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1. ÚVOD

Výroční zpráva je zpracovaná na základě Zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje základní údaje o
organizaci, podává přehled o personálním zajištění služby, představuje služby
poskytované uživatelům a seznamuje s hospodařením organizace v roce 2006.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Název organizace:

Domov důchodců Jesenec, příspěvková organizace

Sídlo organizace:

Jesenec 1, PSČ 798 53

Statutární zástupce :

ředitelka: Bc. Anežka Soušková

IČO organizace:

71197702

Zřizovatel:

Olomoucký kraj

Adresa zřizovatele:

Okresní úřad Ok,Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11

Kontakty

Funkce

pevná linka

e-mail

ředitelka
zástupce
ředitele

582 396 890

ddjesenec@volny.cz

582 396 396

bozena.stefkova@volny.cz

ekonom

582 396 396

bozena.stefkova@volny.cz

personalista

582 396 396

vesela.ddjesenec@volny.cz

vrchní sestra
sociální
pracovnice

582 396 922

vera.vymetalova@volny.cz

582 396 922

simona.ddjesenec@volny.cz

účetní

582 396 922

zásobovač

582 396 922

Fax:/web.stránky:

582 396 890/ www.ddjesenec.wz.cz

3. PREZENTACE DOMOVA DŮCHODCŮ JESENEC

Domov důchodců Jesenec je příspěvkovou organizací s regionální působností.
O jeho zřízení, založení, reorganizaci nebo zrušení rozhoduje zřizovatel, kterým je
Krajský úřad Olomouckého kraje.
Posláním Domova důchodců Jesenec je poskytovat sociální služby občanům, kteří
je potřebují vzhledem k svému věku, zhoršenému zdravotnímu stavu nebo z jiných
vážných důvodů. Cílem služeb je podpora soběstačnosti uživatelů a zabezpečení
duševní, tělesné, duchovní a sociální pohody, pokud možno v co největší možné
míře.

Historie
Obec Jesenec se nachází 30 kilometrů západně od Olomouce, má 364 obyvatel,
z toho 82 žije v domově důchodců.
Jesenec je známé poutní místo zasvěcené sv. Liborovi. Úctu k tomuto světci přinesla
na Moravu paní Zuzana Kateřina Liborie ze Zástřizlů. Kostel sv. Libora byl postaven
v roce 1710 a je to dílo barokního mistra Giovanna Santiniho. Zámek byl postaven
v roce 1711 a vystřídalo se v něm 18 majitelů.
Domov důchodců Jesenec se nachází 3 kilometry od města Konice. Areál tohoto
domova je tvořen dominantní budovou, bývalým zámečkem, s přilehlými obytnými a
hospodářskými budovami, včetně zahrady a parku. Vlastníkem tohoto areálu byla do
roku 2006 Česká kongregace sester dominikánek. Domov byl součástí Okresního
ústavu sociálních služeb Prostějov, který podléhal Okresnímu úřadu v Prostějově.
Od 1. ledna 2003 po zániku Okresního úřadu v Prostějově, byl domov součástí
Sociálních služeb Prostějov, jehož zřizovatelem byl Olomoucký kraj.
Od 1.ledna 2004 získala organizace právní subjektivitu s názvem Domov důchodců
Jesenec, příspěvková organizace, Jesenec č. 1, 798 53 Jesenec, jehož zřizovatelem
je Krajský úřad Olomouckého kraje, který objekt v prosinci 2006 odkoupil od České
kongregace sester dominikánek.
Současnost Domova důchodců Jesenec
Domov důchodců Jesenec příspěvková organizace poskytuje péči klientům po
přiznání starobního nebo invalidního důchodu. Objekt se nachází asi 3 kilometry od
města Konice. Místní park, který je součástí domova , slouží k relaxaci a odpočinku
obyvatel.
Ubytování je poskytováno ve dvou, tří a vícelůžkových pokojích. K dispozici je
kulturní místnost.která slouží ke kulturnímu a vzdělávacímu vyžití klientů našeho
domova. V domově je poskytnuta možnost používat vlastní televizor nebo rozhlasový
přijímač.
Předmětem činnosti je poskytování komplexních služeb sociální péče starým a
zdravotně postiženým občanům, která spočívá především ve všestranné péči

sociální, poskytování ošetřovatelské péče včetně rehabilitace i možnosti využití
pracovní terapie, s cílem podpory soběstačnosti klienta a zajištění podmínek pro
rozvoj jeho osobnosti.
Kapacita zařízení je 82 klientů s celoročním pobytem.
Dvoulůžkových pokojů
Tří a vícelůžkových pokojů

11
15

Dispoziční řešení budovy
Stávající kapacita dnešního domova důchodců je 82 míst ( 37 míst pro ženy a 28
pro muže). Průměrný věk představoval 71,9 let.

4. ROZSAH SLUŽEB
Rok 2006
Přijato
Propuštěno
Zemřelo

19
1
21

klientů
klientů
klientů

Počet klientů k 31.12.2006 byl 42 mužů a 40 žen, celkem tedy 82
Z toho ve věku 27-65 let 27
ve věku 66-85 let 39
ve věku nad 85 let 13

klientů
klientů
klientů

Trvale upoutaných na lůžko
Mobilní za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek
Klienti jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování

21
17
30

klientů
klientů
klientů

Ošetřovatelská péče je zajišťována v našem zařízení nepřetržitě. O zdravotní stav
obyvatel pečuje ústavní lékař, který dojíždí do domova 1x týdně. V domově je pro
klienty zajišťována psychiatrická péče 1 x za měsíc.
Rehabilitace je v našem domově důchodců poskytována na základě diagnózy
stanovené lékařem, ortopedem, který dojíždí do zařízení 1x měsíčně. Každý nově
příchozí klient projde vstupní prohlídkou, během 1měsíce lékař doporučí možnosti
rehabilitace.
Rehabilitace je poskytována individuálně na rehabilitační místnosti nebo přímo na
pokoji klienta.
Nabízíme ultrazvuk, parafín, vířivou koupel na ruce i na nohy, magnet na snížení
bolesti, zrychlení hojení a na protiotokové působení.Dále DD proudy ke zmírnění
bolesti, cvičení s míči. Biolampu aplikujeme na zlepšení hojení dekubitů (proleženin).
Dále aplikujeme biolampu při revmatologickém onemocnění kloubů. Provádíme
individuálně klasické masáže klientům.Ke zmírnění bolesti a uvolnění svalstva

používáme rašelinové zábaly. Klienti s onemocněním dýchacích cest mají k dispozici
inhalátory.
K dalším odborným vyšetřením se klienti odesílají do zdravotnického zařízení.
Cílem pracovní terapie je udržení maximální soběstačnosti a samostatnosti klienta
v běžném denním životě. Tyto činnosti zabezpečují dvě pracovnice sociální péče,
které se cíleně zaměřují na konkrétní deficit, zlepšení jemné motoriky a koordinaci
pohybu celého těla. Využívají také relaxačních technik relaxační hudbou, neboť
jedním ze základních problémů u lidí žijících v domově důchodců je duševní napětí.
Stres postiženého ve formě strachu znamená značné podráždění. K příznivému
psychickému stavu napomáhají také procházky do okolí domova a posezení
v přírodě.
Každodenně probíhá čtení ve společenské místnosti jak z denního tisku, časopisů
tak i povídek k zamyšlení, zpívaní a rozcvička. Za teplého počasí tyto činnosti
probíhají na terase.
Dále je možno se zapojit do činnosti jako je šití, vyšívání, pletení, práce s papírem,
malování a výroba drobných předmětů . Tanec v sedě za doprovodu hudby pro méně
pohyblivé klienty. Pravidelně pořádáme turnaje v kuželkách, šipkách a člověče
nezlob se. Dle zájmu obyvatel probíhá ve společenské místnosti promítání filmů a
pohádek dle volby klientů.Je možno využít společenské hry.V rámci pracovní terapie
procvičujeme paměť a myšlení formou slovních her. Pracovní terapie
zaměstnáváním se provádí skupinově i individuálně. Slouží k odpoutání klienta od
samoty, nemoci a k integraci do společnosti.
Naši klienti se v hojném počtu zapojují do soutěží(tipovací, křížovky, hudební…)
v rámci projektu „Senioři mezi námi“.
Předmětem činnosti je poskytování komplexní péče starým občanům, která spočívá
především v zabezpečení ubytování, stravování, všestranné sociální péče,
poskytování ošetřovatelské, zdravotní péče včetně rehabilitace, aktivizační

a

zájmové činnosti a další.

Bydlení zahrnuje ubytování klientů v pokojích vybavených potřebným nábytkem a
zařízením s možností využití společných a rekreačních prostor. Pokoje jsou dvou,
tří, čtyř i vícelůžkové.

Zdravotně-ošetřovatelská péče je zajišťována nepřetržitě. Do zařízení přichází 3x
týdně lékař, který v případě potřeby navštěvuje klienty i na pokojích. Psychiatr
ordinuje pravidelně 1x měsíčně. K odborným vyšetřením jsou klienti odesláni do
zdravotnických zařízení a ambulancí.

Rehabilitace - klientům je nabízena léčebná tělesná výchova (skupinové
i individuální cvičení) a dále jsou pro léčení klientů pro léčení klientů využívány
masážní přístroje, bioterapie, solux, klasické masáže apod.

Stravovací služby - celodenní stravu tvoří - snídaně, oběd, svačina a večeře,
u diabetiků je kromě toho poskytována i dopolední přesnídávka a druhá večeře.
Klientům je strava podávána v jídelně nebo v denních místnostech na patrech, popř.
přímo na jednotlivých pokojích.

Další služby - domov důchodců poskytuje a zprostředkovává uživatelům různé
služby - kadeřnictví, holiče, pedikúru, zabezpečuje nákupy, vyřizuje nezbytnou
korespondenci, jedná s úřady (vyřizuje žádosti příspěvky na péči - bezmocnost,
příspěvky na zdravotní pomůcky, vyřizuje nové občanské průkazy, apod.) . Dále
organizuje řadu kulturních a zájmových akcí. S velkým ohlasem se setkávají oslavy
jubileí,

posezení s harmonikou,

mikulášské nadílky, vánoční koncerty, různá

vystoupení žáků ze ZŠ
a MŠ a divadelní vystoupení. Oblíbené jsou celodenní výlety do okolí, táboráky,
sportovní soutěže.

Jedenkrát týdně probíhá v zařízení mše svatá.

V rámci

zájmových činností se mohou klienti zapojit do výtvarné činnosti a ručních prací jako
je pletení, háčkování, vyšívání a malování, tvorba výrobků z papíru, moduritu, hra
na hudební nástroje, apod. . Ke sportovnímu vyžití slouží šipky, kuželky, stolní hry.
Strava je podávána dle zdravotního stavu klientů.

Připravujeme stravu:
-

racionální (normální)
diabetickou
s omezením tuku
lomenou

Poskytované služby klientům:

-

kadeřnictví, holič
pedikúra
opravy čistého prádla
bohoslužby v blízkém kostele
knihovna
vyřizování trvalého pobytu
možnost uložení cenností
blahopřání k výročím
rehabilitace
efektivní využití volného času klientů

5. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY
Personální obsazení
Celkem 39 zaměstnanců (k 31.12.2006)
Ředitel
Ekonom
Personalistika a mzdy
Účetní
Zásobovač
Sociální pracovník
Vrchní sestra
Staniční sestra
Střední zdravotnický personál
Pracovníci sociální péče
Prac. soc. p.- pom. vých péče.
Ošetřovatelka
Fyzioterapeut

1
1
1
1
1
1
1
1
8
4
2
1
1

Lékař
Úsek stravování
Údržba
Prádelna
Švadlena
Uklízečky

1
5
2
2
1
4

Vzdělávací akce zaměstnanců mimo domov
Měsíc

Téma

Leden

Syndrom vyhoření
Asociace soc. prac.
Zdaňování mezd a platů v roce 06
Zajištění soc. pomoci pac. naší
nemocnice
Konference poskytovatelů soc. služeb
Zavádění kritických bodů HACCP
Paternalismus a partnerství
Maligní melanom
Právnické otázky
Školení mot. pil a křovinořezů
Krajská APSS
Krajská APSS - ekonomové
Proměny ošetř. Péče

Únor

Březen
Duben

Vykazování zdrav. úkonů
Software Obyvatelé a depozita
Aktualizace účetních předpisů
Standard zdravotní dokumentace
Červen
Člověk a nemoc v průběhu času
Zákon o soc. službách
Krajská APSS – soc. prac.
Model financování soc. služeb
Červenec Setkání ekonomů PSS
Září
Onemocnění štítné žlázy
Plánování péče v zařízeních soc. péče
Říjen
Inventarizace majetku
Listopad Novinky v péči o klienty
Odměňování zaměstnanců v ÚSP a DD
Zdanění mezd a platů, roční zúčtování
Ošetřovatelská dokumentace
Krajská APSS - ekonomové
Zákon o soc. službách č. 108/2006 Sb.
Prosinec Asociace PSS - ředitelé
Květen

Počet
účastníků
1
1
1
4

Místo konání

Přednášející

Olomouc
Olomouc
Prostějov
Prostějov

Mgr. P. Kantor
L. Vraj
V. Staňková
J. Zbožínková

2
1
8
6
3
1
1
1
2

Prostějov
Prostějov
DD Nerudova
Prostějov
DD Nerudova
Olomouc
Kostelec na Hané
Velká Bystřice
Brno

MUDr. Chalánková
MUDr. Číhalová
Mgr. Hornová
I. Becková
Mgr. L. Prudil
Podnik. institut

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
6
1
2
1
1
1
1
1
1

Olomouc
Olomouc
Brno
DD Nerudova
DD Šumperk
Olomouc
Olomouc
DD Soběsuky
Olomouc
Olomouc
DD Nerudova
Olomouc
Nové Zámky
Olomouc, Brno
Prostějov
KÚ OL
Olomouc
Olomouc
Velká Bystřice

Ing. Říčný, H.
Kolomazníková
MUDr. Svět
Ing. Preuss
Ing. Biskupová
M+
MUDr. Kotrle
JUDr. Nežádal
Bc. Vočka
Ing. Lošťák
Ing. Lošťák
MUDr. Bretšnajdrová
PhDr. Hermanová
J. Svobodová
UNTRACO
B. Havelka
Ing. Kytler
Z. Pevná
Ing. Lošťák
MUDr. Chalánková

V domově důchodců
3. 3.
20.4.
6. 6.
14. 9.
Říjen

Vlhké hojení ran
Nejčastější psychické poruchy ve stáří
Ošetřovatelská dokumentace
Onemocnění pohybového ústrojí
Školení BOZP

M. Šutajková
MUDr. Matýsek
Z. Pevná
MUDr. Matýsek
p. Grmela

Odborné semináře pořádané vrchní sestrou na aktuální témata 6x ročně

6. PŘEHLED O KLIENTECH

Statistické údaje o obyvatelích za rok 2006
Počet klientů

Druh pohybu
Počet klientů k 31. 12. 2006 celkem
z toho: - mužů
- žen
Počet nevyřízených žádosti
Počet přijatých klientů
Počet ukončených pobytů
Ukončení z důvodů úmrtí
Průměrný věk klientů
Klienti ve věku
27 - 65 let
66 - 85 let
nad 85 let
Závislost klientů na péči
Klienti vyžadující trvalou ošetřovatelskou péči
Klienti imobilní
Klienti jejichž zdrav.stav vyžaduje nákladnější
stravování
Denní úhrada za pobyt

82
42
40
9
19
1
21
71,9
27
39
13
21
17
30
a stravu

Služby

Kč

Za bydlení ve dvou lůžkovém
pokoji

70

Za bydlení
pokojích

61

ve

vícelůžkovém

Za stravu

54

Za nezbytné služby

68

Úhrady za pobyt v domově důchodců byly v roce 2006 stanoveny podle Vyhlášky
č. 82/1993 Sb. úhrada za pobyt v zařízeních sociální péče ve znění pozdějších
předpisů.

Měsíční úhrada

Dvoulůžkový pokoj
Úhrada celkem

Vícelůžkový pokoj

5 760,- Kč

5 490- Kč

Úhrada je stanovena v souladu s vyhláškou č. 82/1993 Sb., ve znění pozdějších
změn a doplňků, včetně navýšení o 20% ve smyslu odst. 2 § 1 cit. vyhlášky .

Příspěvek na bezmocnost

Druh bezmocnosti
klientů

Počet

částečná BE (480,- Kč)

25

převážná BE (960,- Kč)

17

úplná BE

(1 800,- Kč)

3

KULTURNÍ PROGRAM KLIENTŮ V ROCE 2006
14. 2. - 15. 2.
17. 3.
12. 4.
30. 5.
8. 6.
20. 6.
23. 6.

Turnaj „Člověče nezlob se!“
Ostatková zábava
Posezení před Velikonocemi – harmonika, občerstvení
Sportovní dopoledne pro seniory kraje
Táborák
Sportovní turnaj DD Nerudova
Dny zdravotně postižených – Flora Olomouc, návštěva výstavy
řezbářských výrobků v Tovačově – 5 klientů

25. 7.

Turnaj v šipkách - 1. místo Hruban,
- 2. místo Křeček
- 3. místo Démal

23. 8.
17. 8.
31. 8.
13. 9.
11.11.

Výlet do Rožnova p. Radhoštěm – Valašský skanzen v přírodě
Turnaj v pétanque v DD Tovačov - 3. místo v soutěži družstev
Táborák
Výlet do ZOO a Dinoparku Vyškov
Turnaj v kuželkách - 1. místo Kleiner
- 2. místo Netopil
- 3. místo Kvapil
Sportovní čtyřboj (hod míčkem do koše, hod mincí, chytání
rybiček, stavění kostek na rychlost)
- 1. místo Wolfová
- 2. místo Netopil
- 3. místo Studenec

14.11.

6. 12.
14. 12.
15. 12.

Mikulášská nadílka s mikulášskou zábavou
Vánoční výstava Konice - zámek
Vystoupení folklorního souboru SASANKY

Klienti si mohou zapůjčit knihy z knihovny umístěné v Domově důchodců Jesenec a
zúčastnit se na bohoslužbách v místním kostele. Také se zapojují do společenského
a kulturního dění ve vesnici(pouť, společenské akce…), a tím se lépe integrují na
prostředí. Pravidelně se pořádají jednodenní i několikadenní výlety do blízkého i
dalekého okolí.

7. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

V roce 2006 organizace hospodařila se ziskem 238,74 tisíc Kč.
Příjmy organizace byly tvořeny úhradami za pobyt od klientů a vlastními příjmy
/úhrada stravy zaměstnanců/ ve výši 5 550,81 tis. Kč a příspěvkem od zřizovatele,
který činil 9 892,10 tis. Kč. Výnosy za rok 2006 jsou celkem 15 792,38 tis. Kč.
Výdaje rok 2006 činily na provoz celkem 15 553,64 tis. Kč.
Tyto výdaje zahrnují výdaje na mzdy, sociální a zdravotní pojištění, výdaje

na

potraviny, zdravotní a dezinfekční materiál, ochranné pracovní pomůcky a DHM
(drobný hmotný majetek), za

služby (spotřeba energie, revize, odvoz inertního

odpadu apod.) které rovněž tvořily nemalé výdaje na provoz.

Pohledávky ve výši 13,23tis.Kč jedná se o pohledávky na ošetřovném klientů.

Hospodaření s fondy
Tvorba fondů

v tis.Kč
137,97

Fond kulturních a sociálních potřeb
(převedením 2% z mezd zaměstnanců )
Fond rezervní ( + zisk z roku 2005 + dary)

184,94

Fondu odměn

8,90

Investiční fond ( + odpisy dlouhodobého
majetku,investiční dotace z KÚ)

573,10

Čerpání fondů
Z fondu kulturních a sociálních potřeb

129,43

- příspěvky na obědy
- odměny k životnímu jubileu

41,16
6,50

- příspěvky nezdravotní péči.

33,80

- kulturní akce

47,97

Z fondu odměn

0

Z fondu rezervního - příspěvek na provoz

151,80

Z investičního fondu - nákup pračky
- odvod KÚ na opr.radiatoru

151,20
100,00

- odvody zřizovateli

211,55

ROZVAHA - stav k 31.12.2006 v tis. Kč
k 1. 1. 06
STÁLÁ AKTIVA

5 898,06

Stav
k 31.12.06
656,48

dlouhodobý nehmotný majetek

0,0

35,43

oprávky dlouhodobému nehmotnému majetku

0,0

-35,43

douhodobý majetek

18 762,77

21 162,08

oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

-12 864,71

-20 505,60

dlouhodobý finanční majetek
OBĚŽNÁ AKTIVA
zásoby
pohledávky
finanční majetek

0,00

0,0

4 329,07

2 247,49

253,28

295,51

23,04

13,23

4 044,18

1 742,95

přechodné účty aktivní

186,70

AKTIVA CELKEM

10 227,13

2 903,97

VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ

11 308,33

1 700,22

majetkové fondy

8 740,92

1 029,03

finanční a peněžní fondy

2 391,17

432,46

176,24

238,73

hospodářský výsledek
CIZÍ ZDROJE

1 389,10

dlouhodobé závazky

0,0

krátkodobé závazky

846,76

1 203,75
0,0
1 026,97

bankovní úvěry a půjčky

0,0

0,0

přechodné účty pasivní

542,34

176,78

10 227,11

2 903,97

PASIVA CELKEM

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT K 31. 12. 2006

v tis. Kč

501 Spotřeba materiálu

3 432,69

502 Spotřeba energie

1 290,86

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
511 Opravy a udržování

0
454,27

512 Cestovné

5,13

513 Náklady na reprezentaci

3,93

518 Ostatní služby

454,27

521 Mzdové náklady

6 969,73

524 Zákonné sociální pojištění

2 431,79

527 Zákonné sociální náklady

137,97

528 Ostatní sociální náklady

0

538 Ostatní daně a poplatky

28,70

543 Odpis nedobytné pohledávky

0

549 Jiné ostatní náklady

48,44

551 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku

423,10

591 Daň z příjmů

0

595 Dodatečné odvody daně z příjmů

0

Náklady celkem

15 553,64

602 Tržby z prodeje služeb

5 550,81

644 Úroky

41,67

648 Zúčtování fondů

167,85

649 Jiné ostatní výnosy

104,21

691 Příspěvky a dotace na provoz

9 892,10

621 Aktivace materiálu

35,74

Výnosy celkem

15 792,38
238,74

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (v tis. Kč)

8. KONTROLNÍ ČINNOST

Veškeré operace podléhající systému vnitřní kontroly jsou předem projednány a
odsouhlaseny

příkazcem

operace,

správcem

rozpočtu,

zodpovědnými pracovníky. Uskutečňované operace
kontrolovány .

účetní

a

dalšími

jsou průběžně sledovány a

Kontroly prováděné vlastními zaměstnanci byly na základě kontrolního řádu
(plánované, běžné, mimořádné). V rámci kontrol byla provedena kontrola ústavní
pokladny, stravovacího provozu a skladů, nebyly zjištěny žádné

závažné

nedostatky.
V roce 2006 proběhla v našem zařízení kontrola z Okresního archívu v Prostějově a
nebyly zjištěny žádné nedostatky.
9 . ZÁVĚR
Organizace hospodařila v roce 2006 se ziskem 238,74 tisíc Kč, nevzniklo žádné
manko ani škody a nebyly jí uloženy sankce, penále ani pokuty. Závazné ukazatele
vyplývající z finančního vztahu k rozpočtu Olomouckého kraje byly splněny.
Veškeré realizované akce

přispěly ke zlepšení technického stavu budov a

zkvalitnění života našich klientů.
V roce 2007 chceme v rámci zkvalitnění poskytovaných služeb dokončit půdní
vestavbu. Pokračovat v dalším vzdělávání pracovníků. Rozšiřovat a prohlubovat
volnočasové aktivity klientů. Hledat další finanční rezervy v provozních nákladech.
Získávat finanční zdroje z prostředků Evropských fondů.

