Domov Odry, příspěvková organizace
Hranická 410/56, Odry
www.ddodry.cz

Domov Odry je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

1

Zpráva o činnosti PO
za rok 2015
Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, Odry, 742 35
IČ: 48804894, ředitelka Miroslava Chodurová
E – mail: chodurova@ddodry.cz
Telefon: 556 730 133, 603 723 254
www.ddodry.cz
číslo účtu: 2000231801/0100 Komerční banka Odry

Slovo na úvod

Vážení,
poslední dny roku se oddáváme úvahám o tom, co nás ve starém roce potkalo a co
můžeme očekávat v nadcházejícím novém roce 2016.
Dovolte, abych se trochu poohlédla za minulým obdobím, které bylo naplněno nejenom
pracovním úsilím, ale i radostí z dosažených úspěchů o které se s vámi ráda podělím.
„Někdy je nutno čelit obtížím s úsměvem, abychom je překonali. Máloco se dá srovnat se
štěstím pocházejícím z výsledků našeho úsilí.“ David Bird
Tento rok byl pro nás bezesporu úspěšný. Díky zřizovateli Moravskoslezskému kraji jsme
nepocítili finanční nedostatek, ba právě naopak jsme si mohli dovolit vyměnit opotřebovaný
nábytek, nahradit poškozené matrace za kvalitní antidekubitní, do oken ušít nové záclony.
Na budově „Vila„ a „Domeček“ zaměnit lustry a svítidla za „zdravé osvětlení“, které odpovídá
novým trendům osvětlování, má krásný design a úspornou energii. Prozatím nám finanční
prostředky umožnili odstranit jen několik bílých nemocničních dveří za pokojové a tím se více
přiblížit k domácímu prostředí (pokud nám to rozpočet dovolí, budeme v tomto duchu
pokračovat i v roce 2016). Pro rozšíření nabídky animací pro naše uživatele jsme pořídili
interaktivní tabuli, na které lze provozovat spoustu aktivit, činností, stimulací a her.
Interaktivní koutek Smyslové zahrady jsme dovybavili dalšími zvýšenými truhlíky na
pěstování bylin. Úplnou novinkou je na zahradě u pietního kříže vybudování kolumbária pro
důstojné uložení uren uživatelů, kteří neměli příbuzné a zajištěné místo posledního
odpočinku.
Záměr zateplení budovy „Vila“ jsme měli v plánu několik let, ale sebelepší nápad nemá příliš
naději na úspěch, pokud není podpořen finančně, a díky zřizovateli se nám tato rozsáhlá
stavební akce zdařila.
Významnější události:
 V měsíci květnu jsme v Galerii města Oder pro veřejnost nainstalovali vzpomínkovou
výstavu výtvarné tvorby „In memoriam“ pana Ferdinanda Poulíčka k jeho nedožitým
102 narozeninám.
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 Na počátku června nás čekala na Domově se zvláštním režimem (ALDa) již potřetí
obhajoba certifikátu „Vážka“ (který vlastníme od roku 2011), ve které jsme obstáli
s dosaženým výsledkem 95,5 bodu.
 Pro Domov bylo poctou přivítat u nás její excelenci velvyslankyni Čínské
lidové republiky paní J.E.Ma Keqing, kterou doprovázel hejtman Moravskoslezského
kraje ing. Miroslav Novák.
 K 31.7. byl ukončen projekt „Odborné vzdělání pracovníků v sociálních službách
příspěvkové organizace Domov Odry“, který byl podpořen 894 326,43 Kč
z evropských fondů a státního rozpočtu.
 Pořadatelé Gerontologických dnů v Ostravě nás oslovili s požadavkem o aktivní účast
na této konferenci. S pracovnicí v sociálních službách jsme připravily workshop
s názvem „Terapeut se šarmem“.
 PhDr. Karolína Friedlová se na nás obrátila se žádostí připravit přednášku „Bazální
stimulace v péči o seniory“ na „Historicky VI. československý kongres“, který se konal
v Ostravě 27.11. Připravila jsem posterovou prezentaci a pracovnice v sociálních
službách s naším příspěvkem na kongresu vystoupila.
 V tomto roce jsme 2x nabídli naše vlastní školení akreditované MPSV s názvem:
„Dobrá praxe v Domově Odry“, kterého se zúčastnili poskytovatelé z různých
sociálních služeb.

Na závěr bych chtěla vřele poděkovat všem těm, díky kterým se nám tak dobře daří rozvíjet
kvalitu naší služby.
Přeji úspěšný rok 2016

a (s) mějme se rádi!!!!
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Hlavní účel zřízení: účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním
sociálních služeb souvisejících.
Rozhodnutí o registraci:
Číslo:

MSK 128869/2008

Datum vydání:

18.08.2008

Druh služby: domov pro seniory – kapacita 66
Druh služby: domov se zvláštním režimem (ALDa) – kapacita 11

Posláním domova pro seniory je poskytovat celoroční pobytové služby sociální péče
seniorům ve věku 65 a více let, kteří se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitli
v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých životních
potřeb, které jim nemůže zajistit rodina či jiné sociální služby.
Posláním domova se zvláštním režimem (ALDa) je poskytovat celoroční pobytové
služby sociální péče seniorům ve věku 65

a více let, kteří se v důsledku onemocnění

Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence ocitli v nepříznivé sociální situaci a
potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých životních potřeb, které jim nemůže zajistit
rodina či jiné sociální služby.

Smyslem domova je poskytovat takové sociální služby, které budou v co největší míře
podporovat samostatnost a soběstačnost uživatelů/uživatelek, a umožní jim v příjemném
„domácím“ prostředí prožít důstojné, klidné a pokud možno aktivní stáří. A to nejen
s pomocí odpovědného a vstřícného personálu, ale také vlastních rodin uživatelů/uživatelek
a široké veřejnosti.

Domov si stanovil cíle, které vycházejí z jeho poslání :


zajistit co největší spokojenost uživatelů/uživatelek, poskytovat služby dle
individuálních potřeb, tzv. „šitých na míru“ (individuální plány, ankety, dotazníky,
komunikace – schůzky),



udržovat a zlepšovat fyzický a psychický stav uživatelů/uživatelek, pomáhat při
nalézání smyslu života ve stáří,
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podporovat kontakt s rodinou, známými a blízkým světem,



umožnit uživatelům/uživatelkám podílet se na chodu domova a do určité míry
rozhodovat o záležitostech týkajících se jejich života v domově,



informovat veřejnost o činnosti domova (vlastní webové stránky www.ddodry.cz,
články v tisku, zveřejnění výroční zprávy o hospodaření, pořádání akcí za účasti
veřejnosti a rodinných příslušníků …..),



podporovat pocit užitečnosti.

Domov Odry má vytýčené provozní krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé cíle, které jsou
každoročně vyhodnocovány.
Počty uživatelů dle přiznaného stupně PnP
Stav uživatelů k 1.1.2015
Stupeň
PnP
Bez PnP
I.
II.
III.
IV.

Stav uživatelů k 31.12.2015

Domov se Domov
Domov se Domov
Domov pro zvláštním Odry
Domov pro zvláštním Odry
seniory
režimem
celkem
seniory
režimem
celkem
3
1
4
4
1
5
12
0
12
11
0
11
9
0
9
5
0
5
23
0
23
23
0
23
19
10
29
22
10
32

celkem
uživatelů
66
11
77
65*
11
*Služba Domov pro seniory – stav k 31.12.2015 nižší stav uživatelů z důvodu úmrtí
uživatelky těsně před koncem roku (nová uživatelka přijata 4.1.2016).
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Z výše uvedené tabulky je zřejmé, jak se vyvíjí počty uživatelů v závislosti na výši přiznaného
PnP. Snižuje se počet uživatelů s nižším stupněm přiznaného PnP a zvýšil se počet uživatelů
s přiznaným IV. stupněm PnP.

Zaměstnanci
Co se nám v Domově daří:
Komunikace a spolupráce napříč celým Domovem je NAPROSTO klíčová. Hlavně jde o dobrou
podporu otevřeného prostředí. Vytváříme pocit solidarity a rovnosti mezi nadřízenými a
podřízenými. V Domově vládne vzácná souhra mezi všemi pracovními úseky a přátelská
atmosféra. Velice kreativní a vstřícný personál, který se rád učí a zavádí nové postupy do naší
praxe. Dobrá spolupráce s rodinnými příslušníky. Díky dobré komunikaci se daří včas řešit
(předcházet) problémy, nedorozumění a pracovníci se nebojí přicházet s novými nápady.
Výměna informací mezi pracovníky je na velmi dobré úrovni. Porady, metodické a pracovní
schůzky probíhají často a pracovníci konzultují a rozhodují o práci, která se jich týká. Znají
způsob domlouvání s pracovníky jiných týmů, vědí, na koho se s čím mohou obrátit. Pro
formování zdravého týmového ducha je důležitý i HUMOR.
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Naší filosofií je:
důsledná orientace na uživatele, na jeho rytmus a zvyklosti – být mu „po ruce“, když
potřebuje naši podporu!
Usilujeme o důslednou orientaci na uživatele s cílem respektovat rytmus a zvyklosti z
uživatelova života. Vytváříme podpůrné a bezpečné prostředí pro kvalitu jejich života.
Protože každý uživatel je unikátní osobnost, musí být programování plánováno individuálně.
Potřeby uživatele jsou uspokojovány tehdy, když je vyhověno celé paletě potřeb, které tvoří
jeho život.
Individuální plán – Plán spolupráce
sociální služby plánujeme s ohledem na osobní představy, potřeby, záliby, zájmy, silné
stránky uživatelů našeho Domova, aby jim naše služba umožňovala vést (pokud možno)
běžný způsob života. Každý uživatel má svého patrona (klíčového pracovníka), jehož úkolem
je reagovat na přání potřeby uživatele, dohlížet na poskytnutí sjednané podpory a péče.
Snažíme se pracovat s biografií uživatele.
Biografický model péče
cílem modelu je naučit personál porozumět uživatelům, poznat historii jejich života, co je
pro ně prioritní, co rozhýbe jejich psychiku a následně i tělo. Jakým způsobem podpořit
uživatele v jeho autonomii (samostatnosti) a jeho schopnosti rozhodovat o svých
záležitostech co nejdéle. Aktivizovat a reaktivizovat psychické schopnosti a dovednosti.
Počty pracovníků
Pracovní pozice
Všeobecná sestra
Úseková sestra
Vedoucí zdravotně sociálního úseku
THP – ředitel, ekonom, mzdová účetní,
Sociální pracovnice
Pracovníci v sociálních službách – obslužná péče
Pracovníci v sociálních službách – animace
Skladnice
Kuchařky
Pomocnice v kuchyni
Uklízečky
Pradleny
Údržbáři – řidič
Pracovníci celkem

Průměrný
přepočtený
pracovníků v roce 2015
3,99
2,0
1,0
3,0
2,0
27,38
4,50
1,00
4,00
2,01
4,92
2,50
1,8
60,10

počet

5

Vzdělávání zaměstnanců
„

„NIKDO Z NÁS NENÍ TAK CHYTRÝ JAKO MY VŠICHNI DOHROMADY“.
Naše organizace zabezpečuje pro zaměstnance potřebné vzdělávací aktivity. Cílem je
zajištění kvalitních služeb pro uživatele týmem vzdělaných pracovníků. Při tvorbě plánu
vycházíme z potřeb pracovníků, které zjišťujeme v rámci hodnotících pohovorů, z návrhů
vedoucích pracovníků a z potřeb samotného Domova. Domov je stále se učící organizace.
Neustálý proces učení na základě vnitřního prostředí Domova, tak i externích podnětů.
Dle zřizovací listiny můžeme vykonávat doplňkovou činnost vzdělávání, pořádání kurzů a
školení včetně lektorské činnosti.
V lednu 2015 nám Ministerstvo práce a sociálních věcí udělilo akreditaci na vzdělávací
program „Dobrá praxe v Domově v Odrách“. Tento seminář nabízíme pracovníkům z jiných
sociálních služeb v našich nově vybudovaných konferenčních prostorách. K dispozici je i
třílůžkový pokoj se sociálním zařízením a kuchyňka, které mohou využívat lektoři, stážisti a
příbuzní našich uživatelů.
“

Vzdělávání pracovníků v roce 2015
Téma
1. Základní kurz Bazální stimulace – 24 hodin
2. Základní filozofie Psychobiografický model péče
3. Vykazování zdravotnické péče
4. Přístup zaměřený na člověka a individuální plánování se seniory
5. Paliativní péče – 80 hodin kurz
6. Rizika neregistrovaných služeb
7. Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí
8. Kazuistický seminář
9. Biografický model péče o klienta 70 hodin kurz
10. Dobrá praxe v péči o pacienty s pokročilou demencí
11. Nádstavbový kurz Bazální stimulace – 16 hodin
12. Bon apetit
13. Reminiscence seniorů v sociálních zařízeních
Účast na konferencích:
Gerontologické dny
Historicky VI. Československý kongres Bazální stimulace
Vzdělávání k provozně technickým záležitostem
Téma
1. Optimalizace řídících a kontrolních systémů
2. Změny v účetní legislativě
3. Novela zákona o rozpočtových pravidlech
4. Účetnictví PO
5. Pracovní doba v souvislostech
6. Náhrada škody v praxi příspěvkových organizací
7. Zákoník práce
8. Majetek v PO
9. Veřejné zakázky malého rozsahu
10. Nákupní portál
11. Zdanění příjmu 2014, 2015
12. Školení PO a BOZP –

Počet účastníků
8
1
1
11
2
1
11
13
8
1
10
15
11

5 pracovníků
2 pracovníci
Počet účastníků
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
58
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13. Doklady v účetní praxi příspěvkových organizací

1

Vlastní vzdělávací akce pro pracovníky připravuje ředitelka nebo určení pracovníci

1.
2.
3.
4.
5.

Téma
Smyslová aktivizace
Ošetřovatelská péče, komunikace a aktivizace uživatelů
s onemocněním demence
Význam Bazální stimulace – praktické ukázky
Význam dietního stravování – nutrice
Biografický model péče (postřehy ze školení)

Počet účastníků
15
14
15
10
13

Významnější události:
 V měsíci květnu jsme v Galerii města Oder pro veřejnost nainstalovali výstavu
výtvarné torby.
 Audit kvality na Domově se zvláštním režimem (ALDa) již potřetí jsme obhájili
certifikát „Vážka“ (který vlastníme od roku 2011), s výsledkem 95,5 bodu.
 Pro Domov bylo poctou přivítat u nás její excelenci velvyslankyni Čínské
lidové republiky paní J.E.Ma Keqing, kterou doprovázel hejtman Moravskoslezského
kraje ing.Miroslav Novák.
 K 31.7. byl ukončen projekt „Odborné vzdělání pracovníků v sociálních službách
příspěvkové organizace Domov Odry“, který byl podpořen 894 326,43 Kč
z evropských fondů a státního rozpočtu.
 Aktivní účast na konferenci GDO. Workshop s názvem „Terapeut se šarmem“.
 V lednu 2015 nám Ministerstvo práce a sociálních věcí udělilo akreditaci na
vzdělávací program „Dobrá praxe v Domově v Odrách“. V tomto roce jsme
uskutečnili v Domově dva semináře, kterého se zúčastnilo 28 pracovníků z různých
sociálních služeb.
 Na základě doporučení inspektorů a lektorů nás oslovil Národní vzdělávací fond
CEKAS Praha a CARITAS Olomouc s nabídkou umožnit stážistům celodenní studijní
pobyty v našem Domově, které nám uhradí ze svých projektů. Domov navštívilo 19
stážistů. Za kurzy a stáže jsme získali celkem 61.200,-Kč.
 Na podzim byla zakončena rozsáhlá stavební akce Zateplení budovy „Vila“.
 Srpnovou zahradní veselici pořádanou pro uživatele navštívilo 100 hostů.
 Do Potravinové sbírky jsme přispěli 225kg potravin. Tentokrát se nepřipojili jen
všichni naši zaměstnanci, ale i naši uživatelé (což je vhodné obdivu).
 Při příležitosti celostátního týdne v sociálních službách, jsme 7.10.2015 v Domově
připravili přednášku pro blízké našich uživatelů a pro veřejnost z místní komunity na
téma „Aktivizační programy v Domově Odry“.
7

 Zábavnou přednášku s názvem „Když si dědeček nevzpomíná“ jsme připravili pro
děti z Mateřské školy Vražné.
 Bez zbytečné skromnosti se můžeme pochválit vydařeným domovským Bulletinem,
který má skvělý ohlas ne jen u našich uživatelů, ale i u široké veřejnosti.
 Určitě nás velmi těší pozitivní zpětné vazby od lektorů, stážistů, praktikantů, kolegů a
veřejnosti (viz příloha ukázky zpětných vazeb).
 Aktivní účast na kongresu Bazální stimulace v Ostravě. Posterová prezentace:
„Bazální stimulace v péči o seniory“.
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UKÁZKA POSTEROVÉ PREZENTACE (plakát 120cm x 90 cm)
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Zábavná přednáška s názvem „Když si dědeček nevzpomíná“ v Mateřské škole
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Vzácná návštěva v Domově

Vernisáž v Městské Galerii
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Naše pracovnice v sociálních službách na Kongresu BS
se zakladatelem konceptu BS profesorem Dr. A. Fröhlichem
a PhDr.Karolínou Friedlovou

Plány do budoucna
Vybudování technického zázemí pro uložení zahradní techniky, pomůcek, sezonního
nábytku, na které by navazoval altán, který by byl celoročně využíván pro animaci uživatelů.
Z důvodu rozsáhlého podmáčení budovy je nutné provést sanaci zdiva a následně zateplení
budovy č.p. 151.
Pokračovat se bude v postupné výměně vnitřních dveří v budovách pro uživatele a v objektu
č.p. 151 „stará kuchyň“ proběhne výměna osvětlení.
V budoucnu se bude muset provést oprava budovy č. p. 150 – kancelář – sanace vlhkého
zdiva, nové rozvody odpadů, vody, elektrické energie, nátěr střechy, zateplení.
Z důvodu velkého nárůstu žádostí od seniorů s onemocněním Alzheimerovou nemocí by bylo
vhodné vybudovat Domov se zvláštním režimem a navýšit kapacitu domova pro uživatele
s onemocněním Alzheimerovou chorobou.
V plánu je výměna popraskané betonové cesty mezi objektem č.p. 151 a č. p. 150 za
zámkovou dlažbu.
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Hospodaření organizace
Celkové náklady organizace z hlavní i doplňkové činnosti v roce 2015 činily 27.216,80 tis. Kč.
Celkové výnosy byly ve stejné výši tj. 27.216,80 tis. Kč.
Hospodaření organizace skončilo vyrovnaným hospodářským výsledkem ve výši 0 Kč.
V hlavní činnosti organizace vznikla ztráta ve výši -35,1 tis. Kč. Tato ztráta byla pokryta
ziskem z doplňkové činnosti ve výši 35,1 tis. Kč.
Největší finančním zdrojem v roce 2015 vedle dotace na poskytování sociálních služeb, která
činila 7.972 tis. Kč (tj. 29,29% výnosů) jsou úhrady od uživatelů za bydlení a stravu ve výši
7.632,8 tis. Kč (tj. 28,04 % výnosů), dále příspěvek na péči, který činil 7.350,- tis. Kč (tj.
27,01% výnosů). V roce 2015 jsme obdrželi dotaci na provoz od zřizovatele ve výši 800 tis. Kč
na úhradu odpisů, 300 tis. Kč neúčelový příspěvek na provoz a 950 tis. Kč příspěvek na
dofinancování hlavní činnosti.
Okolní města a obce nám poskytly provozní dotace ve výši 100 tis. Kč. Úhrady od zdravotních
pojišťoven za poskytované zdravotní výkony činily 1.071,40 tis. Kč (tj. jen 3,94% výnosů). Na
vzdělávání pracovníků jsme čerpali dotaci poskytnutou z projektu ve výši 395,7 tis. Kč. Také
jsme čerpali příspěvek na mzdové náklady ve výši 16,8 tis. Kč na 1 pracovníka v sociálních
službách na základě dohody se společností Poe Educo.
Největší nákladovou položkou jsou platy zaměstnanců, jejich výše činila 13.314,7 tis. Kč (tj.
48,92 % všech nákladů) a zákonné sociální pojištění 4.442,20 tis. Kč (tj. 16,32% nákladů).
Náklady proti roku 2014 vzrostly o 3.106,70 tis. Kč, což bylo ovlivněno vyššími náklady na
opravy a údržbu majetku (bylo započato s výměnou dveří, světel, opraveny byly koupelny ve
2 budovách, apod.), vyšší náklady na spotřebu materiálu – provozní prádlo (výměna záclon),
náklady na drobný dlouhodobý majetek (výměna opotřebovaného vybavení), a také
zvýšením mzdových nákladů a s tím souvisejících nákladů na sociální a zdravotní pojištění
z důvodu navýšení tarifních platů od 1.1.2015 a 1.11.2015.
Poskytujeme doplňkovou činnost a to formou vzdělávání a poskytování stáží a další
poskytovanou činností je ubytování. Výnosy v doplňkové činnosti činily 63,1 tis. Kč a náklady
28 tis. Kč. V doplňkové činnosti jsme vytvořili zisk ve výši 35,1 tis. Kč, který byl použit na
pokrytí ztráty z hlavní činnosti.
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Hospodaření organizace a složení nákladů a výnosů je zřejmé z níže uvedené tabulky.
Hospodaření organizace v roce 2015 a složení nákladů a výnosů v %
Hlavní i doplňková činnost
v tis.Kč

Číslo účtu

Název položky

Skutečnost
k
31.12.2015

% složení
nákladů a
výnosů

501

Spotřeba materiálu

2647,9

9,74

502

Spotřeba energie

1664,6

6,12

511

Opravy a udržování

1698,0

6,25

50,0

0,18

772,3

2,84

13295,3

48,90

4435,6

16,31

512, 513

Cestovné+ náklady na reprezent.

518

Ostatní služby

521

Mzdové náklady

524

Zákonné sociální pojištění

525,527

Jiné soc. poj a zákonné soc. náklady

460,4

1,69

53x,54x

Ostatní náklady

100,4

0,37

551

Odpisy DNM a DHM

858,1

3,16

558

Náklady z DDHM

1206,3

4,44

591

Daň z příjmů

0,0

0,00

27188,9

100,00

Náklady celkem hlavní činnost
Náklady doplňková činnost
Náklady HČ + DČ
602/3,34,73,83 Výnosy od uživatelů za pobyt, FS

28,0
27216,9
7632,8

28,11

602/72

Výnosy PnP

7350,0

27,07

602/74

Výnosy zdravotní pojišťovna

1071,4

3,95

Výnosy ostatní + zaměstnanci

214,3

0,79

64x,66x

Ostatní výnosy

329,1

1,21

672/50

Transfery na poskyt. soc. služeb

7972,0

29,36

672/ ost

Transfery ostatní

2584,2

9,52

27153,8

100,00

602/40,80

Výnosy celkem hlavní činnost
Výnosy celkem doplňková činnost
Výnosy HČ + DČ

63,1
27216,9

Hospodářský výsledek hlavní čin.

-35,1

Hospod. výsledek doplňková čin.

35,1

Hospodářský výsledek HČ + DČ

0,00
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Struktura složení nákladů a výnosů v roce 2015 je znázorněná v následujících grafech.

Složení nákladů v roce 2015
Odpisy DNM a DHM
858,1
3%

Nákl. z DDHM
709,70
3%

Daň z příjmů
0,0
0%
Spotřeba materiálu

Spotřeba materiálu

2647,9
10%
Spotřeba energie
1664,6
6%
Opravy a udržování
1698,0
6%

Zák. a ost.soc. nákl.
259,90
1%
Ostatní nákl.
96,10
0%

Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné+ náklady
na reprezent.
Ostatní služby

Cestovné+ nákl.na
reprezent.
19,90
0%

Zákonné sociální
pojištění
4435,6
16%

Ostatní služby
772,3
3%
Mzdové náklady
13295,3
49%

Mzdové náklady
Zákonné sociální
pojištění
Jiné soc. poj a
zákonné soc.
náklady

Složení výnosů v roce 2015

Transfery ostatní
2584,2
10%

Výnosy od uživatelů
za pobyt, FS
7632,8
28%

Výnosy PnP
Výnosy zdravotní
pojišťovna
Výnosy ostatní +
zaměstnanci

Transfery na poskyt.
soc. služeb
7972,0
29%
Ostatní výnosy
329,1
1%
Výnosy ostatní +
zaměstnanci
214,3 Výnosy zdravotní
1%
pojišťovna
1071,4
4%

Výnosy od uživatelů za
pobyt, FS

Ostatní výnosy
Transfery na poskyt. soc.
služeb
Výnosy PnP
7350,0
27%

Transfery ostatní
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Vývoj průměrného platu v letech 2006 - 2015 dle kategorií zaměstnanců

v Kč

Rok
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Zaměstnanci

Plat v
Kč

Plat v
Kč

Plat v
Kč

Plat v
Kč

Plat v
Kč

Plat v
Kč

Plat v
Kč

Plat v
Kč

Plat v
Kč

Plat v
Kč

Zdravotničtí
pracovníci

17484

21643

23152

24150

25633

25587

26354

26652

26000

28552

Provozní
pracovníci

12327

13481

13473

15017

14980

15101

15150

15491

16371

16607

Prac. v soc.
službách +
soc. pracovníci

11991

13321

13793

14252

14748

15619

15227

15207

15650

16432

Průměrný plat
v DO

13362

14777

15073

15897

16233

16660

16840

16704

17123

18031

V roce 2015 je patrný nárůst průměrné mzdy v organizaci proti roku 2014 o 908,- Kč.
U zdravotnických pracovníků došlo ke zvýšení o 2.552,- Kč proti roku 2014.
U provozních zaměstnanců došlo k mírnému navýšení platu o 236,- Kč měsíčně.
U pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků došlo k nárůstu průměrného platu o
782,- Kč proti předchozímu roku.

Vývoj průměrného platu v Domově Odry
20000
18000
16000
14000

15073
14777
12000
13362
Kč 10000

15897

16840 16704 17123
16233 16660

18031

8000

Průměrný plat v DO

6000
4000
2000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rok

Hospodaření středisek je zřejmé z přiložených tabulek a grafů viz příloha.
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Dárci a sponzoři
Vyhledáváme a oslovujeme sponzory se žádostí o příspěvek na provoz či dar dopisem či
osobní návštěvou. Usilujeme o získání finančních prostředků na zajištění provozu domova a
také k uskutečnění akcí pro uživatele např. uspořádání plesu, zahradní slavnosti, zájezdu
apod. Snažíme se o udržení dobrých vztahů s dárci a sponzory. Všem dárcům a
přispěvovatelům zasíláme poděkování za jejich pomoc. Významným dárcům je také zasíláno
přání k vánocům, velikonocům a pozvání na větší akce pořádané v Domově, (Den otevřených
dveří, Zahradní slavnost apod). Jména dárců jsou také zveřejněna v Domově při konání akce
a v závěrečné zprávě.
Domov Odry v roce 2015 obdržel finanční dary ve výši 156.158,- Kč.
Dárci:
Válková E.
MT Legal s.r.o.
Jarošová V.
Plesník M.
Lékárna Selma
Semperflex Optimit s.r.o
Městys Suchdol
Obec Libhošť
Nordic Steel s.r.o.
Matúšů A.
Prinex s.r.o.
Obec Mankovice
Horáček J.
Obec Polom
Svobodová O.
Horák Stavitel s.r.o.
Město Bílovec
Chmelová A.
Tomášková M.
Kvapil A.
Bačáková J.
Sdružení Bendig Kotalová.
Tomášková M.
Dvorský D.
Finstav Kretek
Montcolor Zavadil
Domov Odry v roce 2015 obdržel věcné dary, jejichž hodnota činila 207.017,45 Kč.
Dárci:
Velvyslanectví Čínské lidové republiky
Inter Meta Ostrava s.r.o.
Dicona a.s.
Pavlovský S.
Černínová S.
AUDY s.r.o.
MePro Trading. S.r.o.
Obaly Sláma s.r.o.
Chodurová M.
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Vorwerk
Zepter international s.r.o.
Soral & Hanzlík s.r.o.
Cimberly – Clark s.r.o.
Sdružení Bendig Kotalová
Naše poděkování patří i dalším drobným dárcům.

Public relations
Informace pro veřejnost o činnosti našeho Domova:

leden

Oderský zpravodaj „ Ze života Domova Odry“

15.5.

Novojičínský deník „Obrázky jsou k vidění jen pár dnů“

červenec

stránky MSK „Velvyslankyně Číny navštívila klienty krajského Domova
pro seniory v Odrách“

31.7.

Novojičínský deník „Domov měl dalšího vzácného hosta“

31.7.

stránky Novojičínský deník „Čínská velvyslankyně navštívila Domov Odry“

1.8.

Region „Velvyslankyně navštívila domov pro seniory v Odrách“

7.9.

RESPEKT „Příliš hořká samota“ článek . V Domově Odry žije jediný český
exemplář druhu, od nějž optimisté očekávají, že hořkou samotu
dokáže porazit……..!

září

program GDO „ Seznamte se s terapeutickým robotem“

září

Oderský zpravodaj „Srpnová veselice v Domově Odry“

stránky

Ivany Zemanové „ Tuleň má plné ruce práce“

říjen

Oderský zpravodaj „ Týden sociálních služeb v Domově Odry“

listopad

program kongresu Bazální stimulace „ Bazální stimulace
v péči o seniory“
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1. Popis zařízení
Domov Odry tvoří komplex tří různobarevných domků obklopených velkými
zahradami. Pro lepší orientaci byla každá budova podle určité tradice pojmenována jako
„Stará kuchyň“, „Vila“ a „Domek“. Budovy leží na obou stranách silnice I. třídy, což je
jedinou nevýhodou. Na jedné straně silnice se v rozlehlé zahradě nachází 2 budovy – zelená
„Vila“ a žlutý „Domek“.
Ve „Vile“ se kromě pokojů uživatelů a sociálních zařízení nachází sklad potravin, kuchyň
s jídelnou pro personál a tamější uživatele, „obývák“ s televizorem a DVD přehrávačem,
šatna stravovacího provozu, kancelář vedoucí stravování, dále ošetřovna, kancelář vedoucí
zdravotně sociálního útvaru, rehabilitační místnost s rotopedem a ostatními rehabilitačními
pomůckami, kout pro multismyslovou terapii SNOEZELEN. Pokoje uživatelů a společné
prostory jsou barevně vymalovány, vkusně vyzdobeny zejména výrobky uživatelů a zařízeny
co nejkvalitnějším zařízením.
V přízemí „Domku“ se nachází ALDa – domov se zvláštním režimem pro uživatele trpícími
zejména Alzheimerovou a jinou demencí. V těchto prostorách jsou pokoje uživatelů, obývák
s LCD televizorem a DVD přehrávačem, ošetřovna, kuchyňka. Všechny prostory jsou
přizpůsobeny specifickým potřebám těchto uživatelů. Mimo jiné byly na tomto oddělení
umístěny pro lepší orientaci hodiny ukazující čas, datum a den, dále byl zřízen rozhlas, o
jehož pravidelné vysílání „Haló, Haló“ se starají animační pracovnice. V obýváku je umístěno
velké akvárium s rybičkami. V 1. patře Domku se nachází pokoje ostatních seniorů a na
tomto poschodí je jídelna s kuchyňkou pro zdejší seniory, šatna uklízeček, úklidová místnost
a sklad prádla
V podkroví této budovy jsou kanceláře sociální pracovnice, animačních pracovnic,
rehabilitační pracovnice a rehabilitační místnost s elektrickým masážním křeslem, vířivými
vanami na ruce a nohy. Největší část podkroví zaujímá „Tančírna“, která slouží jako
multifunkční místnost – je zde knihovna, keramická dílna, ruské kuželky, počítač a přilehlá
dobová kuchyňka. Zde se odehrávají ty nejdůležitější zábavné a společenské akce.
Pokoje i společné prostory Domku jsou barevně sladěny a vkusně zařízeny.
Kolem obou budov je rozlehlá zahrada, kde mohou uživatelé trávit svůj volný čas. Procházet
se po chodnících, posedět na lavičkách u jezírka, rozptýlit se s domovskými kozičkami. Na
zahradě je vybudován interaktivní koutek smyslové zahrady s mobilními záhony, zvonkohry,
hmatové prvky a prosklený pavilon. Hřiště pro seniory je využíváno pro zlepšení kondice
našich uživatelů. Při nepřízni počasí si mohou uživatelé posedět v dřevěném altánku.

Na protější straně silnice se ve velké zahradě nachází další dvoupatrová budova domova –
oranžová „Stará Kuchyň“. V přízemí je ošetřovna, kuřárna a obývací jídelna s kuchyňským
koutem, LCD televizorem a DVD přehrávačem. Ve 2 patrech se nachází pokoje uživatelů se
sociálními zařízeními. Na zahradě je jezírko s vodními želvami, kurník pro slepice a výběh pro
morčata. Je zde umístěna klasická dřevěná „budka“ – (uvnitř chemické WC).
Domov by se neobešel bez prádelny, údržbářské dílny a garáže pro domovské auto. Tyto jsou
umístěny ve společné budově. V bezprostřední blízkosti se nacházejí také kanceláře ředitelky
domova, ekonomky a mzdové účetní.
V každé zahradě jsou umístěny stěžně se žlutým praporem, na němž je zobrazeno logo
domova. U vstupů do areálu domova jsou umístěny tabule s informacemi pro uživatele,
jejich rodinné příslušníky, ale i pro veřejnost.
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2. Charakteristika poskytované služby
Poskytujeme celoroční pobytové služby sociální péče seniorům ve věku 65 a více let,
kteří se v důsledku svého věku a zdravotního stavu nebo onemocnění Alzheimerovou
nemocí a ostatními typy demence ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují
pravidelnou pomoc při zajišťování svých životních potřeb, které jim nemůže zajistit
rodina či jiné sociální služby.
Členění:
- oddělení se zvýšenou obslužnou péčí,
- oddělení bez zvýšené obslužné péče,
- oddělení pro uživatelé s onemocněním Alzheimerovou nemocí a jinými typy
demence.
3. Uživatelé služby*:
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2015 – celkem 77
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2015 a jejich rozdělení (viz tabulka): 76
Počty uživatelů

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2015, počty dle:

Ženy
3.3.1 Pohlaví
3.3.2 Věk

3.3.3 Stupeň závislosti

3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením
3.3.4 Typ
postižení

rozpětí
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
II středně těžká závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
těžké

61
59,698,6
84
4
8
2
19
28
3
1
1

hluboké
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
1
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické
diagnózy
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) 27
a s psychiatrickou diagnózou
16
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou

3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině
služby
bez omezení pohybu
s částečným omezením
3.3.6 Mobilita
s úplným omezením
pohybu

8
21
32

Z toho nově
přijatých

Muži Celkem Ženy
15

76

64,187,1
78
1
3
3
4
4
1

59,698,6
82,8
5
11
5
23
32
4
1

6
77,192,4
85,2
1
1
0
2
2

Muži
5
74,187,1
80,8
0
0
0
2
3

1

1
4
31

3

3

2

18

1

1

4
6
5

12
27

1
2

2

37

3

3

3.3 obložnost v uplynulém roce činila 99,42%.
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2015 je 119.
z toho - žen
93
- mužů
26
Došlo ke zvýšení počtu zájemců o naše služby.
3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu je 18,7 měsíců, u urgentních zájemců činí
14,5 měsíců.
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4 Personál:
Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků
Přímá péče

Vzdělání

Přepočtený
stav (PS) ke
dni
31.12.2015

%

Pedagogičtí
pracovníci
1
PS

Vysokoškolské

Pracovníci
v sociálních
službách

Zdravotničtí
pracovníci

2
%

PS

3

4,94

Úplné střední

20,875

34,41

8,5

Vyučen

28,3

46,64

18,5

Základní

8,5

14,01

5,5

Sociální
pracovníci

THP

Ostatní

4

5

6

3
%

PS

%

PS
2

%
3,29

PS

%

PS

%

1

1,65

2,5

4,12

3,37
5

5,56

1

1,65

8,8

14,5

7,42

3
15,1
75

4,95
25,0
1

Vyšší odborné

Celkem
60,675
100
32,5
Pozn.: PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2015

14,0
1
30,4
9
9,06
53,5
6

6,5

6,5

10,7
2

10,7
2

2

3,29

4,5

Práce s kvalitou poskytovaných služeb, významné události v roce 2015 - viz
str. 7
5

Práce s kvalitou
Pro kvalitu existuje mnoho definic, ale ani jedna taková, která by byla univerzální a
všeobecně uznávaná. Kvalita péče obsahuje kategorie jako spokojenost uživatele, reakce na
potřeby uživatele, vysoká odborná úroveň péče, odpovídající prostředí, bezpečí, kontinuita
péče a dostupnost.
Pod pojmem kvalitní služba si představím takovou službu, která dokáže uspokojit potřeby
uživatele a to v takové míře, že v něm vyvolá pozitivní pocity.
Ve standardech kvality sociálních služeb se můžeme dočíst, že klíčem kvalitních služeb jsou
lidé, kteří je přímo poskytují. A proto je důležitým měřítkem a nástrojem kvality
poskytovaných služeb i úroveň odborného vzdělání personálu, celkový přístup a osobnostní
předpoklady. Důležitá je také úroveň týmové spolupráce. Napomáhat k řízení kvality služeb
může i výměna zkušeností s jinými poskytovateli.
Dobrým nástrojem zjišťování kvality našich služeb je získat odbornou a zpětnou vazbu od
auditorů, v jaké kvalitě jsou služby poskytovány a kde jsou potenciály ke zlepšení.
Řada osvědčení dokládá skutečnost, že poskytujeme kvalitní služby. Pro příklad uvádím
několik z nich:
V roce 2008 nám byl udělen mezinárodní certifikát „Pracoviště bazální stimulace“, po
pravidelných resupervizích nám byl v roce 2014 certifikát prodloužen do roku 2019.
Získali jsme I. místo v celorepublikové soutěži „Cena kvality“ jako nejlepší poskytovatel
pobytových služeb v ČR v roce 2008. V roce 2009 získala pracovnice našeho Domova
„Zvláštní ocenění za výborné výsledky v aplikaci bazální stimulace a kraniosakrální terapie u
seniorů“, v roce 2011 další pracovnice převzala I. místo v Národní ceně jako nejlepší
pracovník v sociálních službách v ČR. V roce 2011 jsme získali „Cenu kvality“ jako nejlepší
poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Roku 2013 proběhla v Domově „Inspekce
poskytování sociálních služeb“, kdy inspekční tým potvrdil kvalitní poskytování služeb pro
seniory a Úřad práce o nás informoval Ministerstvo práce a sociálních věcí jako o nejlepším
kontrolovaném zařízení. Roku 2014 jsme získali I. místo v celorepublikové soutěži „Domov
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plný života“. Od roku 2011 jsme držiteli certifikátu „Vážka“ za kvalitní péči o uživatele
s Alzheimerovou chorobou. Poslední recertifikace proběhla v roce 2015 a certifikát nám byl
prodloužen do roku 2017.
V Domově průběžně kontrolujeme, zda jsou námi poskytované služby v souladu s veřejným
závazkem a zda jsou naplňovány všechny body standardů kvality sociálních služeb.
Zaměřujeme se hlavně na plnění osobních cílů uživatelů. Pravidelně zjišťujeme spokojenost
uživatelů se službami například pomocí rozhovorů nebo dotazníkového šetření. Uživatelé i
rodinní příslušníci jsou informování o možnosti podávat stížnosti, a jakým způsobem bude
stížnost vyřízena. Stížnosti jsou totiž velice dobrým vodítkem ke zlepšení kvality služeb.
Dalším nástrojem k hodnocení kvality je inspekce kvality a konzultace s odborníky, pohovory
s uživateli, příbuznými a veřejností. Účinnou formou jsou také pracovní porady.
Nejvýznamnější pro hodnocení kvality služeb je, jak se poskytovaná služba promítá do života
uživatelů. Klíčem ke zkvalitnění života a přispění ke spokojenosti je s uživateli mluvit,
naslouchat jim, snažit se pochopit jejich situaci a potřeby a to v klidu, pohodě, bezpečí, s
pocitem, že mají a vždy budou mít to, co potřebují ke své spokojenosti.
Každý člověk potřebuje vědět, že není sám a že existuje někdo, komu na něm záleží.
Cílem naší péče je podpořit kvalitu života, která respektuje důstojnost, identitu a potřeby
uživatele a k takové péči může dojít jenom v prostředí důvěry a vzájemného respektu.
Je třeba, aby uživatel měl víru ve vlastní schopnosti a naději, že má někoho, kdo ho bude
provázet úskalím stáří a kdo mu pomůže nést tíhu jeho současných i budoucích omezení.
6 Sociální podmínky uživatelů

Zelená budova „Vila“ – 40 uživatelů
V tomto objektu se nachází 4 jednolůžkové pokoje a 18 dvoulůžkových pokojů. V nové části
objektu je sociální zařízení umístěno přímo u pokojů uživatelů, ve staré části budovy a
v podkroví se nachází na chodbě. V podkroví slouží 2 sociální zařízení 7 uživatelům. Ve staré
části vily slouží 2 sociální zařízení 10 uživatelům. Vhodné by bylo zvýšit počet sociálního
zařízení ve staré části budovy, bohužel to není stavebně proveditelné. V 1. patře objektu je k
dispozici koupelna.
V budově se v přízemí nachází jídelna, která je využívána také k pořádání volnočasových
aktivit. Dále zde uživatelé mají k dispozici „Obývák“, který využívají převážně uživatelé
z přízemí i jako jídelnu. K dispozici je zde velkoplošná televize. V prvním patře tohoto objektu
je tzv. „Klepárna“- chodba, kterou uživatelé velice rádi a často využívají při skupinových
animacích. Ve staré části vily, v hale, byl vybudován k posezení reminiscenční koutek. V
podkroví se nachází rehabilitace a multismyslová místnost pro provádění terapie Snoezelen.
Byla provedena oprava koupelen, aby lépe vyhovovaly péči poskytované závislejším
uživatelům.
Žlutá budova „Domek“ – 1. patro 11 uživatelů
Uživatelé zde obývají 3 jednolůžkové pokoje a 4 dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením.
Uživatelé mají k dispozici jídelnu, také je zde kuchyňka, kde se servíruje strava pro uživatele
z tohoto poschodí.
Kuchyňku mohou uživatelé využívat také individuálně. Dále se na Domku v prvním patře
nachází jídelna pro uživatele Domova pro seniory a zákoutí pro posezení uživatelů.
Budova „Domek“ - přízemí 11 uživatelů
V přízemí této budovy se nachází oddělení domova se zvláštním režimem „ALDa“. Uživatelé
obývají 3 jednolůžkové a 4 dvoulůžkové pokoje. Dva pokoje mají samostatné sociální
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zařízení přímo u pokojů. V ostatních případech je sociální zařízení přímo umístěno
v předsíňkách a je společné pro 2 nebo 3 pokoje. Uživatelé tohoto oddělení zde mají jídelnu,
která slouží zároveň jako denní místnost - „obývák“. V obýváku je uživatelům k dispozici
velkoplošná televize, DVD přehrávač, videopřehrávač a rádio. Místnost je dále vybavena
velkým stolem, židlemi, gaučem s křesly a velkým akváriem.
V této budově se také nachází hlavní kulturní místnost „Tančírna, která je využívána
k pořádání většiny zájmových klubů a společensko-kulturních akcí. Tančírna je dále vybavena
knihovnou s širokou nabídkou knih, plátnem, dataprojektorem, televizí, počítačem
s internetem a interaktivní tabulí. V Tančírně najdeme také kuchyňku, která je využívána při
kulturních akcích a k zájmovým klubům.
V této budově se ve druhém patře nachází rehabilitace a zázemí pro personál.
Oranžová budova „Stará kuchyň“ – 15 uživatelů
Zde se nachází 5 jednolůžkových pokojů a 5 dvoulůžkových pokojů se sociálním zařízením,
pracovna pro personál, jídelna pro uživatele, kuřárna. V každém patře je zákoutí k posezení
uživatelů. V 1. patře objektu je k dispozici koupelna s vanou a sprchovým koutem.
Nachází se zde jídelna pro uživatele tohoto objektu, která slouží také jako místnost pro různé
aktivity a zájmové kluby. V jídelně se nachází televize s DVD přehrávačem, kterou mají
uživatelé k dispozici.
Nabídka zábavy
Při péči o seniory pravděpodobně neexistuje cennější prostředek, než je smysluplná aktivita.
Je-li používána dobře, dokáže především uživatele rozptýlit a pozvednout na duchu.
Činnost by měla splňovat určitá kritéria, především by měla být prováděna dobrovolně, měla
by být sociálně přiměřená a měla by dávat pocit úspěchu. Důvodem může být to, že má
uživatel z činnosti prostě dobrý pocit.
Domov má svůj společenský, kulturní a duchovní život, kterého se uživatelé dle svého zájmu
mohou účastnit. Pořádáme plesy, zahradní slavnosti, grilování, kácení Máje, pravou českou
zabijačku, výlety, zájezdy, vycházky, sportovní, hudební, taneční, kulturní akce, besedy,
přednášky. Vydáváme vlastní časopis „A TAK TU ŽIJEME...“, ve kterém uživatele i návštěvníky
informujeme o dění v Domově. Duchovní péče je zajišťována bohoslužbami přímo v Domově.
V Domově nabízíme uživatelům různé zábavné programy, např. výtvarný klub, keramiku,
zpívání, filmový klub, trénování paměti, klub vaření, čtení tisku, předčítání, různé pohybové
aktivity jako je Senior Dance, cvičení s overballem, cvičení na vlastním hřišti pro seniory.
Naší zásadou je tvořit takové programy, které vycházejí ze zálib uživatelů. Nechceme
„urputně“ aktivizovat. Je nutné vysvětlit smysl nabízené činnosti a ponechat volbu na
samotném uživateli. Důležitá je široká nabídka spektra aktivit a animací/oživení.
Smyslem aktivizace je nabídnout takové programy, které povedou k samostatnosti a vyšší
nezávislosti uživatele, které ho budou naplňovat a hlavně bavit. Důležité je zjistit, co
motivuje konkrétního uživatele, aby byl aktivní.
Vedle skupinových aktivit je důležitá individuální „animace“ – každodenní podpora běžných
činností – podpora přátelských a sousedských vztahů, posezení u kávy, péče o sebe sama,
podpora při stolování, oblékání, hygieně.
Pravidelné zájmové kluby a činnosti
Uživatelům Domova pro seniory nabízíme velkou škálu aktivit a zájmových klubů. Mimo tyto
skupinové zábavné programy se pracovníci věnují uživatelům individuálně.
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Smyslová animace: Smyslová – tzn. vnímání pomocí smyslů (zrak, hmat, čich, chuť a sluch).
Animace, oživení – tzn. působením něčeho motivovat, probudit. Probíhá buď ve skupině
anebo individuálně.
Bazální stimulace: S konceptem bazální stimulace pracujeme od roku 2005. Cílem bazální
stimulace je podpora vlastní identity, umožnění navázání komunikace se svým okolím,
zvládání orientace v prostoru a čase. Většina našich pracovníků v sociálních službách
absolvovala základní kurz bazální stimulace a někteří mají nástavbový a prohlubující kurz BS.
Koncept bazální stimulace umí dělat zázraky a je jedinečný pro svoji dostupnost,
jednoduchost a finanční nenáročnost.
Náš náhled na poskytování Bazální stimulace:
Díky konceptu Bazální stimulace umožňujeme lidem s úplnou závislostí aktivovat a
podporovat smyslové orgány. Dopomáháme jim k prožitkům, které jsou pro život nezbytné,
neboť život jsou prožitky a bez nich zůstává jen prázdnota...
Terapie s tuleněm: jedná se o robotického tuleně s výrobním názvem Paro“. Tohoto
„terapeuta v bílém kožíšku“ jsme dostali jako dar z Nadace paní Ivany Zemanové. „Paro“
slouží nejenom jako mazlíček, ale je využíván pro bazální stimulaci a smyslovou animaci.
Reminiscence – vzpomínání: „Vzpomínky se nevyhazují“.
„Události plynou, vzpomínky zůstanou“. Vzpomínky jsou pro uživatele důležité, neboť z nich
čerpá radost i ponaučení. Vzpomínky vyvolávají emoce – štěstí, smutek, radost, hněv,
smíření. Prožívání má velký význam při vyrovnání se s životním úspěchem či prohrou. U nás
nabízíme skupinovou reminiscenci „Vzpomínkový dýchánek“, který vede vyškolený animační
pracovník i individuální reminiscenci, kterou může poskytnout také ošetřující personál. V
Domově máme řadu koutků vybavených dobovými předměty a nábytkem. Od jara do
podzimu je na zahradě instalován tzv. „Selský dvůr“ se starými zemědělskými stroji a
doplňky.
Senior Dance: Jedná se o cvičení na rytmickou hudbu, které je speciálně sestaveno pro naše
uživatele. Cíleně se procvičují jednotlivé partie těla, koordinace pohybů i paměť. Taneční pro
seniory pozitivně ovlivňují nejenom psychický a fyzický stav, sebevědomí, ale podporují také
kreativitu a posilují sociální kontakty.
Canisterapie: Domov již řadu let spolupracuje s canisterapeutem, který dochází do domova
se svými dvěma fenami německého ovčáka. Pes nahrazuje polštář a uživatele podpírá,
dochází k prohřátí a hlubokému prožitku v místech kontaktu se psem. Tato terapie probíhá
jak ve skupině, tak individuálně u lůžka uživatele, který má o terapii zájem. V Domově
využíváme i felinoterapii (terapie s kočkou). V areálu zahrady chováme dvě kozy, několik
slepic ,vodní želvy, morčata.
Chromoterapie: Dívání se na svět přes barevné brýle. K dispozici máme devět kusů brýlí
různých barevných odstínů. Každá barva působí na organismus jinak – některá uklidňuje,
některá naopak aktivuje.
Kraniosakrální terapie: S touto metodou pracujeme v Domově od roku 2008. Jedná se o
velmi jemnou techniku přikládání rukou, která pomáhá odhalovat a napravovat
nevyváženost kraniosakrálního systému, jenž může být příčinou smyslových, motorických či
neurologických dysfunkcí. Rytmus vlastního dechu a srdce vnímá každý z nás, ale v těle
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probíhá ještě jeden rytmus, který nevnímáme – rytmus kraniosakrální, který palpuje po
celém těle. Tato metoda pomáhá ulevit od velkého spektra zdravotních obtíží, např. bolest
hlavy, krku, zad, od chronické únavy, poruchy soustředěnosti, problémy s koordinací pohybu
a poruchy centrálního nervového systému atd.
Místo pro radost: Snoezelen (v překladu cítit, čichat, pobývat, relaxovat) – místnost pro
multismyslovou stimulaci jsme vybavili na začátku roku 2015. Nabízíme uživatelům prostředí,
které vytváří pocit klidu, pohody, uvolnění, stimuluje a probouzí zájem. Místnost je vybavena
světelnými efekty a vodním prvkem. Provádí se zde relaxační polohování, aromaterapie za
doprovodu relaxační hudby a relaxačních filmů.
Interaktivní koutek smyslové zahrady: Smyslová zahrada slouží nejen k relaxaci a odpočinku,
ale i k pozitivní podpoře všech smyslů. Na vyvýšených záhonech jsou vysázeny bylinky, na
záhonech okrasné květiny, keře a stromky. V nádobách jsou různé přírodniny pro hmat, je
zde jezírko s rybičkami, pítka pro ptáčky, rozvěšeny různorodé zvonkohry, vodní fontánka.
V proskleném pavilonu se pořádají vzpomínková setkání, aromaterapie a smyslová
aktivizace.
Dobrou chuť! Bon apetit! Radost z jídla:
„Středobodem“ dění v Domově je určitě nabídka jídel z naší výtečné kuchyně, „Dobré
stolování je prvním poutem dobré společnosti“. Proto se snažíme, aby podávaná strava byla
potěšením a radostí pro smysly uživatelů.
Ranní protáhnutí
Koná se vždy ráno od pondělí do pátku, kromě čtvrtku, na budově Vila. Patnáctiminutové
cvičení je maximálně přizpůsobeno schopnostem uživatelů.
Hlášení rozhlasu „Haló, haló“
Při pravidelném hlášení na budově Vila v ranních hodinách v pracovní dny se uživatelé
dozvídají aktuality dne (den a datum, jména zaměstnanců na směně, program dne, jídelníček
…atd.)
Výtvarný – keramický klub
Je zaměřen na výrobu dárkových předmětů z keramické hlíny a na výrobu předmětů
sloužících k výzdobě a k prezentaci.
Cvičení na Klepárně
Toto cvičení se koná v pondělí od 10,45 – 11,30 hodin na Klepárně. Cvičení probíhá na
židlích a jsou při něm využívány nejrůznější pomůcky. Samotné cvičení je prokládáno
tréninkem paměti, vzpomínáním a hrami.
Severská chůze
Uživatelé se tomuto sportu mohou věnovat s doprovodem proškoleného personálu za
příznivého počasí vždy ve čtvrtek dopoledne. Hole si uživatelé mohou také zapůjčit a věnovat
se tak severské chůzi samostatně.
Cvičení s overballem
Cvičení s overballem probíhá každý čtvrtek dopoledne od 10,00 - 11,00 hodin v jídelně na
Vile a zároveň ve stejný čas na budově Stará kuchyň. Při cvičení uživatelé sedí a používají
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různé pomůcky – overbally, kelímky, plachtu, šátky , malé míčky. Cvičení je prokládáno
zpěvem, tréninkem paměti . S klienty si připomínáme aktuální výročí, svátky a tradice.
Kuželky
Pravidelně 1x za měsíc ve středu na Tančírně. V prosinci probíhá zhodnocení této celoroční
soutěže.
Filmový klub
Probíhá na Staré kuchyni. Uživatelé mají k dispozici širokou nabídku filmů a filmových
pohádek, při jejímž sledování je jim nabízena káva nebo čaj.
Pěvecký klub
1x měsíčně na jednotlivých budovách probíhá zpívání vesměs oblíbených lidových písní.
Klub vaření
Koná se zpravidla ve středy 1x v měsíci od 9,30 do 11,00 hodin v Tančírně a v k ní přilehlé
kuchyňce.
Připravujeme jednoduchá jídla teplé i studené kuchyně, která navrhujeme tak, aby se
uživatelé při jejich přípravě co nejvíce zapojili , také využíváme paměťové stopy při vaření a
podporujeme regionální kuchyni – např. bramboráky, saláty, jablka v županu…apod.
Čtení novin
Uživatelé jsou seznamováni s děním ve světě i blízkém okolí v pátek od 10,00 do 11,00 hodin
na Klepárně a s oblibou se zapojují do společné diskuse. Nově čteme z archivních časopisů a
následně se diskutuje.
Mše
Katolické mše se konají v našem domově 3x měsíčně, vždy v pondělí na budově Vila.
Uživatelé se aktivně zapojují do přípravy prostor k bohoslužbě a mše se zúčastňují nejen
samotní uživatelé našeho domova, ale také uživatelé nedaleké charity a známí uživatelů.
Dále se u nás nově konají 1x měsíčně evangelická setkání, kdy přicházejí mezi naše klienty i
Oderští spoluobčané z výše jmenované víry. Setkání probíhá na budově Domek v prostorách
tančírny.
Cvičení na ergoterapeutickém stole
Ergoterapeutický stůl je uživateli využíván pro zlepšení hybnosti horních končetin a zlepšení
jemné motoriky.
Cvičení na hřišti pro seniory
Hřiště pro seniory, které je umístěno na zahradě za budovou Vila, je využíváno našimi
uživateli převážně v letních měsících. Hřiště je opatřeno pěti cvičebními prvky na procvičení
celého těla a také prvky na procvičování jemné motoriky.
Pěstování bylinek
U každé budovy je mini zahrádka s několika druhy bylin výškově vhodné i pro uživatele na
invalidním vozíku.
Sezónní procházky a doprovody do města, po zahradách Domova Odry s relaxací v nově
vybudovaném - proskleném pavilonu, na zahradách jsou umístěny houpačky ( velmi
oblíbená je houpačková terapie).
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Co se dělo v Domově od ledna do prosince 2015
leden
2.1. zpívání s Anežkou - Vila
5.1. katolická mše
7.1. zpívání s Anežkou- Domek
13.1. evangelická mše
13.1. zpívání s Anežkou- Stará kuchyň
19.1. katolická mše
20.1. zpívání s Anežkou- Vila
21.1. klub vaření-lupínky z brambor
27.1. výtvarný klub- glazování keramiky
28.1. zpívání s Anežkou- Stará kuchyň
únor
2.2. katolická mše
3.2. výtvarný klub – výroba zvonkoher
4.2. zpívání s Anežkou – Vila
10.2. výtvarný klub- glazování
11.2. turnaj v ruských kuželkách
16.2. výtvarný klub – výroba misek
16.2. katolická mše
20.2. canisterapie
25.2. Tradiční domovský ples
26.2. Zpívání s Anežkou – Stará kuchyň
březen
3.3. katolická mše
3.3. evangelická mše
5.3. klub vaření – lokše
10.3. výtvarný klub- glazování keramiky
11.3. oslava MDŽ- Vypadáš skvěle
16.3. katolická mše
16.3. prodej textilu na tančírně
17.3. turnaj v ruských kuželkách
25.3. výtvarný klub- výroba velikonočních přání
26.3. výtvarný klub-malování kraslic
30.3. katolická mše
31.3. evangelická mše
duben
1.4. klub vaření – linecké cukroví
8.4. informační schůzka klientů s vedením domova+ kytara a zpěv p. Lev
9.4. katolická mše
14.4. glazování keramiky
15.4. turnaj v bowlingu –pozvání Škola života Nový Jičín
20.4.katolická mše
28.4. turnaj v ruských kuželkách
30.4. vystoupení hudebního dua Viola z Olomouce
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květen
4.5. katolická mše
5.5. evangelická mše
11.5. vernisáž obrazů p. Poulíčka v I- centru Odry
13.5. turnaj v ruských kuželkách
18.5. katolická mše
20.5. zájezd do Loštic-muzeum tvarůžků
červen
1.6. katolická mše
1.6. Kácení máje+ vystoupení harmonikáře
2.6. evangelická mše
9.6. vystoupení dětí MŠ Jakubčovice – Den matek
11.6.turnaj v ruských kuželkách
15.6. katolická mše
15.6. prodej textilu na tančírně
29.6. katolická mše
29.6. canisterapie
červenec
2.7. vycházka do města+ cukrárna
16.7. turnaj v ruských kuželkách
16.7. vycházka do města + pizzerie
20.7. katolická mše
23.7. vycházka do města + výstava obrazů
30.7. setkání s velvyslankyní ČLR a hejtmanem MSK na tančírně
srpen
6.8.výtvarný klub - glazování keramiky
17.8. katolická mše
19.8. zahradní slavnost
21.8. vycházka do města + pizzerie
24.8. canisterapie
27.8. turnaj v ruských kuželkách
září
7.9. katolická mše
9.9. přednáška –Afrika
15.9. prodej textilu na tančírně
16.9. vycházka do města – výstava obrazů
17.9. přednáška Městská policie Odry
21.9. zájezd Klokočov-Františkův dvůr
31.9. katolická mše
23.9. vycházka do města+ cukrárna
29.9. canisterapie
30.9. turnaj v ruských kuželkách
říjen
5.10. katolická mše
6.10. evangelická mše
28

7.10. senior dance- tančírna
8.10. týden soc. služeb- opékání klobás + harmonikář
12.10. vycházka do města-nákup oblečení + pizzerie
14.10. turnaj v šipkách – pozvání Škola života Nový Jičín
19.10. katolická mše
21.10. klub vaření – bramborové placky
22.10. vycházka do města+ hřbitov- dušičky
listopad
2.11. katolická mše
3.11. evangelická mše
4.11. turnaj v ruských kuželkách
6.11. senior dance - tančírna
10.11. turnaj v ruských kuželkách
16.11. katolická mše
19.11. přednáška p. Kvapil o Moravských bratřích
30.11. katolická mše
prosinec
8.12. klub vaření – vánoční perníčky
9.12. turnaj v ruských kuželkách- předání ocenění
10.12. výtvarný klub- výroba vánočních přání
14.12. katolická mše¨
15.12. prodej textilu na tančírně
16.12. canisterapie
17.12. vánoční besídka – děti ZŠ Komenská Odry – tančírna
18.12. vánoční besídka MŠ Jakubčovice – tančírna
18.12. vánoční pásmo – skautky ze Spálova - tančírna
21.12. katolická mše
22.10. evangelická mše
21.12. vánoční koncert duo Burdych- tančírna
Uživatelé se zúčastňují různých sportovních soutěží i mimo Domov - např. 2 uživatelé v
Novém Jičíně - Bowling, 3 uživatelé Nový Jičín – Šipky. 20
Rehabilitace:
- Nácvik chůze a soběstačnosti, kondiční cvičení,
- Teploléčba – lavatherm, vulkanopack, parafín,
- Vodoléčba – vířivá koupel dolních a horních končetin, perličkové koupele, klidové
koupele (Bylinkové, solné), hydromasáž, šlapací koupele s akupresurní podložkou,
- Světloléčba – biotronická lampa, biobeam lampa,
- Klasická masáž – zádová sestava, šíjová sestava, celková masáž,
- Reflexní terapie – zádová, šíjová,
- Masáže – masážní křeslo, elektrický ruční masér,
- Ostatní – teplé zábaly, aromaterapie, inhalace, LTV, cvičení na lůžku, procvičování
jemné motoriky, cvičení při nemoci RS,
- Masáže lávovými kameny,
- Kraniosakrální terapie,
- Bazální stimulace,
- Reiki,
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-

Spinal touch,
Míčkování

7 Stavebně - technický stav objektu

Objekt – „Domek“ č.p. 662 – stav objektu dobrý
Přízemí této budovy bylo otevřeno v prosinci roku 1999. Další část (1. patro a podkroví) byly
dokončeny v červnu 2002. Objekt slouží pro ubytování 11 uživatelů z oddělení ALDa a v 1.
patře pro ubytování 11 uživatelů domova pro seniory. Vytápění je plynové, objekt je zcela
bezbariérový. V tomto objektu se nachází 2 kuchyňky pro rozdělování stravy, (strava je
dovážena z vedlejší budovy), 2 jídelny pro uživatele, pracovna personálu, prostory pro
ošetřující personál, rehabilitace, velká společenská místnost, kancelář sociální pracovnice,
animačních pracovnic v sociálních službách, v 1. patře je umístěn kuchyňský kout. V budově
je lůžkový výtah. V roce 2013 byla provedena výměna vchodových dveří. V roce 2015
započato s výměnou některých nemocničních dveří za pokojové. Taktéž byla provedena
výměna některých zastaralých lustrů.
Objekt – „Vila“ č.p. 410 – stav vyhovující
Objekt z roku 1910, v roce 1975 provedena rekonstrukce, v prosinci roku 1996 otevřena
přístavba tohoto objektu, v roce 1998 provedena rekonstrukce kuchyně a dokončeno nové
podkroví v přístavbě. Objekt slouží pro ubytování 40 uživatelů. V objektu se nachází
stravovací provoz, jídelna pro uživatele, ošetřovna, kancelář vedoucí zdravotně sociálního
úseku, rehabilitace, obýváček pro uživatele, prostory pro ošetřující personál a skladnici.
V objektu je plynové vytápění. Je zde umístěn osobní výtah. V přistavené části budovy je
technický stav dobrý (rozvody vody, elektřiny, topení a odpady jsou vyhovující). Prostory
stravovacího provozu jsou v dobrém stavu, technický stav je vyhovující. Objekt je vybaven
dorozumívacím zařízením. Přistavená část budovy má novou střechu, fasádu, statika je
dobrá. Objekt je zcela bezbariérový. V roce 2013 byla provedena výměna vstupních dveří.
V roce 2014 se provedla oprava kanalizace a dlažby v kuchyni a výměna obložení v 1. patře
budovy, oprava koupelen, aby lépe vyhovovaly péči o závislé uživatele.
Ve staré části budovy je v budoucnu nutná rekonstrukce stropů nad pokoji uživatelů. Také
bude třeba nad další částí objektu vyměnit střešní krytinu. V roce 2015 bylo provedeno
zateplení budovy. Započato bylo s výměnou vnitřních dveří a zastaralých světel. Byla
provedena oprava koupelny.
Objekt – „Stará kuchyň“ č.p. 151 – stav nevyhovující
Budova z roku 1880, rekonstrukce přízemí provedena v roce 1998, další rekonstrukce
provedena v roce 2003, kdy bylo vybudováno podkroví. V roce 2004 byl v objektu pořízen
osobní výtah, čímž se stal objekt zcela bezbariérovým. V tomto objektu je ubytování pro 15
uživatelů, dále pracovna personálu, prostory pro ošetřující personál, jídelna pro uživatele
(strava se převáží z vedlejší budovy).
Objekt je vybaven dorozumívacím zařízením, vytápění je plynové. Statika budovy a vnější
plášť je dobrý. Technický stav rozvodů elektřiny, vody a odpadů je dobrý. V roce 2008 byl
v budově zaveden rozhlas. Budova je vlhká, na některých místech opadává omítka,
oprýskaná fasáda. Je potřeba provést odvlhčení a zateplení budovy. V roce 2015 byla
provedena výměna 2 ks vchodových dveří a oprava koupelny u pokoje v přízemí.
Objekt – prádelna, dílna, garáž – stav vyhovující
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Jde o objekt, který byl uveden do provozu v roce 2001. V budově je instalováno plynové
topení. Je bezbariérový. Stav stavby a technický stav je dobrý. V roce 2014 byla provedena
oprava omítek, schodiště a dlažby. V podkroví objektu byly v roce 2014 vybudovány
„Konferenční prostory“ – pro pořádaní porad, vzdělávání pracovníků a stážistů. Vznikla zde i
kuchyňka a pokoj vč. sociálního zařízení pro ubytování 3 osob. V podkroví je elektrické
vytápění.
Objekt – „kancelář“ č.p. 150 – nevyhovující + rozsáhlé opravy
Objekt z roku 1932. V objektu je kancelář ředitele, ekonoma a mzdové účetní. Je zde umístěn
sklad materiálu a archiv. Nutné je provést rozsáhlé opravy – provést sanaci vlhkého zdiva,
opravu fasády, nové rozvody odpadů, vody, elektrické energie, provést zateplení Přístup do
objektu je bezbariérový. V roce 2012 byla provedena plynofikace budovy a bylo zavedeno
plynové vytápění v celé budově. V roce 2015 byla provedena výměna 1 ks venkovních dveří.
8 Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2015

Celá zpráva je přiložena v příloze.
9

Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2016 a vize do dalších let

 Zapojit se do přednáškové činnosti pro veřejnost.
 K 60- letému výročí trvání Domova připravit velkou „Zahradní slavnost“.
 Vyškolit pracovníky v paliativní péči
 Vyškolit pracovníky v konceptu Snoezelen
 Upravit webové stránky organizace – přizpůsobit je seniorům.
 Připravit a nechat vypracovat projekt na odvlhčení a zateplení budovy č.p. 151.
 Bon apetit – zkvalitnění stolování a podávání stravy uživatelům.
 Pokračovat ve výměně nemocničních dveří za pokojové.
 Pokračovat ve výměně zastaralých lustrů za „zdravé osvětlení“.
 Realizovat vlastní akreditované kurzy „ Dobrá praxe v Domově v Odrách“ pro
poskytovatele sociálních služeb.
 Zavést do praxe využívání interaktivní tabule.
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10 Ekonomické údaje

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2015 (tis. Kč)
Náklady
Hlavní činnost

Výnosy
27188,9

27153,8

-35,1

28,0

63,1

35,1

27216,9

27216,9

0

Doplňková činnost
Celkem

Výsledek hospodaření

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
Z toho

Výsledek hospodaření
za rok 2015

převod do rezervního fondu
0

převod do fondu odměn
0

0

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2015 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb

Náklady

Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Celkem

Výnosy

Výsledek
hospodaření

22886,6

22886,6

0

4330,3

4330,3

0

27216,9

27216,9

0

Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2015 (Kč)*
Závazný ukazatel na rok 2015

Výše (Kč)

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního
Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015

7972000

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy

800000

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní činnosti

950000

Příspěvek na provoz ÚZ 0 – neúčelový

300000

Účelový investiční příspěvek do fondu investic ÚZ 206 – na akci
zateplení budovy č.p. 410

1084751,18

25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %)
Výsledek hospodaření

13,99%
Vyrovnané případně mírně
přebytkové hospodaření za rok 2015

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování
sociálních služeb pro r. 2015 - UZ 13305
Druh sociálních služeb
(dle registrace)
Domovy pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Celkem

Výše (tis. Kč)
7033
939
7972
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Hospodaření s peněžními fondy
Stav (v tis. Kč)

Název fondu

k 1. 1. 2015

Fond investic

k 31. 12. 2015
2739,3

2480,1

112,2

129,3

1580,0

1712,6

34,7

34,7

FKSP
Rezervní fond
Fond odměn

Investiční akce v r. 2015
Zdroj (poskytovatel)

Dotace zřizovatele

Účel akce

Výše (tis. Kč)

Zateplení budovy č.p.410

1084,75

Vlastní investiční fond

Zateplení budovy č.p. 410

Vlastní investiční fond

Zvedák

1050,00
67,40

Celkem

2202,15

Významné dary, sponzorství (tis. Kč)
Druh/účel

Celkem

Finanční dary

156,2

Věcné dary

207,0

Celkem

363,2

Finanční

Věcný

Finanční

Rezervní fond

Věcný

Fond investic

156,2
207,0
156,2

207,0

Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč)
Zdroje
Název akce
TZ zateplení budovy
č.p.410
Zvedák
Celkem

celkem

vlastní

MSK

2202,5

1117,75

67,4

67,4

2269,9

1185,15

ISPROFIN

dary

jiné
(jaké)

1084,75

1084,75

Zateplení budovy č.p. 410 – projekt na akci ve výši 67,75 tis. Kč byl uhrazen z vlastních
zdrojů ( z investičního fondu) v roce 2014.

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2015 (tis. Kč)
Druh/účel

Celková
hodnota

Zdroje
zřizovatel

Výměna dveří

365,2

365,2

Výměna světel

461,2

461,2

vlastní

dary

jiné
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Oprava koupelny č.p.410

71,5

71,5

Oprava koupelny č.p. 151

56,7

56,7

Výměna podlahové
krytiny

81,2

81,2

334,3

42,4

Oprava plotu
malování

50,9

Celkem

1421,0

291,9
50,9

950,0

471,0

* jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000 Kč
Na majetku se prováděla běžná údržba a odstraňovaly se zjištěné závady. Bylo započato s výměnou
nemocničních dveří za pokojové a zastaralých lustrů za nové, úsporné světla.
K 31.12.2015 byla provedena řádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků, při které nebyly
zjištěny žádné nedostatky, škody a manka.

Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč)
Pojistná událost

Výše náhrady od
pojišťovny

Celková výše škody

Poškození plotu

8,5

8,5

Celkem

8,5

8,5

Zahraniční služební cesty
Místo

Účel cesty

Počet
zaměstnanců

od - do

žádné

Čerpání účelových dotací v r. 2015 (tis. Kč)
Poskytovatel účelové dotace

Účetní
znak

Poskytnutá
dotace

Použito

Vratka
dotace

Zdůvodnění
vratky

Město Odry

11

71

71

0

Obec Starý Jičín

70

3

3

0

Obec Luboměř

40

5

5

0

Obec Šenov

50

3

3

0

Obec Závišice

60

6

6

0

Městys Spálov

30

10

10

0

Město Potštát

20

2

2

0

325,8*

325,8

0

69,9*

69,9

0

495,7

495,7

0

MPSV – projekt vzdělávání
MPSV – projekt vzdělávání
Celkem

335132
33
331132
33

34

* Projekt

vzdělávání – doba trvání projektu je od 01.09.2013 do 30.6.2015, dotace byla
poskytována zálohově, vypořádání bylo provedeno po skončení projektu v roce 2015.
Průměrné % nemocnosti za rok 2015 činí 6,9% (vyšší nemocnost proti roku 2014 o
2,87%).
Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti

Organizace nemá pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.
Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty)

Vlastní kontroly:
Vedoucí pracovníci na začátku roku předloží ředitelce plán cílených kontrol. Další kontroly se
provádějí namátkově, mimořádně nebo průběžně. O průběhu a výsledku kontroly je
informována ředitelka, písemné záznamy z kontrol jsou zakládány v kanceláři.
V tomto roce byly kontroly zaměřeny na důstojnost uživatelů, na zachování intimity
uživatelů, na estetiku podávání stravy, na čistotu budov, na docházku zaměstnanců, na
rozpis služeb, dodržování práv uživatelů, vedení pokladních knih, zůstatky v PK, čistota
stravovacího provozu, kontrola skladů, záruční doby potravin, zůstatky potravin na skladě,
kontrola faktur, zapracování nových zaměstnanců, kontrola cenin, spokojenost uživatelů.
Nebylo shledáno nedostatků, drobnější závady odstraněny okamžitě.

Kontroly jinými subjekty:
30.6.2015 Krajská hygienická stanice, předmět kontroly: Plnění povinností stanovených
zákony, měření teplot vařených pokrmů, čistota, dezinfekce, zásady HACCP, značení
alergenů, kontrola spotřeby sortimentu. Protokol kontroly : bez závad – provozní a osobní
hygiena na dobré úrovni.
24.6.2015 Moravskoslezský kraj – finanční kontrola. Ze závěru kontrolní skupiny vyplynulo
jen jediné doporučení a to pověřit skladnici funkcí příkazce operace pro telefonické
objednávky potravin. Kontrolou nebylo zjištěno porušení kázně.
24.8.2015 Hasičský záchranný sbor: nebylo předloženo požárně bezpečnostní řešení stavby,
kolaudační rozhodnutí o užívání stavby. Doklady byly předloženy v požadované lhůtě a
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, po prostudování dokumentace nemá
k obsahu zpracování připomínky.
Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením (činí 2,40 osoby) plníme hlavně
zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v organizaci (zaměstnáváme 1,8 osoby) a
v menší míře odběrem výrobků a služeb od organizací zaměstnávajících osoby s postižením
(0,76 osoby). Celkové plnění povinností činí 2,56 osoby.
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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů,

V roce 2015 nikdo nepožadoval poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
v platném znění.
Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace
se zprávou o činnosti

Seznámení se zprávou o činnosti za rok 2015 proběhne dne 22.3.2016 dopoledne na poradě
s uživateli a odpoledne na poradě se zaměstnanci.

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci
jméno:

Miroslava Chodurová, ing. Pavlína Koláčková

datum:

28.2.2016

telefon:

556 730 133, 603 723 254

e-mail:

chodurova@ddodry.cz, kolackova@ddodry.cz

Přílohy:
Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2015
Ukázky zpětných vazeb
Hospodaření středisek
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Příloha č. 1 ke Zprávě o činnosti PO

právě o činnosti PO

Plnění úkolů stanovených pro rok
2015

Miroslava Chodurová
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Úkoly Domova Odry pro rok 2015
1. NADÁLE UDRŽET MINIMÁLNĚ 0,3 PRACOVNÍHO ÚVAZKU PRO OSOBY
S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Z ŘAD UŽIVATELŮ JINÝCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB NEBO PRO OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM.
Od roku 2008 zaměstnáváme v našem domově na 0,3 pracovního úvazku uživatele registrované sociální služby: „Centrum denních služeb“, který
pracuje na pozici údržba ploch a zeleně.
2. PŘI PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU STANOVENÉHO ZÁKONEM O
ZAMĚSTNANOSTI PREFEROVAT PŘÍMÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ PŘED JINÝMI
FORMAMI PLNĚNÍ. V PŘÍPADĚ NAPLŇOVÁNÍ POVINNÉHO PODÍLU
JINOU FORMOU NEŽ PŘÍMÝM ZAMĚSTNÁVÁNÍM UVÉST
ZDŮVODNĚNÍ.
Povinný 4% podíl stanovený zákonem o zaměstnanosti činí 2, 41 osob.
Přímým zaměstnáváním osob se zdravotním postižením jsme splnili 1,8
osob. Odběr výrobků činil 0,75 osob. Celkem to je 2,55 osob. Překračujeme
stanovený povinný podíl o 0,14 osoby.
3. STANOVIT ENVIRONMENTÁLNÍ CÍLE ORGANIZACE, REALIZOVAT
PRAVIDLA V RÁMCI ENVIRONMENTÁLNÍCH ZÁSAD A ŠETŘIT PŘI SVÉ PRÁCI
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘEDÁVAT TENTO PŘÍSTUP NA UŽIVATELE SLUŽEB.
Cílem Domova Odry je dosáhnout a udržovat v oblasti ochrany životního
prostředí takové úrovně, která dokáže minimalizovat negativní vliv naší
činnosti na životní prostředí a zajištění udržitelných životních podmínek.
Ochrana životního prostředí je jednou z priorit provozu Domova.
V září 2015 jsme začali podnikat první kroky, které budou vést ke splnění cílů,
které jsme si pro náš Domov stanovili.
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Především jsme vyměnili žárovky za "zdravá světla" v budově "Vila" a
"Domek", dále proběhlo zateplení budovy "Vila". V areálu zahrady jsou
umístěny dva biokompostéry na bioodpad zapůjčeny od Městského úřadu Odry,
dále jsme požádali o velký kontejner na plasty (tzv. zvon). Uživatele zapojujeme
do ekologických tematických her, jezdíme s nimi na zájezdy a vycházky do
přírody, jsou zapojeni při práci na zahradě (sázení a péče o bylinkovou zahradu).
Uživatelé se také aktivně podílejí na práci ve smyslové zahradě. Dále dbáme na
dodržování požadavků všech platných zákonů, předpisů, nařízení a jiných
požadavků, které se týkají životního prostředí. Snažíme se o trvale udržitelný
rozvoj a minimalizujeme čerpání přírodních zdrojů šetřením vody, či včasným
vypínáním světel. Usilujeme taktéž o tom, aby se naše environmentální cíle
dostaly do podvědomí našich uživatelů i všech zaměstnanců.
Domov Odry poskytuje dvě sociální služby Domov pro seniory a Domov se
zvláštním režimem (AlDa). Je tvořen pěti samostatnými budovami. Tři z budov
jsou určeny pro ubytování uživatelů domova ("Vila", "Domek", "Stará kuchyň").
Zbývající dvě budovy slouží jako hospodářské zázemí. (kancelář, prádelna,
garáž s dílnou). Budovy jsou obklopeny udržovanými zahradami, kde mohou
uživatelé plně využívat při trávení volného času. V areálu domova je také
posezení v altánku, u jezírka či malý zookoutek.
K dosažení pozitivního působení na životní prostředí si příspěvková organizace
Domov Odry stanovuje pro rok 2015/2016 tyto environmentální cíle a zavazuje
se, že je bude pravidelně 1 x ročně vyhodnocovat.
1. Dodržování požadavků všech platných zákonů, předpisů, nařízení a jiných
požadavků na ochranu životního prostředí, které se vztahují k činnosti
Domova Odry.
2. Spolupráce s příslušnými orgány státní správy tak, aby bylo zajištěno
respektování státní i regionální environmentální politiky.
3. Klást důraz na prevenci znečišťování životního prostředí.
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4. Ekologická výchova a osvěta jak uživatelů Domova Odry, tak všech jeho
zaměstnanců, vzdělávat a motivovat uživatele a zaměstnance k ochraně
životního prostředí a zvyšovat jejich odbornou znalost.
5. Prioritní využívání energeticky úspornějších zařízení (světla, počítače,
přístroje, tiskárny, varné konvice apod.)
6. Naplňovat myšlenku trvale udržitelného rozvoje, šetřit přírodní zdroje
postupným snižováním spotřeby energie (vypínání osvětlení, použití
úsporných žárovek, vypínaní počítačů a zařízení), vody a tříděním a recyklací
odpadů do vyhrazených sběrných nádob (plasty, papír, sklo, bioodpad).
7. Zlepšovat životní prostředí používáním ekologicky šetrných materiálů
8. Snižovat negativní dopady činnosti organizace na životní prostředí formou
systémových kontrol (kontrola třídění odpadu) spojených s řešením problémů
z oblasti ochrany životního prostředí.
9. Realizovat preventivní a nápravná opatření k neustálému zlepšování systému
environmentální organizace.
10. Stálým a důsledným rozborem spotřeby energií a materiálů zajistit
minimalizaci čerpání přírodních zdrojů (dodržovat pravidel úsporného tisku,
omezovat celkovou spotřebu papíru a preferovat elektronické dokumenty
před tištěnou formou).
11. Posilovat povědomí o příspěvkové organizaci Domova Odry jako o
organizaci chránící životní prostředí
12. Prevencí předcházet možnosti vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky
by mohly mít negativní vliv na životní prostředí.
13. Neustálé zlepšovat procesy environmentálního řízení a environmentální
profil v souladu s nejnovějšími vědeckotechnickými poznatky a očekáváním
veřejnosti.
14. Zajistit prevenci znečišťování minimalizací všech možných rizik
zohledněných v činnosti Domova, zejména zavedením nových poznatků z
oblasti bezpečnosti.
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15. Poznávat přírodní, sociální a kulturní hodnoty životního prostředí ve svém
okolí a chápat příčiny následků a projevů jejich poškozování.
16. Zapojovat uživatele i zaměstnance do aktivní účasti na ochraně a utváření
životního prostředí (uvědomění si, že každý z nás může ovlivnit stav
životního prostředí, utváření vnímavého a citlivého přístupu k přírodě).
17. Utvářet uživatelům a zaměstnancům kladný vztah k přírodě a zdravému
životnímu prostředí nejen ve svém okolí, chovat se odpovědně k biosféře, k
ochraně přírody a přírodním zdrojům.
18. Přijímat osobní odpovědnost za své chování a za stav životního prostředí a
podpořit aktivní účast na ochraně životního prostředí.
19. Seznámit se s globálními ekologickými problémy a chápání souvislostí
přírody (vycházky, výlety, přírodní a kulturní zajímavosti, práce na
bylinkové zahradě, interaktivní koutek smyslové zahrady, ekohry apod.).
20. Využívat bioodpadu prostřednictvím zahradních kompostérů.
21. Důsledně kontrolovat technický stav a emise služebních automobilů.
22. Na základě úzké spolupráce se zákazníky, dodavateli a obchodními partnery
prosazovat taková opatření, která umožní zejména preventivně předcházet a
na minimum omezovat negativní dopad na životní prostředí.
23. Prověřovat a vyhodnocovat svůj environmentální profil, pro snížení
dopadů na životní prostředí a stanovovat cíle a cílové hodnoty k jeho
zlepšování.

V Odrách 20.9.2015 M.Chodurová

4. V SOULADU S PRAVIDLY ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU ZAJIŠŤOVAT
EVIDENCI SPOTŘEB ENERGIÍ A MEDIÍ
Funkcí energetického manažera je v Domově pověřena ekonomka. Na konci
každého měsíce provede údržba odečet spotřeby tepelné energie, plynu,
elektrické energie. Odečet studené a teplé vody se provádí každý týden. Zjištěné
odečty nahlásí ekonomce a ta výsledky odečtů vloží do FAMA+. Též zapisuje
data a hodnoty došlých fakturačních dokumentů k energiím a mediím.
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5. ZVÝŠIT ČETNOST INDIVIDUÁLNÍCH AKTIVIT S JEDNOTLIVÝMI UŽIVATELI
SLUŽEB (VÍCE SE ZAMĚŘIT NA PRÁCI S JEDNOTLIVCEM).
Snažíme se zvyšovat četnost individuálních aktivit z důvodu toho, že do služby
přichází čím dál tím vice uživatelů s velkou závislostí. Nabídka individuálních
aktivit se odvíjí od jejich biografické anamnézy, od zájmů, rituálů a koníčků.
Individuální aktivizační programy připravují ne jenom animační pracovnice, ale
zapojují se i pracovníci v sociálních službách, kteří při každodenní péči zapojují
prvky “Krátkodobé aktivizace” ( 10 minut).

Individuálně nabízíme:
reminiscenční terapii, Bazální stimulaci, kraniosakrální terapii, Smyslovou
aktivizaci, zahradní terapii s využitím našeho interakčního koutku smyslové
zahrady, péče o květiny (k dispozici mime mobilní truhlíky), hudební aktivitu –
zpěv, poslech hudby dle oblíbeného žánru, přehrávání oblíbených filmů,
relaxace v multismyslové místnosti SNOEZELEN, čtení z tisku nebo z knihy,
pomoc při luštění křížovek a hlavolamů, trénink paměti, nácvik zručnosti
(pomocí ergonomického stolku), nácvik soběstačnosti (prostírání, příprava kávy,
drobné domácí práce…), pomoc při ručních pracích, cvičení na hřišti pro
seniory, doprovod při vycházce do města, kontakt s terapeutickým robotem
Ivem, canisterapie přímo u lůžka, ale I jen tak s uživatelem posedět a
vyslechnout jeho radosti a smutky, podržet za ruku, být mu nablízku.
Ukázka z individuální aktivizace:
Individuální smyslová aktivizace
Téma: Podzimní ovoce
Uživatelka: paní Jarmila Zavadilová
Příprava: jablka (jaderničky), ořechy, kalendář, prkénko, nůž, kladívko
Podtéma: Vzpomínky na vlastní zahradu
Cíle aktivizace:


navodit příjemnou atmosféru, oslovení, pozdrav
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zorientovat uživatele v čase



navázat komunikaci



probudit dlouhodobou paměť



oživit vzpomínky na vůni jaderniček



porovnání chuti



uvědomění si rozdílu v zpracování ovoce dříve a teď



získání nového tématu

Průběh:


Setkání s paní Zavadilovou proběhlo po předchozí domluvě u paní na pokoji.
S paní Zavadilovou jsme se pozdravily.



Přinesla jsem ovoce, hlavně jablka jaderničky, které paní Zavadilová
pěstovala na své zahradě.



Paní Zavadilová vzpomínala na zahradu, kde měla 32 stromů, na to, jak jablka
voněla a chutnala.



Jablíčka ochutnala a říkala, že chutnají a voní stejně, jako dřív



Povídaly jsme si o zpracování ovoce, co se z ovoce dělalo dříve a jak se
zpracovává teď.



Až se sejdeme příště, chtěly bychom zkusit uvařit kompot

Závěr:
Paní měla ze setkání radost a nechala si pár jablíček na chuť.
Uživatelka souhlasí s prezentací:

Zpracovala: Derková Iveta
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6. REALIZOVAT PROJEKT „ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE DOMOV ODRY“.
Realizace projektu probíhala od roku 2013 do roku 2015. K 30.6.2015 byl
projekt ukončen.
V roce 2015 byly z projektu hrazeny vzdělávací akce:
8.1.2015 Základní kurz Bazální stimulace

8 pracovníků

17.2.2015 Přístup zaměřený na člověka a individuální
plánování se seniory

12 pracovníků

24.3.2015 Reminiscence seniorů v sociálním zařízení

12 pracovníků

29.4.2015 Trénink paměti u seniorů a u lidí s demencí

12 pracovníků

22.4. – 27.6.2015 (10 dnů) Biografický model klienta

8 pracovníků

11.5.2015 Kazuistický seminář

13 pracovníků

24. – 25.6.2015 Nástavbový inovační kurz BS

10 pracovníků

celkem:

76 pracovníků

7. ZAVÉST DO PRAXE UCELENÝ KONCEPT „SMYSLOVÉ AKTIVIZACE“.
V dlouhodobém kurzu bylo proškoleno 8 pracovnic v sociálních službách, které
získaly LEVEL 1 – aktivizační praktikant Smyslové aktivizace podle Lore
Wehner.
Pracovnice v sociálních službách – animační (aktivizační) pracují s konceptem
Smyslové aktivizace běžně v nabídce aktivizačních programů. Tyto programy
jsou cílené a je nutná důkladná příprava. Musí rozlišit, pro koho program
připraví, zda pro skupinu, individuálně - či pro neorientované uživatele.
Pracovník musí dobře znát historii uživatele.
- Určit téma
- Místo kde bude aktivizace probíhat, od kolika hodin a jak dlouho
- Vytipovat a pozvat uživatele (osobně, pozvánka, vyhlásit domovským
rozhlasem)
- Téma aktivizace
- Příprava materiálů, pomůcek
- Idea myšlenky (např. společenský kontakt, budování důvěry…)
- Cíl aktivizace dotyk, podpora
probudit zvídavost
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orientace v prostoru, čase, místě
navázat komunikaci
procvičit pozornost, soustředěnost
dát příležitost uvědomit si co uživatel ještě dokáže, co umí, co zná
probudit dlouhodobou paměť
posílení sebevědomí (dát najevo jak je pro mě uživatel důležitý)
procvičit krátkodobou paměť
získat nové téma pro další smyslovou aktivizace
pozvat uživatelé na další aktivizaci, dát možnost volby, zda se zúčastní či
nikoliv
z aktivizace získat nové informace z biografie uživatele
hodnocení proběhlé aktivizace, co se povedlo, co příště udělat jinak
Do konceptu jsou zapojeni i všichni pracovníci v přímé péči. K dispozici mají
sepsané různé náměty a příklady smyslové aktivizace na zařazení tzv.
„Krátkodobé smyslové aktivizace“ (ca 10 minut), kterou mohou pracovníci
využít při péči v průběhu dne (hlavně u uživatelů s onemocněním demence a u
uživatelů s velkou závislostí). Pracovník musí vypozorovat, kdy je vhodné tuto
aktivizaci provádět –
záleží na tom, jak se uživatel v danou chvíli cítí, zda ho zaujme a zapojí se.
Krátkodobá smyslová aktivizace by měla být běžnou součástí při provádění
úkonů péče.
Snažíme se plnit potřeby uživatele, které mají velký význam pro jejich pocit
pohody a tím zvyšovat kvalitu jejich života. Krom zajištění péče je důležité
zajistit i značnou míru pocitu blízkosti a porozumění. Nabídka Smyslové
aktivizace by měla vycházet z biografie uživatele, měla by přinášet potěšení,
radost, zábavu, oživení, zapojit humor. Aktivizace v průběhu dne dává naprosto
veškerým pracovníkům možnost přicházet k uživatelům, vytvářet vztahy a tím i
vysokou kvalitu života.
Ukázka ze skupinové Smyslové aktivizace:
Skupinová smyslová aktivizace
Skupina – 4 orientovaní uživatelé (Jaklová Štěpánka, Vodičková Anděla,
Miková Edda, Tým Zdeněk)
Uživatelé souhlasí s prezentací.
Téma: Vaření a kuchyně
Podtéma: Potraviny a suroviny v čase jejich dětství, Pomůcky v dávné době a v
současnosti
Nápoje dříve i později, oblíbená jídla
45

Aktivizační materiál: kalendář, ubrus, ruční mlýnek na mletí kávy (dřevěný a
keramický), kořenky, forma na bábovku, struhadlo, váleček, hrnky, šípky,
květiny do vázy, karafa na likér, štamprle, cukřenka, metlička, mísa, konvice
s pískátkem, zelenina, vejce, kostky ledu, zrnková káva, rum, ovocné víno,
bezinkový likér, čaj, káva expresso,
Příprava prostředí: naaranžování materiálu v jídelně, příprava vařiče, pozvání
uživatelů
Cíle aktivizace

Jak jsem je naplnila

Uplatnit všechny pilíře
setkávání

Dotyk – podání ruky na přivítanou
Podpora (emoční)- dala jsem najevo otázkami, že se zajímám o
to co mi chtějí říct
Pozornost – očním kontaktem jsem dala najevo svůj zájem
K datu jsme postupně doplnili typické počasí a roční období
Některý aktivizační materiál byl ukryt, aby ho uživatelé neviděli
očima

Orientace v čase
Probudit zvědavost

Hlavní fáze
Procvičit soustředěnost
Dát možnost volby a
pocitu soběstačnosti a
samostatnosti

Zapojit sluch

Procvičit dovednost
srovnáním

Po hmatu si připomněli tvar základních druhů zeleniny a na
otázku, co by se z této zeleniny dalo uvařit, mi řekli jídla, která
by se z nich dala připravit (bramboračka, česnekačka)
Na otázku, co bychom potřebovali z věcí na stole, abychom si
uvařili kávu nebo čaj se uživatelé shodli na mlýnku na kávu a
šípcích ve váze, 2 uživatelky dostaly chuť na kávu a jedna na
čaj. V bílém pytlíčku jsem dala všem osahat zrnka kávy, ale
nikdo z uživatelů podle hmatu nepoznal, co to je. Kávu poznali
všichni až podle vůně po přičichnutí. Zrnkovou kávu jsme
nasypali do mlýnku a uživatelky ji samy pomlely. Pana Týma
jsem požádala, aby kávu připravil do hrníčků.
Mezitím, co se mlela káva, dala jsem vařit vodu do obyčejné
konvice s píšťalkou. Upozornila jsem uživatele, že bych chtěla
zjistit, jestli si jen podle poslechu vybaví určité zvuky z kuchyně
nebo stolování. Uživatelé byli nadšení a hned zavřeli oči a
čekali, co se bude dít. Cinkot skleniček poznali všichni,
strouhání a krájení zeleniny taky, ale šlehání vajíček kovovou
metličkou v plechové míse bylo pro ně obtížnější a poznal je jen
pan Tým (který bohužel nedával moc prostoru pro vyjádření
ostatním, proto jsem ho následně začala oslovovat až jako
posledního). Nejpříhodnější zvuk a asi hodně zapomenutý ve
skupince však vyvolala konvice s píšťalkou, když se začala vařit
voda. Všichni začali vzpomínat, kdy to slyšeli naposled. Všichni
se shodli na tom, že už tento zvuk dávno neslyšeli a všichni
doma tyto konve používali běžně a také jim zvuk připomněl
vaření mléka v mlékovaru, který také pískal. Požádala jsem pana
Týma, aby kávu a čaj zalil.
Paní Vodičkové a paní Jaklové jsem dala 2 hrníčky, které si pak
navzájem vyměnily a pak popsaly barvu, velikost a materiál
(jeden hrníček byl velký, porcelánový, oranžový a druhý byl
menší, plechový a bílý)
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Dát možnost uvědomit si,
co ještě se dá vnímat
hmatem
Procvičit čich

Získat nové poznatky
z biografie uživatele
Ochutnávání nápojů

Procvičit krátkodobou
paměť
Získat nové téma
Závěr

Vedle jejich uvařeného nápoje jsem jim podala hrníček s ledemihned zjistili rozdílnou teplotu.
Dala jsem uživatelům přičichnout různá koření, česnek a další
suroviny a chtěla jsem poradit, k čemu bych mohla, co použít.
Zvláštní bylo, že nikdo po čichu nepoznal rum (asi voní jinak
než kdysi), ale všichni poznali expresso (sirup s příchutí rumu).
Ptala jsem se na jejich zkušenosti, a kde k nim přišli. Zjistila
jsem, že pan Tým velice rád pozoroval maminku v kuchyni.
Ovocné víno z černého rybízu poznaly 2 uživatelky a bezinkový
likér ještě nepil nikdo z nich, ale rozvinula se debata, ke které
jsem chtěla přejít a to jaké nápoje se dříve pily. Nejčastější byly
bylinkové čaje proti různým nemocem (mátový, z černého bezu
tzv. koziček na pocení, majoránkový na průdušky a meduňkový
na žaludek) dále obyčejná voda. Paní Vodičková nám pověděla,
jak dělávali víno ze rži nebo chlebových kůrek.
Uživatelé dohromady vyjmenovali činnosti, které jsme dělali,
jen jsme spolu upravili jejich sled.
Na otázku „Co příště“? – jsem získala mnoho podnětů od
uživatelů (např. vánoce, zabijačka…)
Zazpívali jsme si koledu, protože se začala rozvíjet debata o
vánocích.
Každý z uživatelů také řekl, co má nejraději – pan Tým řízek a
bramborový salát, paní Jaklová jí všechno (nemá oblíbené jídlo),
paní Vodičková má nejraději čokoládu a paní Miková bonbóny
Slávie.
Poděkovala jsem všem za účast a pozvala je na další aktivizaci
s tím, že datum a čas ještě upřesním.

Hodnocení setkání
Uživatelé

Mile mne překvapila reakce na aktivizační materiál, ruční kafemlýnky znali všichni, ale někteří již jen z dětství, jen paní
Vodičková (nejstarší uživatelka ze skupiny) ho používala
opravdu k mletí kávy nebo koření. Pan Tým byl velice soutěživý
a zpočátku bral možnost ostatním se vyjádřit, když jsem jim
ukázala určitou věc. Když jsem to zjistila, snažila jsem se pana
Týma něčím jiným zaměstnat nebo jsem ho oslovila jako
posledního. Začala jsem mít obavy, aby se ostatní neuzavřeli při
jeho vykřikování, ale tím, že jsem pana Týma nechávala
nakonec, se komunikace podstatně zklidnila. Příště ovšem budu
raději volit s panem Týmem individuální aktivizaci, protože si
myslím, že pro něj bude více vhodná a záživná. Starší uživatelky
potřebovali ke svému vyjádření více času.
Uživatelé vypadali spokojeně a přislíbili účast na příštím setkání.
Aktivizační pracovník
Zamyslet se více nad tím, ve které době uživatelé žili a co v té
době bylo běžné. Není podmínkou, že to co je staré uživatelé
zaručeně používali, záleží na jejich věku.
Jsem ráda, že mne napadlo, jak aspoň částečně zklidnit pana
Týma, který chtěl být ve všem první, aby měli dostatečný prostor
k vyjádření i ostatní uživatelé.
Zbavit se špatného pocitu při ukončování aktivizace, když je
zřejmé, že se to uživatelům líbí a dobře se baví.
Zpracovala: PSS Gaberová Leona
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8. NABÍDNOUT POSKYTOVATELŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉ
ŠKOLENÍ „ÚVOD DO DOBRÉ PRAXE V DOMOVĚ ODRY“.
V našem Domově v roce 2015 proběhla 2x vzdělávací akreditovaná akce „ Úvod
do dobré praxe v Domově Odry“. Bylo proškoleno celkem 28 pracovníků
z různých sociálních služeb. Ze zpětných vazeb je patrné, že školení účastníky
motivovalo a zaujalo.
Na základě doporučení inspektorů a lektorů nás oslovil Národní vzdělávací fond
CEKAS Praha a CARITAS Olomouc s nabídkou umožnit stážistům celodenní
studijní pobyty v našem Domově, které nám uhradí ze svých projektů. Domov
navštívilo 19 stážistů.
Za kurzy a stáže jsme získali celkem 61.200,-Kč.
O krátkodobou návštěvu projevil zájem i Magistrát města Ostrava a navštívilo
nás 31 pracovníků ostravských sociálních služeb.
9. ZA KAŽDOU POSKYTOVANOU SLUŽBU:
ZPRACOVAT PŘEHLED O POČTU EVIDOVANÝCH ŽADATELŮ O
POSKYTNUTÍ SLUŽBY, PŘEHLED O POČTU ODMÍTNUTÝCH ŽADATELŮ,
ZPRACOVAT PŘEHLED O VÝŠI A POČTU PŘIZNANÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA PÉČI.
Požadované přehledy byly v termínech zaslány na emailovou adresu
Mgr. Hany Čtveráčkové.

10.

ÚKOLY, KTERÉ JSME SI STANOVILI PRO ROK 2015
Zavést do praxe ucelený koncept „Smyslové aktivizace“.
Viz. bod č. 7.
Vzdělávání pracovníků v Psychologickém modelu péče Dr. Bohma –
v dlouhodobém kurzu vyškolit minimálně 6 pracovníků.
V konceptu bylo proškoleno 8 pracovnic v sociálních službách, kurz byl
hrazen z projektu na vzdělávání.

ukázka práce s biografií:
Deset důvodů proč pracovat s biografií
1) Člověk s onemocněním demence prožil aktivní a mnohdy velmi úspěšný život. Pohled na
něj je díky biografii úplně jiný.
2) Personál musí pochopit rozdíly mezi generacemi → odráží se to na kvalitě péče.
3) Oživení psychiky uživatele díky správné motivaci z jeho biografie.
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4) Podpora soběstačnosti klienta s využitím paměťových stop z jeho biografie.
5) Naladění se na rituály a zvyky klienta → spokojený klient.
6) Porozumíme-li klientům, rozhýbeme jejich psychiku a pak i jejich tělo.
7) Porozumění životní historie klienta → kvalitní a individuální plánování a poskytování
adekvátní služby.
8) Využití biografie v různých typech aktivizací (reminiscence, smyslová aktivizace, trénink
paměti).
9) Spolupráce s rodinou→ větší důvěra v personál. Rodina cítí opravdový zájem o jeho
blízkého.
10) Terapie prostředím → cítím se ve svých věcech, ve své posteli stále jako doma.

Princip normality klienta
Psychobiografická normalita klienta je biograficky definovaná individualita klienta. V
souvislosti s tímto principem je nutné využít v našem Domově co nejvíce prvků z klientovy
biografie, které nám pomohou vytvořit podmínky pro klienta co nejvíce identické s jeho
domácím prostředím. Je důležité zachovat jeho zvyklosti a rituály. Princip normality vnímaný jako centrální princip pro vytváření specifické formy péče je v hodnocení péče
důležitým aspektem pro uchování tělesné i psychické mobility klienta - pro zachování
soběstačnosti a vlastní sebehodnoty.
Je to doba, ve které senior žil ve svých 25 letech, což se váže k podpoře vzpomínek a
možnosti vhodné aktivizace.
Vzorec pro výpočet principu normality: rok narození + 25
Narození paní Marie 1922 + 25 = 1947
V roce 1947 měla paní Marie krásných 25 let, byla rok vdaná, měla dcerku a za rok poté
druhou. S manželem stavěli svépomocí rodinný domek, budovala si svou vlastní zahrádku
konečně podle svého. V této době, kdy byla hospodářská krize a masa nebylo dostatek si
vypomáhali chovem drůbeže, králíků, prasete. Paní Marie byla zručná švadlena, a proto jí
nedělalo problém ušít sobě i svým dětem oblečení podle tehdejší módy. Jak mi řekla prožívala jedno z nejkrásnějších období svého života.

Biografická kniha klienta
Paní Marie se narodila 5. 2. 1922 doma v rodinném domku ve Starojické Lhotě.
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U jejího porodu asistovala porodní bába paní Nováková, stejně jako u ostatních devíti
sourozenců. Nejstarší byl bratr Karel, pak Franta, Tonda, Vojta, Vašek. Pak se začala rodit
děvčata. Paní Marie, které říkali Maruško, Máňo, ale i Mařko, po ní sestra Milena, Jiřina,
které říkali Ířa, Zofka a nejmladší sestra Hana.

Maminka Julie Škrabáková se narodila v roce 1886 a celý život byla v domácnosti. Také se
starala o drobné zvířectvo a zahrádku. S tím jí pomáhala děvčata, především nejstarší
Maruška. Tatínek Antonín Škrabák se dožil 90 let, pracoval jako zedník. V zimě, kdy nebylo
možné dělat tuto práci, lámal na rybnících ledy a dodával je do místních pohostinství. Tatínek
spolu s chlapci měli na starosti chlév a práci okolo domu. Žili skromně, chlapci spali v jedné
komoře, děvčata s rodiči v druhé. Byli zvyklí pomáhat nejen rodičům, ale i sobě a hlavně
starší sourozenci se starali o mladší. Paní Marie kromě toho, že se starala o drobné zvířectvo
(králíci, drůbež, prase) hodně mamince pomáhala se zahrádkou. To ji ovlivnilo na celý život a
práce na zahradě pro ni nebyla dřinou, ale radostí.
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Od dětství ráda šila, začalo to šatičkami na panenku, později si sama ušila svatební šaty.
Svatební šaty ušila také svým dvěma dcerám. Pletení, to byla také radost. Dodnes nosí svetry,
které si sama upletla. Nejvíce má v oblibě fialový, zelený a žlutý.
Dětství, to nebyly jen povinnosti, ale našel se čas i na hry. Její nejlepší kamarádka Blaženka,
která bydlela ve stejné vesnici, ji doprovázela dětstvím, mládím i dospělostí. Rozdělila je až
smrt Blaženky. Když se našel čas, hrála si paní Marie s hadrovými panenkami, které si sama
ušila a tužkou jim namalovala obličej. Kočárek si vyrobila z krabice od bot a na kolečka
použila špulky od nití. V létě se ráda chodila koupat na „Kaděr“, což byla přírodní nádrž,
která zachycovala vodu z polí a luk. Také si pamatuje, jak dostala výprask za to, že vyklopila
mladší sestru z kočárku. S kamarádkou Blaženkou si rády zpívaly. Nejoblíbenější písničkou
byla „Červená sukýnka“. Ovlivnila ji tak, že si sama červenou sukni ušila.
Do školy chodila ráda, mezi dětmi byla oblíbená, měla hodného učitele. Dodnes si pamatuje,
jak byla bita za to, že neznala v zeměpise poloostrovy a dostala špatnou známku. Dnes je
vyjmenuje všechny zpaměti. Paní Marie neměla ráda němčinu.
Paní Marie měla ráda vůni květin – nejvíce vůni šeříku, pivoněk a hyacintů.
Z jídel měla nejraději bramborovou polévku, vepřovou pečeni, zelí a brambory.
Paní Marie je katolička, křtěná i oddaná v kostele. Pokud mohla, pravidelně navštěvovala
kostel, nejdříve s rodiči a sourozenci, později i s manželem a dětmi. Děti byly taktéž křtěny i
oddány v kostele. Víra je pro paní Marii i nyní stále důležitá.
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Svaté přijímání jejích dvou dcer a kamarádky
Starojická Lhota
byla a je pro paní Marii nejen symbolem dětství, ale celého života. Byla starousedlíkem, vždy
z jiných koutů světa ráda vracela domů.

Výběr povolání byl pro paní Marii ovlivněn jejím koníčkem – šitím. Po obecné škole se učila
švadlenou, v 8 km vzdálených Hustopečích nad Bečvou. Učení milovala. Co jí vadilo, bylo
dennodenní dojíždění na kole za každého počasí. Zdokonalila se v šití, šila nejen na sebe, ale i
pro své sourozence a děti. Vyučila se v roce 1939, do zaměstnání jezdila ke své mistrové do
Valašského Meziříčí. Část výplaty odevzdávala domů, ale zbývalo jí dost i na své potřeby.
V tu dobu ráda chodila pěšky s kamarádkou Blaženkou do kina do sousední vesnice vzdálené
4 km. Tehdy se hrály filmy s O. Novým, N. Gollovou, A. Mandlovou, V. Ferbasovou. To
byly idoly jejího mládí. S mladými z dědiny se setkávali v tělocvičně, kde si i zazpívali a
zatancovali. Vzpomíná si na písničku: „Až do Jičína vede pěkná pěšina“.
Při těchto setkáváních se seznámila se svým milým a budoucím manželem Frantíkem.
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V lednu 1944 byl konec radostnému mládí. Přišli si pro ni domů četníci a odvedli ji na
vlakové nádraží do transportu na nucené práce do Rajchu. Je to jedna z jejich nejhorších
vzpomínek. Maminka, sourozenci i ona plakali. Poprvé byla pryč z domu. V zemi, kterou
nenáviděla, neměla ráda ani německý jazyk. Ještěže měli na cimře Poláky, kteří ji překládali.
Byla pryč od ledna 1944 až do konce války. Zažila neskutečný hlad. Její milý Frantík byl také
totálně nasazený, ale v jinou dobu a v jiném městě.
Po válce se stále častěji setkávala se svým
budoucím manželem. Sňatek dlouho neodkládali,
uzavřeli ho dne 16. 11. 1946 v kostele ve
Starojické Lhotě. Manžel pocházel z hospody,
kde měli také hostinu.
Z počátku

žili

u

Františkových

rodičů

na

vejminku, později si v jejich rodné vesnici
postavili svépomoci domek. V roce 1947 se
narodila první dcera Emilka, v roce 1948 dcera
Iřa (Jiřinka) a v roce 1956 syn Fanek (František).
Po narození dětí přijala práci v místním JZD,
bylo to blízko domu, ale práce byla velmi
náročná. Pracovala v živočišné výrobě, později před důchodem v rostlinné. Volný čas
nejraději trávila ve své oblíbené zahrádce. Občas si zašli s manželem na tancovačku. Stále
měla svou kamarádku z dětství Blaženku, se kterou jezdila na zájezdy, které pořádalo JZD, do
divadel do Nového Jičína a Zlína. Ze zájezdu si vždy
přivezla něco do své zahrádky.
Rodina byla nadevše, měli se moc rádi. Děti do dnes
maminku pravidelně navštěvují v Domově Odry.
Začaly také zdravotní problémy, byla na operaci se
žlučníkem, které se moc bála. Trápily ji záda z těžké
práce, ale nejvíce se bála o svého manžela, který byl
velmi silný kuřák. Největší ztráta byla smrt manžela,
bylo mu pouhých 59 let. Zůstala na baráčku spolu se
synem Fankem a jeho rodinou. Se snachou vycházela
moc dobře, pomáhala jim s vnoučaty. Do penze
odcházela v 54 letech, bylo jí líto, že opouští
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spolupracovníky, ale těžká práce jí nescházela. Doma se starala o drobné zvířectvo (koza,
prase, králíci, slepice) a svou zahrádku.
Stala se babičkou na plný úvazek, hlídala vnoučata – hlavně o prázdninách. Ty, které s ní žili
doma- Romana a Lenku vodila do školky. Dlouho bez zaměstnání nevydržela, dostala
nabídku pracovat v lese. Tam chodila, jen když ji potřebovali. Práce v lese jí bavila, nebyla
tak náročná, jak v zemědělství. Pracovala, dokud jí to zdraví dovolilo – celkem dalších 11 let.
Celým životem ji provázela její víra v Boha. Když měla trápení, chodila do kostela. Dodnes
využívá duchovní služby nabízené Domovem Odry.
Ve stáří ráda vzpomíná: nejraději na děti, svatbu s Frantíkem, práci v lese, svou zahrádku – ta
ji moc chybí, na rodnou vesnici. Syn František ji pravidelně informuje o dění ve Starojické
Lhotě.
Bohužel zdravotní stav paní Marie vyžaduje pravidelnou 24 hod. péči, což doma syn se
snachou nemohli zajistit. Paní Marie u nás v Domově Odry žije již 4 roky. Má svůj
jednolůžkový pokoj, stále se zajímá o dění nejen kolem sebe, ale i ve světě. V Domově má
svou malou zahrádku, v ní oblíbené květiny, které ji provázely celým životem (lilie, hyacinty,
narcisy). Na dotaz jaké jsou zvláštnosti stáří mi řekla, že vše je pomalejší a na všechno je více
času. Představa, že by mohla žít nějak jinak, ji vůbec nenapadá. Se životem je spokojená a co
mělo být, to bylo.

Historický princip normality uživatelky
Československo v 50-tých letech 20. st.
V čele ČSR stál komunistický vládce Klement Gottwald. Toto období bylo v historickém
kontextu velmi dramatické. Začaly politické procesy s elitou našeho národa, popraveni byli
Milada Nováková, generál Heliodor Píka a mnoho dalších. Obyvatelstvo vyčerpané druhou
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světovou válkou muselo čelit hospodářské krizi, která vyvrcholila měnovou reformou, kdy
lidé přišli o většinu svých úspor. Na vesnicích probíhaly kolektivizace, vznikaly JZD.

V oblasti módy vládl trend šatů do písmene A. Hlavním znakem ženské mody byl „vosí pas“.
V kurzu byly kostýmky, živůtky, vysoké podpatky a peleríny. V USA se přestavily první
kožené bundy. V Evropě nastala doba uniforem a sešněrovanosti. Zřejmě to byl důsledek
politické situace.

rok 1947 – paní M. měla 25 let



3. ledna zahájen dvouletý plán hospodářské výstavby (tzv. Dvouletka)
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22. dubna startují Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka na cestu do Afriky a Jižní Ameriky

11. července – přijat zákon č. 149/1947 sb. o národní
bezpečnosti, který mimo jiné zřizoval složku StB.
Někdejší sídlo StB v pražské Bartolomějské ulici, tzv.
kachlíkárna



léto – Československo postihlo katastrofální sucho

Film promítající se v kinech - Poslední mohykán
Zámožný obchodník se starožitnostmi Kohout (Jaroslav
Marvan) si velmi zakládá na disciplíně a tyranizuje tím
celou rodinu. Teprve nedobrovolný pobyt v psychiatrické
léčebně ho přivede k rozumu.

Do praxe zavést multysmyslovou místnost „SNOEZELEN“ – vyškolit
v této metodě 2 pracovníky.
Osvědčení – „SNOEZELEN – průvodce ve Snoezelen – MSE prostředí
I. stupeň“ - má jedna pracovnice. Dvě pracovnice v sociálních službách jsou
přihlášeny na kurz: „Snoezelen v teorii a praxi - základní pojetí moderního
interaktivního multismyslového konceptu“, který se uskuteční v dubnu 2016.
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Nabídnout poskytovatelům sociálních služeb naše akreditované školení
„Úvod do dobré praxe v Domově Odry“.
Viz. bod č. 8.
Uspořádat přednášku pro veřejnost.
V tomto roce se nám podařilo připravit pro veřejnost dokonce 3
přednášky
1) Při příležitosti celostátního týdne v sociálních službách, jsme
7.10.2015 v Domově připravili přednášku pro blízké našich uživatelů
na téma
„Aktivizační programy v Domově Odry“.
2) Byli jsme osloveni členy přípravného výboru uspořádat na konferenci
„Gerontologické dny Ostrava“ pracovní seminář s ukázkami práce
s naším terapeutickým robotem. S pracovnicí v sociálních službách
jsme připravily dne 14.10.2015 workshop s názvem „Terapeut se
šarmem“.
3) PhDr. Karolína Friedlová z Institutu Bazální stimulace nás požádala o
posterovou prezentaci s názvem „Bazální stimulace v péči o seniory“
na Historicky VI. Československý kongres BS konaný dne
27.11.2015 v Ostravě. Připravila jsem posterovou prezentaci a
koordinátorka BS - pracovnice v sociálních službách přednášku
přednesla.

Ukázka plakátu 90 cm 120 cm – pro posterovou prezentaci:
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Uspořádat pro děti vhodnou formou přednášku o Alzheimerově
chorobě.
Přednášku s názvem „Když si dědeček nevzpomíná“ jsme připravili pro děti
z Mateřské školy Vražné. Snažili jsme se zábavnou formou scénky, kterou
provázel vypravěč /ředitelka/ a herci: dědeček s vnukem/pracovnice v sociálních
službách/ přiblížit dětem jak se chovat a pomáhat lidem s onemocněním
demence. Naše počáteční obavy byly zbytečné, děti se okamžitě zapojily,
spolupracovaly a jejich pozornost byla udržena až do konce.

Na závěr se děti seznámily i
s našim robotem „Ivem“.
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Instalovat výstavu vlastní tvorby uživatelů v Informačním centru
Odry.
Dne 11.5.2015 jsme v Galerii města Oder uspořádali vernisáž k otevření
výstavy „In Memoriam“ s výtvarnou tvorbou pana Ferdinada Poulíčka.

Prodloužit certifikát „Vážka“ na Domově se zvláštním režimem
(ALDa).
Od roku 2011 jsme držiteli
certifikátu
„Vážka“
Dne 1.6.2015 proběhl na „ALDě“ již
po třetí audit
kvality odbornicemi z České
alzheimerovské
společnosti a certifikát „Vážka“ nám byl prodloužen do roku 2017. Při
závěrečném hodnocení jsme obdrželi 95,5 bodu.
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Nadále nabízet stáže v našem Domově (za finanční poplatek)
zájemcům
ze sociálních služeb.
Viz. bod č. 8.
Pomoci uživatelům, kteří mají zájem získat „Euroklíč“.
Sociální pracovnice pomohly našim dvěma uživatelkám k získání
Euroklíče a poskytly pomoc s vyřízením i dvěma žadatelům z místní
komunity.

V Odrách 17.1.2016
Miroslava Chodurová
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Příloha č. 2 ke Zprávě o činnosti
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Příloha č.3 ke Zprávě o činnosti PO

Rok
2011

Hospodaření středisek - Domov Odry
Náklady, výnosy a hospodářský výsledek v letech 2010 2014
Hlavní činnost
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok
Rok
2012
2013
2014
2015
2011
2012

Náklady Náklady Náklady Náklady Náklady Výnosy
Ubytování +
úklid
Údržba
Prádelna
Stravování
Zdravotníci
Péče
Režie
Celkem

3929,6
360,1
965,7
3774,0
2957,3
8438,1
2384,2

4148,8
368,2
1010,1
3748,3
3059,7
8443,2
2293,9

3514,5
357,6
1004,3
3929,4
3136,6
8574,0
2691,0

3612,9 4644,5
373,7
380,8
1019,8 1016,1
3889,6 3847,3
2964,1 3155,9
9179,1 10506,2
3070,9 3638,0

4020,2
0,0
0,3
3469,4
855,0
6691,3
7806,8

Výnosy
4028,5
0,0
0,2
3542,9
902,4
7679,4
6939,4

v tis. Kč
Rok
2013

Rok
2014

Rok
2015

Rok
2011

Rok
2012

Rok
2013

Rok
2014

Rok
2015

Výnosy

Výnosy

Výnosy

HV

HV

HV

HV

HV

4043,3
0,2
0,6
3572,1
952,3
7622,3
7034,4

4097,5 4216,3
90,6
-120,3
528,8
484,6
-428,2
0,0
0,0
-360,1
-368,2 -357,4
-373,7
-380,8
0,2
5,6
-965,4 -1009,9 -1003,7 -1019,6 -1010,5
3587,3 3589,6
-304,6
-205,4 -357,3
-302,3
-257,7
937,9 1071,4 -2102,3 -2157,3 -2184,3 -2026,2 -2084,5
7424,8 7695,9 -1746,8
-763,8 -951,7 -1754,3 -2810,3
8100,7 10574,9 5422,6 4645,5 4343,4 5029,8 6936,9

22809,0 23072,2 23207,4 24110,1 27188,8 22843,0 23092,8 23225,2 24148,4 27153,7

34,0

20,6

17,8

38,3

-35,1

1

Náklady středisek Domova Odry v letech 2011 - 2015
3070,9
2691,0
2293,9
2384,2

Režie

3638,0

Péče

8574,0
8443,2
8438,1

10506,2

3155,9
2964,1
3136,6
3059,7
2957,3

Zdravotníci

Střediska

9179,1

3847,3
3889,6
3929,4
3748,3
3774,0

Stravování
1016,1
1019,8
1004,3
1010,1
965,7
380,8
373,7
357,6
368,2
360,1

Prádelna

Údržba

Rok 2015 Náklady
Rok 2014 Náklady
Rok 2013 Náklady
Rok 2012 Náklady
Rok 2011 Náklady
4644,5
3612,9
3514,5
4148,8
3929,6

Ubytování + úklid

0,0

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

10000,0

12000,0

Rok 2015 Náklady

Ubytování + úklid
4644,5

Údržba
380,8

Prádelna
1016,1

Stravování
3847,3

Zdravotníci
3155,9

Péče
10506,2

Režie
3638,0

Rok 2014 Náklady

3612,9

373,7

1019,8

3889,6

2964,1

9179,1

3070,9

Rok 2013 Náklady

3514,5

357,6

1004,3

3929,4

3136,6

8574,0

2691,0

Rok 2012 Náklady

4148,8

368,2

1010,1

3748,3

3059,7

8443,2

2293,9

Rok 2011 Náklady

3929,6

360,1

965,7

3774,0

2957,3

8438,1

2384,2

Náklady v tis. Kč

2

Výnosy středisek Domova Odry v letech 2011 - 2015
Režie

7034,4
6939,4

1071,4
937,9
952,3
902,4
855,0

Střediska

Zdravotníci

3589,6
3587,3
3572,1
3542,9
3469,4

Stravování

Údržba

7806,8

7695,9
7424,8
7622,3
7679,4
6691,3

Péče

Prádelna

10574,9

8100,7

5,6
0,2
0,6
0,2
0,3
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0

Rok 2015 Výnosy
Rok 2014 Výnosy
Rok 2013 Výnosy
Rok 2012 Výnosy
Rok 2011 Výnosy

4216,3
4097,5
4043,3
4028,5
4020,2

Ubytování + úklid
0,0

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

10000,0

12000,0

Rok 2015 Výnosy

Ubytování + úklid
4216,3

Údržba
0,0

Prádelna
5,6

Stravování
3589,6

Zdravotníci
1071,4

Péče
7695,9

Režie
10574,9

Rok 2014 Výnosy

4097,5

0,0

0,2

3587,3

937,9

7424,8

8100,7

Rok 2013 Výnosy

4043,3

0,2

0,6

3572,1

952,3

7622,3

7034,4

Rok 2012 Výnosy

4028,5

0,0

0,2

3542,9

902,4

7679,4

6939,4

Rok 2011 Výnosy

4020,2

0,0

0,3

3469,4

855,0

6691,3

7806,8

Výnosy v tis. Kč
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Hospodářský výsledek středisek v letech 2011 - 2015 v tis. Kč
6936,9

5029,8
4343,4
4645,5
5422,6
-2810,3

-1754,3

Režie

Péče

-951,7
-763,8

-1746,8
-2084,5
-2026,2
-2184,3
-2157,3
-2102,3

Střediska

Zdravotníci
-257,7
-302,3
-357,3
-205,4
-304,6

Stravování
Rok 2015 HV

-1010,5
-1019,6
-1003,7
-1009,9
-965,4

Prádelna

Rok 2013 HV
-380,8
-373,7
-357,4
-368,2
-360,1

Rok 2012 HV
Údržba

-428,2

484,6
528,8

-120,3

-4000,0

Rok 2014 HV

-2000,0

Rok 2011 HV

Ubytování + úklid

90,6

0,0

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

Rok 2015 HV

Ubytování + úklid
-428,2

Údržba
-380,8

Prádelna
-1010,5

Stravování
-257,7

Zdravotníci
-2084,5

Péče
-2810,3

Režie
6936,9

Rok 2014 HV

484,6

-373,7

-1019,6

-302,3

-2026,2

-1754,3

5029,8

Rok 2013 HV

528,8

-357,4

-1003,7

-357,3

-2184,3

-951,7

4343,4

Rok 2012 HV

-120,3

-368,2

-1009,9

-205,4

-2157,3

-763,8

4645,5

Rok 2011 HV

90,6

-360,1

-965,4

-304,6

-2102,3

-1746,8

5422,6

Hospodářský výsledek v tis. Kč
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Hospodaření středisek Domov Odry - dle poskytovaných služeb
Hospodářský výsledek
v tis.
Kč

Hlavní činnost
Rok 2011

Domov
pro
Středisko
seniory ALDa
Ubytování
68,0
22,6
Údržba
-308,6
-51,5
Prádelna
-827,3 -138,1
Stravování
-260,3
-44,3
-1
Zdravotníci
964,0 -138,3
-1
Péče
662,0
-84,8
Režie
4 985,1
437,5
Celkem
30,9
3,1

HV DO
celkem
rok
2011
90,6
-360,1
-965,4
-304,6
-2
102,3
-1
746,8
5 422,6
34,0

Rok 2012

Domov
pro
seniory ALDa
-158,1
37,8
-315,6
-52,6
-863,3 -146,6
-177,1
-28,3
-1
917,0 -240,3
-894,7
4 340,6
14,8

130,9
304,9
5,8

Rok
2014

Rok 2013

HV DO
celkem Domov
HV DO
rok
pro
celkem
2012
seniory ALDa rok 2013
-120,3
417,9 110,9
528,8
-368,2
-306,3 -51,1
-357,4
-1 009,9
-862,3 -141,5 -1 003,8
-205,4
-319,1 -38,2
-357,3
-2 157,3
-763,8
4 645,5
20,6

-1 892,9 -291,3
-1 068,9
4 049,0
17,4

117,2
294,4
0,4

Rok 2015

Domov
pro
HV DO
senior
celkem
y
ALDa
rok 2014
484,6
483,6
1
-373,7
-320,2
-53,5
-873,8 -145,8 -1 019,6
-302,3
-268,7
-33,6

Domov
pro
senior
y
ALDa
-299,4 -128,7
-326,3 -54,4
-866,0 -144,5
-235,1 -22,6

HV DO
celkem
rok
2015
-428,1
-380,7
-1010,5
-257,7

-2 184,2 -1833,4

-192,8

-2 026,2 -1877,1 -207,4 -2084,5

-951,7 -1771,4
4 343,4 4586,6
17,8
2,7

17,1
443,2
35,6

-1 754,3 -2534,6 -275,8 -2810,4
5 029,8 6128,1 808,7 6936,8
38,3
-35,1
-10,4 -24,7

ALDa - Domov se zvláštním režimem
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