kontaktů apod. 

❖ Podporovat zprostředkování návazných a veřejných služeb, které jsou v daném místě 
dostupné 

❖ Zajistit dostupnost srozumitelných informací o poskytované službě, aktivně 
spolupracovat na vytváření komunitního plánu Města Krnov, zvyšovat odbornost 
pracovníků 

Zásady poskytované služby 

❖ Zachování lidské důstojnosti s důrazem na dodržování lidských práv a jedinečnost 
uživatele 

❖ Individuální přístup k uživatelům s ohledem na jeho specifické potřeby a přání 

❖ Rychle přizpůsobení služby požadavkům uživatele při změně jeho situace 

❖ Rovnost a partnerské postavení uživatele i poskytovatele, spolupráce s rodinou 
uživatele služby 

Okruh osob, kterým je služba určena 

Osobám v nepříznivé sociální situaci z důvodu snížené soběstačnosti s ohledem na věk, 
chronické onemocnění nebo z důvodu dlouhodobého či krátkodobého zhoršeného 
zdravotního stavu. 

Působnost terénní služby 

❖ V domácnostech uživatelů pobývajících na území města Krnov  

❖ V domácnostech uživatelů bydlící mimo město Krnov, a to do 15 km 

❖ V domácnostech uživatelů v Domech s pečovatelskou službou v Krnově, na ulicích 
Moravská, Slezská, Hlubčická, U Jatek a Rooseveltova 

Pracovníci mají k dispozici dva automobily pro rozvoz stravy a využívají také jízdní kola pro 
rychlejší přepravu terénních pracovníků. 
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4. Klienti pobytových služeb 

Kapacita zařízení: 

❖ Domov pro seniory – 101 lůžek 

❖ Domov se zvláštním režimem – 35 lůžek 

 

Obložnost lůžek v roce 2018 

Zdroj: Cygnus – program dokumentace klienta 

 
Vývoj příspěvku na péči v roce 2018 

  

K 31. 3. 2018 

 

K 30. 6. 2018 

 

K 30. 9. 2018 

 

K 31. 12. 2018 

 

DS+DZR DS+DZR DS+DZR DS+DZR 

Nemá 6 6 6 7 

I. – lehká závislost (880 Kč) 8 10 9 10 

II. – středně těžká závislost (4 400 Kč) 31 28 25 28 

III. – těžká závislost (8 800 Kč) 36 34 36 35 

IV. – úplná závislost (13 200 Kč) 49 55 54 51 

Celkem 130 133 130 131 

 
Zdroj: Cygnus – program dokumentace klienta 

Postupně dochází ke snižování počtu klientů bez příspěvku na péči, což také souvisí 
s vymezením cílové skupiny uživatelů pobytové služby, která poskytuje sociální službu 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Počet klientů 98,65 96,61 96,71 96,90 96,77 98,13 97,81 95,84 96,40 99,13 97,60 99,94 

 DS - Domov pro 
seniory - kapacita 

101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 

 Obložnost (%) 97,67 95,65 95,75 95,94 95,82 97,16 96,84 94,89 95,45 98,15 96,63 98,95 

 Počet klientů 35,00 33,36 33,52 32,70 32,97 34,00 33,74 33,00 32,90 31,55 32,30 33,26 

 DZR - Domov se 
zvláštním režimem 
- kapacita 

35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

 Obložnost (%) 100,00 95,31 95,76 93,43 94,19 97,14 96,41 94,29 94,00 90,14 92,29 95,02 
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osobám vyžadujícím stálý dohled, pomoc a asistenci druhé osoby při výkonu běžných 
denních činností a potřebují ošetřovatelskou péči. Do Domova pro seniory přicházejí klienti 
se sníženou soběstačností také vzhledem k trendu zůstat co nejdelší dobu v domácím 
prostředí s podporou terénní péče. 
 
Počet klientů a průměrný věk k 31. 12. 2018 

 

  
Počty ve věku 

 

 
65 - 74 let 

 
75 - 80 let 

 
81 - 90 let 

 
Nad 90 let 
 

DZR 6 6 18 4 

DS 12 14 47 28 

Celkem 18 20 65 32 

 
Zdroj: Cygnus – program dokumentace klienta 

 
Průměrný věk klientů na konci roku byl u služby DZR 82,7 let u služby DS 85,6 let. V průběhu 

roku bylo celkem přijato na službu DS 30 klientů a na službu DZR 7 klientů. Nejstarší je 

klientka DS, která má 100 let. 

Stále ubývá klientů, kteří jsou na spodní věkové hranici určující cílovou skupinu služby 

Domova pro seniory. Snahou je žadatele udržet v domácím prostředí s poskytnutím terénní 

služby. Zvyšuje se počet klientů v horní věkové hranici. 

Celkově v domově evidujeme k 31. 12. 2018 počet klientů v rozložení 111 žen a 20 mužů. 
 
Počet evidovaných žádostí o poskytnutí pobytové služby k 31. 12. 2018: 
 

❖ domov pro seniory - 100 (34 muži, 66 ženy) 
❖ domov se zvláštním režimem - 40 (11 muži, 29 ženy) 

 
Úhrady za ubytování a stravu 
 
Klienti hradí ze svých příjmů úhradu za ubytování a stravu, kdy podle ustanovení §73, odst. 3 
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách musí zůstat každému klientovi po úhradě za 
ubytování a stravu minimálně 15 % z jeho pravidelného měsíčního příjmu. Z důvodu nižších 
příjmů klientů byla v prosinci 2018 u 23 klientů evidována snížená úhrada v celkové výši 34 
596 Kč. Celkově za rok 2018 neuhrazeno 315 163,- Kč. 
 
Naše zařízení od roku 2014 nenavýšilo úhrady za ubytování a stravu, i když vstupní ceny 
zvláště potravin a energií se stále zvyšují. Od 1.2.2018 tak došlo k navýšení úhrady za 
ubytování o 3 až -5,-Kč dle typu pokoje a za stravu o 5 Kč/den.  
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5. Klienti terénní služby 

Zaměstnanci služby provedli v roce 2018 pečovatelské úkony celkem u 328 klientů. 
K 31.12.2018 máme evidováno 156 smluv klientů. Mimo město Krnov jezdíme za 12 klienty.  
Nejčastěji prováděla pečovatelská služba úkony související s donáškou jídla, prováděním 
běžné údržby v domácnosti a s úkony osobní hygieny. 

 

Příjmy podle úkonů od 1.1. do 31.12.2018 
 

Dovoz nebo donáška jídla do domácnosti 465 408,00 Kč 

Běžný úklid a údržba domácnosti 260 486,95 Kč 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 199 117,51 Kč 

Procházky a jiné aktivity 126 021,47 Kč 

Dohled nad uživatelem v domácnosti   44 553,33 Kč 

Dovoz oběda manželské dvojici   38 360,00 Kč 

Běžný nákup   54 727,49 Kč 

Praní a žehlení ložního a osobního prádla   35 472,00 Kč 

Pomoc při přípravě jídla a pití   31 889,93 Kč 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík   29 984,98 Kč 

Ostatní (velký úklid, pochůzky, doprovody …) 300 063,22 Kč 

Celkem 1 586 084,87 Kč 

 
Zdroj: program Pečovatelské služby 
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6. Personální zajištění 

Během roku 2018 jsme pokračovali v realizaci změn v organizační struktuře. Vznikl jeden 

úsek sociální a přímé péče, který zastřešuje pracovníky přímé péče a sociální práci. Vzniklo 

oddělení sociální a kvality. Sloučení sociálního úseku a úseku manažera kvality přineslo 

novou možnost v postupu sociálních pracovníků blíže ke klientům pobytových služeb 

domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Byly jasně vyčleněny kompetence 

sociálního pracovníka a vedoucího oddělení. Výsledkem spolupráce je co nejvíce možný 

individuální přístup ke klientovi služby. Práce sociálních pracovníků by měla být vzorem 

profesionality pro ostatní zaměstnance v rámci přístupu ke klientům služby. Sociální 

pracovníci zaštiťují veškerou sociální agendu klientů přidělených oddělení.  

Dále jsme připravili koncept rozdělení stávajícího III. oddělení služby domova pro seniory. Od 

září 2018 došlo ke zkušebnímu provozu nového IV. oddělení. Navýšili jsme počet pracovníků 

přímé péče o 3 pracovníky. Od následujícího roku dojde k zajištění trvalého provozu nového 

oddělení. 

Celkově se na zajištění plynulého chodu všech tří sociálních služeb podílelo v rámci hlavního 
pracovního poměru 129 zaměstnanců. Tento počet je přepočtený a zahrnuje také zástupy za 
dlouhodobou nemoc. Oproti předchozímu roku došlo v září k navýšení 3 pracovníků v přímé 
péči. 
 
Personální zajištění k 31. 12. 2018 
 

Vzdělání 
Přepočtený Přímá péče         

k 31.12.2018 PSS VS SP THP Ostatní 

Vysokoškolské 8,721 2 2,664 3,057 1 0 

Vyšší odborné. 2 0 0 2 0 0 

Úplné střední 47,27 29,7 9,83 0 6 1,74 

Vyučen 39,708 27,423 0 0 0 12,285 

Nižší střední 6,649 5,482       1,167 

Střední bez mat. a VL 9,887 3,887       6 

Základní 14,885 9,137 0 0 0 5,748 

CELKEM 129,12 77,629 12,494 5,057 7 26,94 

 
Důvody odchodů zaměstnanců: 
 
Odchod do starobního důchodu                                                     2 
Ukončení PP na žádost zaměstnance – dohodou                        6 
Ukončení PP ve zkušební době                                                        2                            
Ukončení PP po uplynutí sjednané doby                                     10 
Výpověď zaměstnavatel                                                        0 
Výpověď zaměstnanec                                                        2 
Zdravotní důvody                                                        2 
Celkem                                                      24 
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Ve srovnání s předcházejícím rokem došlo ke stabilizaci personálu, podstatně se snížil počet 
ukončení PP na žádost zaměstnance nebo ve zkušební době.  
 
Dohody o provedení práce 
 
Personální zajištění formou uzavření dohody o provedení práce jsme využili zejména pro 
zastupování v době dlouhodobých nemocenských stávajících pracovníků, dále 
spolupracujeme externě s nutriční poradkyní a metodikem (standardy kvality pro 
pečovatelskou službu), zajišťujeme canisterapii pro klienty, realizovali jsme projekty ve 
spolupráci s Moravskoslezským krajem a nadací Agrofert. 
 
2  zástup zdravotnický úsek 
1 svoz odpadu 
4  zástup za dovolené a dlouhodobé nemoci PSS 
6 zástup za dovolené a dlouhodobé nemoci, rozvoz obědů – pečovatelská služba 
1 canisterapie pro klienty 
1 aktivizační činnosti na oddělení DZR 
1 tvorba www stránek 
1 konzultace ke standardům kvality PS 
1 konzultace stravovací úsek –nutriční terapeut 
1  zástup za dlouhodobou nemoc - prádelna a úklid 
3 projekty MSK (Vzpomínky nás spojují) a nadace Agrofert (realizace svépomocných  
             skupin) 
   
Výkon veřejné služby 
 
Využili jsme možnosti pomoci v rámci výkonu veřejné služby následovně: 
 

1.1.2018 – 31.5.2018 – 2 osoby na pomocné práce v kuchyni 
       1.1.2018 – 30.9.2018 – 1 osoba na pomocné úklidové práce zahrada  
 
Ve sledovaném roce bylo hlášeno 121 případů pracovní neschopnosti, z toho 10 dlouhodobě 
nemocných, dále 4 ženy čerpají MD nebo RD. Pracovní úraz nebyl žádný. 
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Vzdělávání zaměstnanců Domova pro seniory Krnov 
 
V roce 2018 zaměstnanci Domova pro seniory Krnov procházeli průběžným vzděláváním 

v různých oblastech. Interně se pracovníci v přímé péči vzdělávali v oblastech: 

❖ Stravování – modelu Bon Appetit 

❖ Osobní hygiena a polohování 

Mezi odborné kurzy, které v organizaci byly provedeny, patří: 

➢ Hudba a pohyb jako aktivizační a komunikační prostředek pro seniory s demencí 

➢ Problematika imobility a možnosti polohování 

➢ Podpora kontinence klientů v sociálních službách 

➢ Hygiena a dezinfekce rukou 

➢ Správné použití dezinfekčních prostředků 

➢ Etika a etiketa v praxi 

➢ Základy práce s lidmi s demencí 

➢ Demence v obrazech 

➢ Komunikace s klienty s demencí 

➢ Zjišťování potřeb u nekomunikujícího klienta 

➢ První pomoc 

➢ Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí 

➢ Kufr plný vzpomínek - úvod do vzpomínkových aktivit 

➢ GDPR - ochrana osobních údajů 

➢ Psychobiografická péče v české praxi 

Odborné stáže probíhaly ve spolupracujících organizacích: 

❖ Domov Kamenec, Ostrava 

❖ Domov Bílá Opava, Opava 

❖ Dům dobré vůle, Město Albrechtice 

❖ DPS Slezská Ostrava 

V organizaci začaly pravidelně probíhat odborné supervize na podporu jednotlivých týmů 

pracovníků.  Vedoucí pracovníci prošli intenzivním vzděláváním v rámci manažerské 

akademie v průběhu celého roku. 

 

 

 

 

 



15 
 

Úsek sociální a přímé péče 

Úsek sociální a přímé péče zahrnuje: 
❖ Vedoucí úseku sociálního a přímé péče 
❖ Vedoucí jednotlivých oddělení 
❖ Pracovníky v přímé péči 
❖ Sociální pracovníky 
❖ Volnočasové pracovníky 

 
Domov pro seniory Krnov zajišťuje 24 hodinovou ošetřovatelskou a sociální péči. Základní 
činnost tohoto úseku vychází z individuálních potřeb a přání klientů pobytových služeb. 
Pracovníci úseku zajišťují klientům pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkovávají kontakt se společenským prostředím, 
provádějí sociálně terapeutické činnosti, např. poskytování konceptu Bazální stimulace. 
 
Úsek zajišťuje vedení sociální agendy klientů služeb. Sociální pracovníci poskytují základní 
sociální poradenství, přijímají a evidují žádosti. Provázejí klienta od nástupu do domova až po 
ukončení jeho pobytu. Spolupodílí se na finanční agendě klientů, vyplácejí důchody, řeší 
každodenní záležitosti týkající se klientů a jejich pobytu v zařízení. Spolupracují s rodinami a 
osobami blízkými klientům aj.  
 
Nedílnou součástí péče o klienty je zajišťování volnočasových aktivit. Klienti se scházejí každé 
dopoledne v klubovnách, kde se věnují oblíbeným činnostem. Některá setkání bývají 
tematicky zaměřena zejména na trénování paměti a smyslovou terapii. V letním období 
probíhají tato setkání i v zahradě zařízení. Velmi oblíbené jsou procházky do blízkého okolí.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

Úsek zdravotnické péče 

Úsek zdravotnické péče zahrnuje: 
❖ Vedoucí zdravotnického úseku  
❖ Všeobecné sestry 
❖ Rehabilitačního pracovník 

 
Domov pro seniory Krnov poskytuje 24 hodinou zdravotnickou péči. Pomoc všeobecných 
sester obsahuje zejména nezbytná ošetření a péči o nemocného klienta, pomoc při řešení 
akutního zhoršení zdravotního stavu, zajištění, přípravu a podání léků, spolupráci 
s praktickými a odbornými lékaři klientů, zajištění včasného objednání všech prohlídek a 
vyšetření, doprovod k lékaři, podávání relevantních zpráv a informací o zdravotním stavu 
lékaři, správu příslušné dokumentace. Rehabilitační pracovník zaštiťuje skupinové i 
individuální cvičení s klienty pobytových služeb. 

 
Do domova pravidelně dochází 1x týdně praktický lékař, pravidelně dochází specialista – 
psychiatr, a to zpravidla 1x měsíčně nebo dle potřeby. Spolupracujeme také s dalšími 
praktickými lékaři klientů, ambulancí chronické bolestí, ortopedickou, nutriční, 
gynekologickou, s očním lékařem apod.  
 
Našim cílem je zachování každodenních daných dovedností a kompetencí, emocionální 
stabilizace a také podpora a pomoc pečujícím příbuzným. 
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Úsek ekonomicko – provozně technický 

Úsek ekonomicko – provozně technický zahrnuje: 
❖ Vedoucí úseku ekonomicko – provozně technického 
❖ Vedoucí provozně technického oddělení 
❖ Účetní, administrativního pracovníka, mzdovou účetní - personalistu 
❖ Pracovníky úklidu, údržby a prádelny 

 

Ekonomická část zabezpečuje vedení účetní agendy podle zákona o účetnictví, vedení 
mzdové a personální administrativy. Vede evidenci majetku. Zajišťuje účelné a hospodárné 
využívání finančních prostředků, jejich evidenci a plnění závazných ukazatelů daných 
zřizovatelem. Plní úkoly spojené s přípravou rozpočtu, plněním a průběžným 
vyhodnocováním hospodaření a přijímáním potřebných opatření.  
 
Dále zabezpečuje vedení evidence úhrad, hotovostních a bankovních depozit klientů.  

Provozně technické oddělení provádí pravidelnou údržbu a opravy všech částí budovy, strojů 
a zařízení domova. Odpovídá za evidenci materiálů a hmotného majetku ve skladech. 
Provádí údržbu pozemků, výsadbu rostlin, keřů, stromů a jiné zeleně na pozemcích, které 
spadají pod správu domova. Zajišťuje likvidaci odpadů, zabezpečuje požární ochranu a 
bezpečnost práce, revize, praní ložního a osobního prádla klientů. 
 
Likvidace odpadů 

Svoz komunálního odpadu zajišťují Technické služby Krnov, s.r.o., svoz nebezpečného 

odpadu zajišťuje firma SUEZ. Během roku bylo vyprodukováno 48,9 t nebezpečného odpadu, 

z nichž převážnou část tvoří pleny, infekční materiál a tuk z odtučňovače tuků a 21,2 t 

komunálního odpadu. 

 

 

 

 

Zabezpečení PO a BOZP 

Zabezpečuje požární ochranu a bezpečnost práce v rámci plnění povinností uložených 
zákoníkem práce č 262/2006 Sb. a zákonem o požární ochraně č. 133/1985 Sb., včetně 
souvisejících předpisů. Zabezpečuje pravidelná školení zaměstnanců PO a BOZP. 
Spolupracujeme s odborně způsobilým školitelem v oblasti PO a BOZP p. Josefem Novotným. 
 
Praní ložního a osobního prádla 

Zabezpečuje úklid a praní ložního a osobního prádla v souladu a Provozním řádem, 
schváleným KHS Moravskoslezského kraje, který upravuje podmínky předcházení vzniku a 
šíření infekčních onemocnění a upravuje hygienické požadavky na provoz v pobytových 

Celkové náklady na 
likvidaci odpadů 

Náklady na nebezpečný 
odpad 

Náklady na komunální 
odpad 

213 097,00 Kč 106 827,00 Kč 106 270,00 Kč 
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zařízeních sociálních služeb. Zajišťuje praní prádla včetně jeho třídění, sušení žehlení a 
provádění drobných oprav. Náklady na vyprání uvedeného množství prádla jsou vyčísleny 
bez spotřeby elektrické energie a vody, neboť nemáme zařízení na samostatné měření 
energií. 
 
Množství zpracovaného prádla 

Typ prádla Množství 

Prádlo Domova pro seniory   79,2 t 

OOPP zaměstnanců     7,2 t 

Osobní prádlo klientů   33,1 t 

Zpracované prádlo celkem 119,5 t 

 

Spotřeba materiálu a náklady na zpracování prádla 

Materiál Náklady 

Prací prostředky 389 991,00 Kč 

Ostatní materiál, čistící a hygienické 
prostředky, šicí potřeby 

 
  27 362,00 Kč 

Náklady na materiál celkem 417 353,00 Kč 

 

Úsek stravovací 

Úsek stravovací zahrnuje: 
❖ Vedoucí stravovacího úseku  
❖ Kuchařky, pomocné kuchařky 
❖ Skladníka potravin 

 
Stravovací úsek zajišťuje přípravu a výdej stravy, vedení účetní a skladové agendy související 
s přípravou jídla. Eviduje vydaná jídla, připravuje obědy pro pobytové služby i terénní službu 
– rozvoz do domácností. Poskytuje také obědy veřejným strávníkům nebo klientům jiných 
organizací (např. Domu dobré vůle Žáry).  
 
Poskytujeme klientům celodenní stravu a nápoje (snídaně, dopolední svačina, oběd, 
odpolední svačina, večeře, II. večeře). Formu stravy, dle požadavků klientů, vyrábíme také 
diabetickou, dietní a individuální. Stravu upravujeme taktéž mechanicky na mletou a 
mixovanou. Mixovanou stravu odebírá cca 33 klientů a vyrábí se v provedení pro diabetiky, 
sladká varianta a dále forma bezmléčného mixu. 
 
Snídaně, obědy a večeře jsou nabízeny vždy ve dvou variantách, dopolední přesnídávka a 
odpolední svačinka taktéž ve dvou variantách. Klienti si mohou zvolit druh pečiva. Obědy ve 
třech a více variantách, přičemž si klienti mohou zvolit i druh přílohy. Dopolední svačinky 
jsou většinou ovocné produkty.  Mleté a mixované stravě jsou nabízeny ovocné džusy a 
ovocné pyré. Na odpolední svačinky podáváme mléčné a zakysané výrobky, moučníky, 
buchty a slané variace pečiva vlastní výroby. Denně je připravováno pro klienty pobytových 
služeb  13 – 15 druhů jídel. 
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Denně připravujeme cca 150 snídaní, dopoledních svačinek, odpoledních svačinek a večeří. 

Teplé večeře jsou připravovány tři dny v týdnu, a jsou teplé distribuovány na oddělení 
pracovnicemi kuchyně. Vyrábíme domácí nutridrinky. Jídelní lístky sestavuje vedoucí 
stravovacího úseku po konzultaci s nutriční poradkyní a reaguje na připomínky Výboru 
obyvatel domova.  
 
Celkem vaříme zhruba 350 obědů denně. Našimi dodavateli surovin jsou firmy s kvalitními 
potravinami a tradicemi v České republice.  
 
Počet vyrobených jídel celodenních pro klienty pobytových služeb a cizích v roce 2018 

Strava Klienti DS Cizí  Celkem 

 

Počet jídel 

 

 

44 600 

 

9 800 

 

54 400 

 

Počet vyrobených obědů v roce 2018 

Obědy Vlastní 
zaměstnanci 

Pečovatelská 
služba 

Cizí strávníci Celkem 

 

Počet obědů 

 

 

18 162 

 

28 430 

 

13 633 

 

60 225 
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V tomto roce také pokračujeme ve spolupráci s nutriční poradkyní. Naše spolupráce se 
dotýká oblastí: 

❖ Pomoc při sestavení jídelníčku dle zásad daných diet 
❖ Kontrola receptur a technologie přípravy pokrmů (TPP) při výrobě daných diet 
❖ Kontrola dietní kuchyně, TPP a potravin při výrobě 
❖ Nutriční sledování klientů z důvodu prevence malnutrice, nastavení a sledování 

pitného režimu 
❖ Řešení nutričních problémů spojených se zdravotním stavem klienta 
❖ Konzultace s klienty a jejich rodinnými příslušníky o možnostech stravování v 

důsledku dg. klienta 

Pracujeme na doporučeních – zlepšení komunikace mezi jednotlivými úseky.  

Pečovatelská služba 

Úsek pečovatelské služby zahrnuje: 
❖ Vedoucí pečovatelské služby  
❖ Pečovatelé  

 
Základní sociální poradenství 

❖ Poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejích nepříznivé sociální 
situace 

 
Základní činnosti 

❖ Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
❖ Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

❖ Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
❖ Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
❖ Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Fakultativní činnosti 
❖ Dohled nad užíváním léků 
❖ Procházky a jiné aktivity 
❖ Prací prostředky od poskytovatele 
❖ Dohled nad měřením krevního tlaku 
❖ Doprava autem k lékaři/instituce 

Ve spolupráci s odborným konzultantem provádíme revizi metodik poskytování terénní 
služby.   

 

 

 



21 
 

7. Zajištění volnočasových aktivit klientů 

V průběhu roku 2018 pracovníci volnočasových aktivit připravili pro klienty velké 
množství společenských, kulturních a zábavných aktivit. Ke každodenním činnostem 
volnočasových pracovníků patřila: 
 

• Velká klubovna, v níž klienti mohli společně posedět, získat základní informace o 

aktuálním dění u nás i ve světě. Společně trénovat paměť, zahrát si společenské hry, 

diskutovat o různých tématech nebo si společně něco dobrého upéct. Tato klubovna 

byla určena většímu počtu klientů. 

• Malá klubovna, kde pracovník volnočasových aktivit prováděl nácvik jemné motoriky, 

trénink paměti nebo např. vzpomínkové aktivity. Tato klubovna byla určena pro 

menší počet klientů. 

• Návštěva pokojů volnočasovým pracovníkem byla aktivitou pro ty klienty, kteří 

nevyhledávají společnost jiných klientů, přesto by si rádi popovídali či vyplnili volný 

čas s pracovníkem domova. Prioritou návštěv na pokojích bylo provádění konceptu 

Bazální stimulace pro klienty imobilní, trávící celý den v lůžku. 

Další specifické činnosti volnočasových aktivit: 

• Canisterapie – v první polovině roku 2018 probíhala dvakrát týdně canisterapie 

v domově. Jednou týdně skupinová ve velké klubovně, jednou týdně individuální na 

pokojích klientů. 

• Hudba, tanec, zpěv – tzv. hudební chvilky probíhaly s klienty v roce 2018 jednou za 

čtrnáct dní. Součástí této aktivity byl tanec, zpěv, poslech hudby a práce s ní ve 

skupinové činnosti. 

• Vzpomínání – jak s jednotlivcem, tak se skupinou. V rámci této činnosti vznikl projekt 

„Vzpomínky nás spojují“, který v průběhu celého roku 2018 stmeloval seniory žijící 

v domově a dětské skupiny ze základních škol. Celý projekt vyvrcholil veřejnou 

výstavou ve Flemmichově vile v měsíci prosinci. Vzpomínání bylo podmíněno vjemy 

zrakovými, čichovými, chuťovými i hmatovými.  

• Relaxace – pracovník volnočasových aktivit prováděl jedenkrát týdně relaxační 

půlhodinky pro klienty ve speciálně upravené místnosti, kde si klienti mohli 

zrelaxovat tělo i duši za pomocí relaxačních technik. 

• Terapeutické vaření – s klienty volnočasový pracovník jedenkrát týdně pekl různé 

slané i sladké moučníky v rámci nácviku soběstačnosti. 

• Výlety a procházky – pracovníci volnočasových aktivit s klienty navštívili velké 

množství krásných míst v okolí domova a chodili na příjemné procházky. Společně 

navštěvovali také různé společenské akce mimo domov. 

 

Během roku 2018 proběhlo velké množství různých mezigeneračních setkání s dětmi ze 
základních a mateřských škol. V rámci dobré spolupráce dále přetrvávalo vystavování 
uměleckých výtvorů dětí ze Základní umělecké školy v Krnově či jejich hudební vystoupení 
pro seniory. 
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Domov pro seniory Krnov zajišťuje také duchovní aktivity klientů. Pravidelně se zde konaly 
bohoslužby a setkání s představiteli římskokatolické církve. V případě jiného vyznání 
pomáhali pracovníci Domova zajistit zástupce dané církve. 
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V roce 2018 se uskutečnilo velké množství malých i větších aktivit pro klienty v pobytových 

službách. Mezi tyto skupinové činnosti patřilo: 

Akce v Domově ❖ Trénink paměti s certifikovanou trenérkou paměti 
❖ Kavárnička U Jarušky – co 14 dnů 
❖ Návštěva pana Jiřího Kolbaby – cestopisná přednáška 
❖ Vystoupení střední školy cestovního ruchu – Pohádka 

naruby 
❖ Taneční a pohybová terapie s p. Veletou 
❖ Propojení generací spolupráce s MŠ, ZŠ 
❖ Pečení sladkých moučníků 
❖ Společné grilování 
❖ Canisterapie, felinoterapie 
❖ Petanq 
❖ Zahradní slavnost  
❖ Domovský bál 
❖ Vinobraní 
❖ Vystoupení operní a operetní „Krásné je žít“ 
❖ Dobrovolnický den 
❖ Vystoupení Krnovanky 
❖ Rej čarodějnic 
❖ Adventní posezení 
❖ Adventní koncert s Legátem 
❖ Večeře při svíčkách 
❖ Dobrovolnické předávání vánočních dárků klientům 
❖ Přednášky tradiční čínské medicíny 
❖ Stínové divadlo 

Akce mimo 
Domov 

❖ Veřejná výstava ve Flammichově vile – Vzpomínky nás 
spojují 

❖ Cestopisné přednášky v divadle Krnov 
❖ ZOO Ostrava 
❖ Beseda s kronikáři 
❖ Den seniorů v Centru Pohoda Bruntál 
❖ Prodejní výstava ve Flemmichově vile 
❖ Návštěva Jachtařského klubu 
❖ Posezení na Strážišti Úvalno 
❖ Návštěva solné jeskyně  
❖ Výlet do Arboreta 
❖ Výlet do domova Vrbno pod Pradědem 
❖ Turnaj Binga v Domově Pohoda Bruntál 

Exkurze, výlety ❖ Výlety do Chařovského parku 
❖ Návštěva zahradních restaurací, cukrárny 
❖ Procházky do okolí 
❖ Návštěva poutního místa Cvilín 
❖ Vánoční trhy na náměstí v Krnově 
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I v letošním roce se domov zapojil do projektu Ježíškova vnoučata a podařilo se naplnit přání 

194 seniorům. Domov získal spoustu vánočních ozdob na zpříjemnění prostor domova, dále 
velké množství různého občerstvení pro klienty na společenské aktivity do kluboven. Mezi 
krásné dárky patřil také diaprojektor, nebo projekční plátno, velkoplošná televize, vonné 
oleje, předplatné různých časopisů, fusaky na vozíky nebo prostírání na stoly. Klienti získali i 
zážitkové dárky, např. let balonem nad Krnovem, vystoupení kapely Krnovanka, návštěvu 
kosmetického salonu či setkání s Armádou ČR.  
 
Formou příspěvků na zakoupení speciálních křesel a vozíčků přispěli lidé po celé republice na 
Slevomatu, kdy se podařilo získat pro domov pět speciálně upravených vozíčků a jedno 
křeslo v celkové hodnotě přes 350 000 Kč (projeví se v přijatých darech v dalším období). 
 
K příjemným zážitkům patřila také hezká cestopisná přednáška Jiřího Kolbaby přímo v 
domově. Spolupracujeme také s dobrovolníky, stážisty i praktikanty. 
 
Pokračujeme ve vydávání domovského časopisu „Náš domov“, který vychází 4x ročně a slouží 
ke sdílení informací z jednotlivých úseků, informování o plánovaných akcích, změnách, 
edukuje klienty v oblasti zdravotní péče a je společenským okénkem. 
 

Dobrovolnictví 

Domov pro seniory Krnov spolupracuje s Dobrovolnickým centrem v Krnově, pod záštitou 
Slezské diakonie. Celkově jsme s dobrovolníky v roce 2018 uzavřeli 20 smluv. Celkový počet 
vykonaných dobrovolnických hodin v roce 2018 byl 214:55 hodin, tedy nižší oproti 
předchozímu roku. Dobrovolníci dochází do Domova dle jejich časových možností. Často se 
jedná o studenty, kteří navštěvují DS po škole na maximálně 1 hodinu odpoledne. 
Dobrovolníci působí na jednotlivých patrech přímo u klientů na pokojích nebo ve 
společenských místnostech. V případě potřeby pomáhají s organizací akcí. Dobrovolníci jsou 
tedy buď studenti nebo osoby řešící mezistupeň mezi jednotlivými zaměstnáními. V tomto 
případě nevydrží v organizaci příliš dlouho. Pokles dobrovolníku v letošním roce je velmi 
viditelný. Dobrovolnická prestiž zřejmě není příliš zajímavá. I tak jim patří upřímný dík a 
uznání. 
 
Dobrovolnické centrum klientům Domova pro seniory Krnov připravilo vánoční dárky, které 
společně s dobrovolníky rozdávalo v předvánočním čase. 
 
V průběhu roku 2018 dále pokračovala pro klienty mobilní „Kavárna U Jarušky“, kterou 
dobrovolnické centrum přiváží do domova jednou za čtrnáct dní. Obsahem kavárny je 
příjemné posezení s tematicky zaměřeným povídáním na různá zajímavá témata. 
 
 
Působení dozorčí rady a ombudsmanky 

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se může klient obrátit na ombudsmanku 
Domova pro seniory Krnov. Ta vstupuje do sporů mezi klientem DS nebo osobou, která jej 
zastupuje – opatrovníkem či rodinným příslušníkem a poskytovatelem sociální služby na 
základě žádosti klienta v těch případech, kdy se nepodařilo vyřešit spor v rámci komunikace 
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s kompetentními pracovníky DS. Ombudsmanka Domova pro seniory Krnov se řídí zvlášť 
stanovenými pravidly pro její působení. Ombudsmankou Domova pro seniory Krnov je Mgr. 
Martina Chlápková. 
 
Město Krnov jako zřizovatel Domova ustanovilo Dozorčí radu jakožto samostatný, nezávislý, 
kontrolní a iniciativní orgán. Dozorčí rada zasedá několikrát ročně. Jejími členy jsou: 
 
Bc. Monika Dudová, MUDr. Tomáš Edelsberger, Ing. Vladimír Plesník, MBA, p. Šárka 
Tavandzi, Mgr. Daniela Houdková. Zasedání Dozorčí rady proběhla v termínech 9.2.2018, 
10.5.2018 a 6.9.2018. 
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8. Práce s kvalitou poskytovaných služeb 

Kvalita poskytovaných služeb byla v průběhu roku 2018 neustále zvyšována. Od 24. – 26. 
2018 prošel domov inspekcí poskytování sociálních služeb na službě domov pro seniory. 
V rámci výstupů bylo pouze jedno kritérium ze všech ohodnoceno 1 bodem, tento drobný 
nedostatek byl do konce roku 2018 z praxe odstraněn. 
 
Průběžné zvyšování kvality probíhalo formou plánovaných a neplánovaných kontrol 
v organizaci vedoucími pracovníky a odstraňováním případných nedostatků. 
 
Metodická podpora nezávislého odborníka začala v roce 2018 působit také na úseku 
pečovatelské služby. 
 
Přijaté stížnosti 

V roce 2018 bylo přijato celkem 26 stížností (z toho 15 stížností je od jednoho klienta), z toho 
7 stížností v domově pro seniory, 17 stížností v domově se zvláštním režimem a 2 stížnosti 
v pečovatelské službě. 
 
Ve službě domov pro seniory bylo v roce 2018 zaevidováno 7 stížnosti, z toho 2 stížnosti byly 
vyhodnoceny jako oprávněné a 2 stížnosti jako částečně oprávněné. Jejich oprávněnost byla 
v oblastech: 

• Pochybení zaměstnance v rámci úkonu péče – porušení práva na svobodu pohybu. 
• Pochybení zaměstnance v rámci úkonu péče – návštěva na pokoji klienta. 
• Pochybení zaměstnance v rámci úkonu péče – nevhodné chování. 

 

Ve službě domov se zvláštním režimem bylo v roce 2018 zaevidováno 17 stížností, z toho 3 
stížnosti byly vyhodnoceny jako částečně oprávněné. Jejich oprávněnost byla v oblastech: 

• Nevydání jednoho kusu mandarinky klientce. 

• Vydán jeden kus nahnilého ovoce. 

• Záměna snídaně. 

• Zlikvidování 2 pořízených fotografií. 

 

Ve službě pečovatelská služba byly v roce 2018 zaevidovány 2 stížnosti, z toho 1 stížnost 
vyhodnocena jako oprávněná. Její oprávněnost byla v oblasti: 

•  Pochybení pracovníka v rámci vykazování úkonů péče. 
 
Zpětná vazba od klientů využívajících poskytované služby 

U klientů bylo prováděno dotazníkové šetření. Toho se účastnilo 16 klientů domova pro 

seniory, 10 klientů domova se zvláštním režimem a 38 klientů pečovatelské služby. Ve 

vyhodnocení dotazníkového šetření nebyly shledány žádné zásadní připomínky ke 

spokojenosti s poskytovanými službami. Dotazníkové šetření bylo provedeno také u osob 

blízkých nebo rodinných příslušníků klientů, kterých se zapojilo celkem 41. Ani na této rovině 

nebyly shledány žádné závažné nedostatky v rámci poskytování sociální služby. 
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Na odděleních jsou také k dispozici schránky přání, stížností a pochval nebo nově jsme 
zavedli tzv. mobilní schránku, do které mohou klienti nebo rodinní příslušníci podat své 
podněty přímo na daném pokoji. 
 
Mimo tyto standardní mechanismy dostáváme pozitivní zpětné vazby zaznamenané písemně 
aktuálně přímo v prostorách stravovacího provozu (zaznamenáno 102 pochval a 4 podněty či 
negativní reakce) nebo zaslané i emailovou formou vedení Domova (např. poděkování za 
vzornou péči, pochvaly pracovníků). Příkladem je např. poděkování za organizaci Večeře při 
svíčkách: 
„dovolte mi, abych Vaším prostřednictvím poděkovala všem zaangažovaným pracovníkům za 
dnešní pěkný zážitek a možnost posedět v pěkném a důstojném prostředí s našimi blízkými u 
večeře. Chtěla bych vyzdvihnout jak ochotu a vstřícnost, se kterou o nás pečovali, tak 
vynikající menu i estetický zážitek ze stolování“.  
 
Podněty od klientů také přinášejí vedoucí oddělení na porady vedení uskutečňované co 14 
dnů nebo setkání v rámci Bon Apetit.  
 
Výbor klientů Domova 

Klienti si mohou ze svého středu zvolit pro různá jednání s vedením DS své zástupce, tzv. 
Výbor obyvatel (klientskou samosprávu).  
Vzájemná spolupráce mezi vedením DS a výborem obyvatel je předmětem oboustranné 
dohody. Iniciátorem společných jednání může aktuálně být kterákoli ze stran. Vedení DS vítá 
jakoukoli iniciativu výboru obyvatel v oblasti zkvalitňování jejich života v domově.  
V tomto roce proběhla setkání s Výborem klientů ve dnech 18.5.2018, 16.8.2018 a 
7.12.2018. Jednotlivé připomínky podněty Výboru jsou zaznamenány do zápisů z jednání a 
řešeny. Např. v oblasti stravování mají klienti možnost hodnotit jednotlivá jídla a podat tak 
zpětnou vazbu stravovacímu provozu. Díky této zpětné vazbě byly vyňaty z jídelníčku dva 
druhy jídel.   
 
Setkání s rodinnými příslušníky 

Pravidelně organizujeme setkání s klienty, jejich rodinnými příslušníky a blízkými s vedením 
Domova, a to zvlášť na každém oddělení Domova pro seniory a Domova se zvláštním 
režimem. Účastníci jsou seznámeni se změnami, novinkami, ekonomickými informacemi a 
také z jejich strany jsou přijímány podněty, připomínky, pochvaly. Setkání s rodinami v tomto 
roce proběhly v termínech 18.9.20118, 19.9.2018, 24.9.2018, 25.9.2018.  
Podněty, pochvaly jsou zaznamenány v jednotlivých zápisech. Sledujeme např. dlouhodobě 
podnět ohledně zútulnění prostor přilehlé zahrady. Byl upraven již existující projekt a bude 
iniciováno setkání se zřizovatelem v této záležitosti. 
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9. Ekonomické údaje organizace 

Výsledek hospodaření po jednotlivých střediscích k 31. 12. 2018 
 
Druh sociální služby a HČ Náklady v Kč Výnosy v Kč Výsledek hospodaření 

v Kč 

Domov pro seniory 41 065 685,49 41 046 791,17   - 18 894,32 

Domov se zvláštním režimem 16 748 421,25 16 835 284,08      86 862,83 

Pečovatelská služba 8 723 904,04  8 615 268,20 - 108 635,84 

Hospodářská činnost   2 102 694,62 2 143 361,95      40 667,33 

Celkem 68 640 705,40 68 640 705,40    0,00 

 

Navýšení rozpočtu oproti minulému období bylo způsobeno schváleným Vládním navýšením 
mzdových prostředků pro zaměstnance v oblasti sociálních služeb.  

 

Dotace MPSV a zřizovatele k 31. 12. 2018 
 

Pro rok 2018 byla podána žádost o dotace ze státního rozpočtu na všechny sociální služby 
v celkové výši 24 885 000 Kč. 
Rozhodnutí o výši poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu MPSV bylo ve výši 
23 900 000 Kč a v rámci navýšení účelové dotace jsme obdrželi dofinancování ve výši 393 000 
Kč.  
Nedofinancování bylo ve výši rozdílu 592 000 Kč. 
 
 
 

Druh sociální služby a HČ MSK Zřizovatel Celkem 

Domov pro seniory 15 586 000,00 3 372 343,22 18 958 343,22 

Domov se zvláštním režimem   6 006 000,00 2 214 440,00   8 220 440,00 

Pečovatelská služba   2 701 000,00 2 269 595,34   4 970 595,34 

Celkem 24 293 000,00 7 856 378,56 32 149 378,56 
 

Příjmy od zdravotních pojišťoven k 31. 12. 2018 
 

Druh sociální služby VZP RBP ZPMV ČPZP VoZP 

Domov pro seniory 994 475,72 234 679,20 243 629,46 94 769,95 2 123,10 

Domov se zvláštním 
režimem 

636 431,36  163 492,20 185 226,22  

Celkem 1 630 907,08 234 679,20 407 121,66 280 023,17 2 123,10 
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Příjmy od uživatelů v roce 2018 

 

Druh sociální služby  Stravné, ubytování, 
služby 

Příspěvek na péči 

Domov pro seniory   9 631 238,00 9 926 337,00 

Domov se zvláštním režimem   3 131 893,00 4 347 472,00 

Pečovatelská služba   3 291 141,00  

Celkem 16 054 272,00 14 273 809,00 

 

Investiční akce v roce 2018 
 

 
Zdroj 

Účel akce Výše v Kč 

Město Krnov Protipožární opatření  - dveře 799 717,00 

Město Krnov Zřízení SeniorPointu v budově 354 593,10 

Město Krnov Projektové dokumentace – 
rekonstrukce budovy a zahrady 

207 297,00 

Město Krnov Průmyslové pračky do prádelny – 2ks 389 620,00 

Město Krnov Polohovací lůžka pro klienty 185 000,00 

Město Krnov Průmyslové myčky nádobí – 2ks   95 570,00 

Město Krnov Pečovatelská křesla + příslušenství 186 057,00 

Město Krnov Vozík na převoz jídla   82 466,95 

Celkem  2 482 800,05 
 

Opravy, úpravy, rekonstrukce a nákupy v roce 2018 

 

Účel akce Výše Kč 

Opravy schodů, oprava kanalizace    39 902,40 

Výměna PVC na pokojích klientů, montáž protipož. sirén   44 285,60 

Vybavení kuchyně a prádelny   53 517,00 

Nákup zdravotnických pomůcek a přístrojů   98 255,00 

Pořízení nábytku a vybavení pracoven PSS a kanceláří   32 029,00 

Pořízení nábytku, lůžek a vybavení pro klienty 235 737,00 

Celkem 503 726,00 
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Hospodaření s peněžními fondy (v tis. Kč) 

 
Název fondu Stav v Kč 

K 1. 1. 2018 K 31. 12. 2018 

Fond investičního majetku 55 547 067,74 57 113 085,79 

FKSP      549 754,55      723 552,40 

Rezervní fond      283 527,91      276 435,20 

Fond odměn        38 669,98        38 669,98 

 

Finanční prostředky z rezervního fondu byly využity pro kompenzování zhoršeného 
hospodářského výsledku v daném roce. 
 
Přijaté dary v roce 2018 

Domov pro seniory Krnov děkuje všem dárcům, kteří přispěli na chod organizace v roce 
2018. Dary jsou využívány na zpříjemnění a zkvalitnění života klientů. Dva dary byly určeny 
pro zlepšení podmínek pracovníků přímé péče. V roce 2018 byly organizaci poskytnuty 
sponzorské dary v celkové výši 229 971,00 Kč. 
 
Dárce Popis daru Částka v Kč 

Automyčky ČR s.r.o. Finanční dar pro potřeby klientů– 
zakoupení rehab.  přístroje 

20 000,00 

Ing. Kateřina Michaliková Finanční dar pro potřeby klientů   2 000,00 

Marie Petrečková Finanční dar pro potřeby klientů– 
nákup mat. na volnoč. aktivity 

     500,00 

Dagmar Tošková Finanční dar pro nákup pomůcek 
pro pečovatelskou službu 

50 000,00 

Essity Czech republik Finanční dar pro potřeby klientů 29 197,00 

Jiří Andrš Finanční dar pro pracovníky PSS   3 000,00 

Nadace Agrofert Finanční dar pro zajištění fungování 
svépomocné skupiny 

50 000,00 

Essity Czech republik Finanční dar pro potřeby klientů 38 774,00 

Josef Novotný Finanční dar pro potřeby klientů   3 000,00 

Odborová organizace DS Finanční dar pro potřeby klientů   1 355,00 
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Ing. Petr Vokroj Finanční dar pro zajištění taneční 
terapie pro klienty 

  3 600,00 

Essity Czech republik Finanční dar pro potřeby klientů 28 545,00 

  

Stavy účtů ke dni 31. 12. 2018 

Běžný účet:   4 443 830,64 

Spořící účet:        12 825,26 

FKSP účet:      720 334,61 

Depozitní účet:   1 363 701,00 

Celkem    6 540 691,51 

 

Kontrolní činnost 

V souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a jeho 
prováděcí vyhlášky je zajišťován vnitřní kontrolní systém v Domově pro seniory Krnov. 
Organizace má vypracovány vnitřní předpisy v součinnosti s touto právní úpravou. 
 
Vnitřní metodiky k provádění kontrolní činnosti definují pracovníky, kteří jsou oprávněni 
kontroly provádět, jasně stanovují vedoucím zaměstnancům rozsah jejich pravomocí a 
odpovědností při provádění kontrolní činnosti a při nakládání s veřejnými finančními 
prostředky a ukládá jim, aby o všech operacích a kontrolách byla vedena příslušná 
dokumentace. 
 
Vedoucí úseků nebo jimi pověření zaměstnanci zajišťují průběžnou řídící kontrolu v rámci 
hospodaření s prostředky. Nehospodárné, neefektivní či neúčelné využívání prostředků je 
sděleno řediteli a ten přijímá opatření k odstranění nedostatků. 
 
Organizace má nastavenu čtvrtletní kontrolu rozpočtu, interní audit je nahrazen 
veřejnoprávní kontrolou, vykonávanou kontrolním oddělením zřizovatele (Město Krnov). 
 
V průběhu roku 2018 provedly v naší organizaci kontrolu tyto instituce: 

❖ Okresní správa sociálního zabezpečení Bruntál 

Kontrola byla zaměřena na plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém 
pojištění a pojištění při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 589/1992 Sb., o 
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pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Nedostatky nebyly zjištěny. 

❖ Moravskoslezský kraj, krajský úřad 

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve 
znění pozdějších předpisů a jiných právních předpisů upravujících zdravotní služby a jejich 
poskytování. 
 
Kontrolou nebylo zjištěno pochybení kontrolované osoby při poskytování zdravotní péče. 

 
❖ Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky 

Kontrola byla zaměřena na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, stavu pracovního prostředí 
a pracovních podmínek. 
 
Zjištěné nedostatky byly odstraněny nebo byla přijata opatření k odstranění. 

❖ Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě – 4x 

Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky 
potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy 
týkající se bezpečnosti potravin, v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně 
zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve vyhlášce č. 137/2004 Sb., o hygienických 
požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 
epidemiologicky závažných, v platném znění, v zákoně č. 110/1997 Sb. 
 
Nebyl podán požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo 
prevenci nedostatků zjištěných kontrolou. 

❖ Městský úřad Krnov, kancelář tajemníka, interní audit a kontrola 

Předmětem kontroly bylo nakládání s prostředky poskytnutými z rozpočtu města za r. 2016, 
r. 2017, leden – září 2018. 
 
Zjištěné nedostatky byly odstraněny nebo byla přijata opatření k odstranění. 

❖ Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Předmětem inspekce poskytování sociálních služeb bylo poskytování registrované sociální 
služby, číslo registrace 7863507. Kontrolované období bylo od 1. 7. 2016 do 26. 7. 2018. 
Předmětem inspekce bylo plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 
88 a 89 zákona o sociálních služeb, včetně posouzení, zda smlouva o poskytnutí sociální 
služby obsahuje náležitosti smlouvy podle § 91 odst. 2, a zda je výše úhrady sjednána v rámci 
výše úhrady stanovené v § 73 až 77 zákona o sociálních službách. Dále kvalita poskytovaných 
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sociálních služeb dle § 99 a plnění povinnosti vést evidenci podle § 91c zákona o sociálních 
službách.  
 
Inspekce proběhla v období 24. – 26. července 2018 

Zjištěné nedostatky v rámci inspekce byly odstraněny do 31. 12. 2018 v následujícím bodě: 

• Zjištěný nedostatek porušující kritérium standardů kvality sociálních služeb v rámci 
kritéria 5c byl odstraněn opětovným zaškolením koordinátorů individuálního 
plánování. Tito koordinátoři předávali informaci klíčovým pracovníkům o nutnosti 
správného průběžného hodnocení individuálního plánu, včetně záznamů o naplnění 
osobního cíle. 

 

10. Vize do dalšího období 

Pro následující rok 2019 jsme si vytýčili následující plán činností: 

❖ Zabezpečení provozu 

Plán nákladů na rok 2019 69 065 

Z toho  

Vlastní výnosy 35 308 

Ostatní výnosy 983 

Státní dotace (očekáváná) 24 885 

Příspěvek zřizovatele 7 889 

 v tisících Kč 

 

Příspěvek zřizovatele na rok 2019 7 889 

Z toho  

Na provoz 6 967 

Na odpisy 922 

 v tisících Kč 

 

Zhodnocení plnění cílů z předchozího období: 

❖ Zajištění kompletní nové požární zprávy Domova pro seniory Krnov a požární 

dokumentace:   

bylo splněno 

❖ Realizace vytipovaných protipožárních opatření:  

nainstalovány nové protipožární stěny a dveře na odděleních, instalace protipožárních 

sirén  

❖ Příprava souhrnné zprávy o potřebných technických změnách budovy a vybavení - 

přehled investic na střednědobé období:  

bylo splněno, zřizovateli předložena zpráva se 3 variantami technických úprav budovy 
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❖ V případě vhodného dotačního titulu připravit projekt pro modernizaci vybraného 
oddělení: 

Podána žádost do výzvy „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II.“ 
Ministerstva pro místní rozvoj pro specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální inkluzi Integrovaného regionálního operačního programu.  
❖ Zvyšování úrovně poskytované péče 

• Rozdělení III. oddělení domova pro seniory na dvě oddělení  

Na jaře 2018 jsme připravili koncept rozdělení stávajícího velkého III. oddělení 
Domova pro seniory, kdy vzniklo samostatné IV. oddělení – zkušebně od 1.9.2018. Od 
1.1.2019 bude tento provoz nastaven trvale. Vznik nového oddělení byl nutný 
z důvodu zvýšení kvality poskytované péče klientům a také na základě doporučení 
ombudsmanky domova, kdy stávající oddělení nedisponovalo odpovídajícímu počtu 
pracovníků v přímé péči a byla také náročná organizace péče o klienty. Vzhledem ke 
skladbě klientů daného oddělení byli přijati 3 noví pracovníci přímé péče.  

• Nákup potřebného vybavení pro zvyšování úrovně poskytované péče  
V roce 2018 jsme zakoupili vybavení pro klienty, pro provoz prádelny i stravovacího 
provozu – viz konkrétní položky uvedené v části ekonomické údaje organizace. 
Oddělení jsme např. vybavili 2 ks zvedáků včetně příslušenství pro snazší manipulaci 
s těžšími klienty, myčkou na nádobí, elektrickými polohovacími postelemi včetně 
antidekubitních matrací. 

• Revize standardů kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem a 
Pečovatelská služba 

Revize standardů kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem proběhla, došlo 
k aktualizaci některých vnitřních metodik. Metodická podpora na Pečovatelské službě 
stále probíhá. Služba se více individualizovala v rámci poskytování péče v domácím 
prostředí formou propracovanějších individuálních plánů klientů. 

• Rozvíjet vzdělávání zaměstnanců  
Přehled vzdělávání pracovníků je uveden podrobně v části personálního zajištění. 
Zajistili jsme podporu pracovníkům přímé péče formou skupinové supervize – na 
všechna oddělení včetně pečovatelské služby. Proběhlo vzdělávání vedoucích 
pracovníků – manažerská akademie – 5 modulů pokrývající všechny základní 
manažerské funkce – plánování, organizování a výběr personálu, vedení, motivování, 
rozvoj a kontrola personálu. Zajistili jsme pracovníkům stáže v jiných pobytových 
zařízeních přímé péče. 

❖ Různé 

• Hledat další zdroje financování včetně využívání dotačních titulů (prověřit také 
současnou výši úhrad od uživatelů) 

Podali jsme žádost do programu IROP, připravujeme žádost do výzvy MSK pro 
pořízení evakuačního výtahu. Získali jsme finanční prostředky z programu 
Moravskoslezského kraje na projekt „Vzpomínky nás spojují“, od nadace Agrofert na 
provozování „Svépomocné skupiny“, zapojili jsme se do akce Ježíškova vnoučata. 
Podařilo se nám navýšit finanční prostředky formou darů od individuálních dárců. 
Výše úhrad od uživatelů služeb nebyly od roku 2014 zvyšovány, vzhledem 
k prudkému nárůstu cen za energie a suroviny připravujeme únosné navýšení úhrad 
za poskytované pobytové a terénní služby. 
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• Pokračovat ve spolupráci s dobrovolnickou organizací  
Spolupráce se Slezskou diakonií pokračovala také v roce 2018, podílela se na přípravě 
Dobrovolnického dne v domově a celý rok provozovala co 14 dnů v zařízení mobilní 
kavárnu, tzv. Kavárnu u Jarušky.  

Během roku jsme připravili 2x Dobrovolnický den v Domově pro seniory Krnov.  
Prožitkový Dobrovolnický den je pořádán pro kohokoli, kdo by rád strávil svůj jeden 
den pomocí druhým lidem seniorského věku. V rámci připraveného programu si 
zájemci mohli vyzkoušet vedení jednotlivých aktivit pro seniory, např. klubovnu, 
cvičení a strávit čas na jednotlivých odděleních. Cílem je vidět, jak celý domov vypadá 
a jaká péče je v něm zajištěna, možnost stát se jeden den společníkem seniorů. 

• Vznik Svépomocné skupiny 

Od září 2018 začala v Domově pro seniory Krnov fungovat tzv. Svépomocná skupina. 
Jedná se o specifickou formu pomoci a podpory lidem v náročných životních 
situacích. Je založena na vzájemné pomoci a podpoře členů skupiny, které se starají o 
své blízké v domácím prostředí. Členové se tak mohou podělit o pocity související 
s vyčerpáním při této náročné péči o jejich člena rodiny, pomohou informovat o svých 
zkušenostech. Základní myšlenkou je zjištění, že člověk v dané situaci není sám. 
Setkání probíhají každou poslední středu v měsíci v prostorách domova nebo jiných 
místech, připravujeme zajímavá témata a zveme odborníky z různých oblastí. Projekt 
je financován do 31.8.2019. 

• Vznik SeniorPointu 

V přízemí domova jsme během podzimu 2018 zútulnili prostor za recepcí. Ve 
spolupráci se zřizovatelem a společností SPOLEČNĚ, o.p.s. proběhla rekonstrukce a 
vzniklo nové kontaktní místo SeniorPointu. Vzniklo tak i příjemné místo pro posezení 
pro klienty, kteří zde mohou trávit volný čas se svými blízkými. Senioři, tedy lidé ve 
věku 55 let a starší, v prostorách kontaktního místa najdou bezplatný přístup na 
internet, informační materiály partnerů i nabídku volnočasových aktivit a přednášek. 
Především zde ale od vyškolené obsluhy získají informace z oblasti bezpečnosti, 
sociální, bytové problematiky a podobně.  
Senioři si zde mohou vyřídit také Senior pas, který je opravňuje k získávání slev na 
výrobky a služby. Karta je vydávaná zdarma, je nepřenosná.  

 

Naše cíle pro rok 2019: 

❖ Zvyšování úrovně poskytované péče: 

• Připravit a uvést do praxe nový koncept fungování volnočasových pracovníků. 
Přibývá stále větší počet klientů se sníženou soběstačností, a proto je nutné 
přenastavit celý systém poskytování volnočasových aktivit tak, aby odpovídal 
potřebám klientů. 

• Nákup potřebného vybavení pro zvyšování úrovně poskytované péče 
(dovybavení nebo obměna - polohovací lůžka, křesla, rehabilitační pomůcky, 
stravovací provoz) 
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• Pokračovat ve zdokonalování nutriční péče v Domově včetně zaměření se na 
enterální výživu pro klienty se specifickými výživovými nároky a zapojení se do 
projektu NutriAction. Zajištění stáže. 

• Zajištění nového programu Cygnus II, zavedení elektronického podpisu 
v ošetřovatelské dokumentaci pro snížení administrativního zatížení 
zdravotních sester.  

❖ Péče o zaměstnance – možnost širšího využití aktivit přes fond FKSP, revize firemních 
benefitů, odborné vzdělávání, stáže. 

❖ Pokračovat v realizaci vytipovaných protipožárních opatřeních a úpravách interiéru 
domova. 

❖ Zahájit jednání ve věci úpravy venkovní zahrady v areálu DS a odpočinkové zóny 
v tomto prostoru. 

❖ Připravit prožitkové akce – Dobrovolnický den nebo Den otevřených dveří netradiční 
formou. Sdílení odborných znalostí prostřednictvím organizace konference pro 
odbornou veřejnost. 

❖ Zajistit fungování Svépomocné skupiny do dalšího období. 
 
 


