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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,představuje

služby

poskytované

uživatelům,podává

přehled

personálním zajištění a seznamuje s hospodařením organizace v roce 2008.

o

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:

Olomoucký kraj, 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

ucetniddjesenec@volny.cz

zásobovač

582 396 922

zdena.popelkova@seznam.cz

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.Od 1.7.2008 se upravila kapacita domova na 75
obyvatel.
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 seniorům od 65
let. 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.
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se
zákonem č.108/2006 Sb.,o sociálních službách.

Základním předmětem činnosti Domova důchodců Jesenec je poskytování
sociálních služeb vymezených v § 35 a 49 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních
službách.
Poskytování komplexních služeb sociální péče starým a zdravotně postiženým
občanům, které 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. Od 1.7.2008 se kapacita
snížila na 75 klientů.
Složení pokojů:
Dvoulůžkových pokojů
11
Tří a vícelůžkových pokojů 15
Dispoziční řešení budovy
Stávající kapacita dnešního domova důchodců je 75 míst ( 39 míst pro ženy
a 36 pro muže). Průměrný věk představoval 71,9 let.

4. Rozsah služeb
Rok 2008
Přijato
Propuštěno
Zemřelo

11
3
17

klientů
klientů
klientů

Počet klientů k 31.12.2008 byl mužů a žen, celkem 67
Z toho ve věku 27-65 let 25
klientů
ve věku 66-85 let 31
klientů
ve věku nad 85 let 11
klientů
Trvale upoutaných na lůžko
Mobilní za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek
Klienti jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování

16 klientů
19 klientů
27 klientů

Ošetřovatelská péče je zajišťována v našem zařízení nepřetržitě. O zdravotní stav
obyvatel pečuje lékařka, která dojíždí do domova 2x týdně. V domově je pro klienty
zajišťována psychiatrická péče 1 x za měsíc.
Rehabilitace je v našem domově důchodců poskytována na základě diagnózy
stanovené lékařkou. Rehabilitační pracovník dojíždí 2x v týdnu .

Rehabilitace je poskytována individuálně na rehabilitační místnosti nebo přímo na
pokoji klienta.
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“.

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

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.V přilehlém
kostele mohou navštěvovat klienti mše svaté.

Strava je podávána dle zdravotního stavu klientů.
Připravujeme stravu:
-

racionální (normální)
diabetickou
s omezením tuku
lomenou
mletou

Nabídka služeb klientům:
-

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

5. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY
Personální obsazení
Celkem 37 zaměstnanců (k 31.12.2008)
Ředitelka
Ekonomka

1
1

Personalistika a mzdy
Účetní
Zásobovačka
Vrchní sestra
Staniční sestra
Střední zdravotnický personál
Pracovnice v soc. službách- přímá
Prac. v soc. sl.- zákl..vých .
Úsek stravování
Údržba
Prádelna
Švadlena
Uklízečky

1
1
1
1
1
7
7
2
5
2
2
1
4

Vzdělávání pracovníků v roce 2008
Téma
Únor

Březen

Duben

Počet
účastníků

Místo konání

Přednášející

APSS – vrchní sestry, Teorie, praxe a 1
rizika regulace hmotnosti
Hygienické minimum
3
APSS – ředitelé, zpráva o činnosti PO 1

Olomouc

MUDr. M. Kotrle

Olomouc
Olomouc

MUDr.Číhalová
Ing. Krejčí, Mgr. Piska

KÚ OL – ředitelé, nové zákonné
úpravy v roce 08
Jídelny cz.- nové trendy v moderním
vaření
Konference“Právní regulace zdrav.
dokumentace“
APSS- soc. prac., Standard č. 2
Konference – Syndrom vyhoření
Vybrané okruhy účtování v PO
APSS – valná hromada

1

Olomouc

Mgr. Machová

1

Olomouc

MUDr. Číhalová

1

Brno

MUDr. Pechan

1
5
1
1

Olomouc
Ludmírov
Olomouc
Praha

PaeDr. Matuška

APSS – vyúčtování dotace MPSV

1

Olomouc

Komunitní plánování

1

Olomouc

Ing. Netoušková
RNDr. Nečas, MUDr.
Stehlíková
Ing. Juráková, Ing.
Musilová
Mgr. Machová

Konference – onemocnění střev a
konečníku
KÚ OL –standardy kvality

16

Jesenec

M+

1

Olomouc

MUDr. Chalánková,
Mgr. Prinz

Jídleny cz. – konference ústavního
2
stravování, hygiena přípravy pokrmů
APSS – druhy a léčba bolesti
1
Červen
PREUSS SOFTWARE – klienti,
1
program
EDUPOL – jednotný princip
1
odměňování v zařízení soc. sl.
PREUSS SOFTWARE – sklady a
2
jídelníčky
APSS- ekonomové, poznatky
1
z vyúčtování dotací, audity…
Září
APSS – porada ředitelů, aktuální
1
informace a změny zákona o soc. sl.
Prevence v péči o zdraví a výživu
4
APSS – vrchní setra“Škola zad“,
1
„změny doporučených postupů v první
pomoci“
Říjen
„Čínská a tibetská medicína“
3
Jídelny cz. – hygienické minimum
2
Vzdělávání dospělých - arteterapie
1
„Poruchy spánku u seniorů, artritídy,, 4
problematika přesunu imobilních
klientů“
Listopad EDUPOL – Individuální plánování
4
v soc. službách
Práva a povinnosti uživatelů soc. služeb2

Olomouc

MUDr. Mathernová

Olomouc
Olomouc

MUDr. Kotrle
Ing. T. Preuss

Olomouc

B. Havelka

Olomouc

Ing. T. Preuss

Velký Týnec
Olomouc

Ing. Medková, Ing.
Šimečková
Mgr. Prinz

Prostějov
Kozov

J. Dostálová
ČČK

Prostějov
Olomouc
DD Prostějov
Nové Zámky

ČCK
MUDr. Číhalová

Olomouc

T. Kašlíková

Olomouc

Mgr. Sobek

2
1

Brno
Býkovice

Ing. Hermanová

1

Olomouc

VCVS – změny v nem. pojištění v roce 1
2009
OSSZ – RELDP, nem. poj.
1

Olomouc

Bezpečný odběr krve

1

Prostějov

Ing. Sojková, pí
Čiháková
SARSTEDT

PREUSS SOFTWARE – sklady a
jídelníčky
APSS – ředitelé – změny v zákoníku
práce v roce 2009
APSS – ekonomové – vyúčtování
dotace MPSV

3

Olomouc

Ing. T. Preuss

1

Olomouc

JUDr. Nováková

1

Olomouc

Mgr. Machová, Ing.
Šimečková

Květen

Rehabilitační ošetřování - kurz
APSS – vrchní sestra“Hodnocení
pracovníků“
KÚ OL – porada ředitelů

Prosinec

Prostějov

Ing. Medková, Mgr.
Machová
JUDr. Jarošová

Vzdělávání pracovníků v domově důchodců
14.4.

Onemocnění střev a konečníku

MUDr. Víchová

24.6.
Bazální stimulace
26.6.
Péče o klienty s Alzheimerovou chorobou
Listopad Školení BOZP

Mgr. Janíková
Mgr. Janíková
I. Kovařík

Odborné semináře pořádané vrchní sestrou na aktuální témata 6x ročně.

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2008

věk
do 20 let
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 let a více
celkem
%

muži

1

ženy

1
1

5
4
15
10

3
8,10

34
91,90

celkem

6
4
16
11

37
100,0

%

16,21
10,81
43,25
29,73

100,0

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání pohlaví – stav k 31. 12. 2008

dosažené
vzdělání

muži

ženy

celkem

%

základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné střední
odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

3

3

4
11
2
1
15

4
14
2
1
15

10,81
37,84
5,40
2,70
40,55

1

1

2,70

34

37

100,0

3. Celkový údaj o průměrných platech

celkem
Průměrný hrubý měsíční plat

16 872,- Kč

4. Celkový údaj o po vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů
zaměstnanců v roce 2008
Počet
nástupy

5

odchody

7

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2008
Doba trvání

Počet

do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let

14
3
7
2
11

celkem

37

%
37,84
8,11
18,92
5,40
29,73
100,0

6. PŘEHLED O KLIENTECH

Statistické údaje o obyvatelích za rok 2008
Počet klientů

Druh pohybu
Počet klientů k 31. 12. 2008 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

67
32
35
18
11
3
11
71,9
25
31
11
16
19
27

Úhrada za pobyt , stravu a nezbytné služby dle vyhlášky č.82/1993 Sb., o
úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče ve znění pozdějších předpisů

Úhrada za ubytování a stravu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

DENNÍ ÚHRADA
Služby

Kč

Za bydlení ve dvou lůžkovém
pokoji

120

Za bydlení
pokojích
Za stravu

ve

vícelůžkovém

95
150

Za nezbytné služby

0

MĚSÍČNÍ ÚHRADA
Dvoulůžkový pokoj
Úhrada celkem

Vícelůžkový pokoj

8 100,- Kč

7 350,- Kč

Příspěvek na péči
Druh PnP

Počet klientů

PnP

2 000,- Kč

27

PnP

4 000,- Kč

17

PnP

8 000,- Kč

8

Pn P 11 000,- Kč

7

KULTURNÍ PROGRAM KLIENTŮ V ROCE V ROCE 2008
14. 1. Promítání lidových písní - skupina Babouci
Klienti se sešli v kulturní místnosti, aby vyposlechli a shlédli první část DVD
Babouci, u kterého měli možnost si zazpívat lidové písně. Byla to první část
s názvem „Kováři jsou švarní hoši.“
21. 1. - 22. 1.Turnaj v "Člověče, nezlob se!"
Turnaj se odehrával v kulturní místnosti našeho domova. Tohoto turnaje se
zúčastnilo šestnáct klientů, kteří byli rozděleni do čtyř skupin po čtyřech soutěžících.
Ti pokoušeli své štěstí v hodu kostkou o nejrychlejší dosažení svého cíle – umístit
všechny figurky do domečku. Při hře se dobře bavili, velice se nasmáli a na závěr
vítězové obdrželi cenu ve formě diplomu, kalendáře a sladkostí.
5. 2.

Sledování DVD Babouci - II. Část
Pro pozitivní reakci klientů byla tato akce zopakována. Klienti shlédli 2.část
DVD s názvem „Příroda je velmi krásná“ kde byly lidové písně zaměřeny na polky a
valčíky.
13. 2. Turnaj v šipkách ženy proti mužům

Turnaje se zúčastnilo velké množství klientů. Klienti byli rozděleni do dvou
družstev: MUŽI proti ŽENÁM, z nichž zvítězilo družstvo mužů. Závěrem proběhlo
slavnostní vyhodnocení a byly předány věcné ceny.
27. 2. Hravé dopoledne
Toto dopoledne se neslo v duchu soutěží ve zručnosti. Disciplíny byli: skládání
sirek do krabičky, dále bylo zařazeno házení míčků do koše a házení kruhu o tyči. Na
tuto akci přišla velká část klientů, kteří se dobře pobavili a společně zasmáli.
7. 3.

Oslava MDŽ
K MDŽ jsme uspořádali pro klienty posezení s harmonikou. Tato akce se
konala v kulturní místnosti, kam jsme sezvali všechny ženy našeho domova.
Společně jsme si zazpívali známé lidové písně za doprovodu harmoniky, na kterou
hrál jeden z našich klientů.
12. 5. Vystoupení folklorního souboru SASANKA - den matek
V tento den k nám zavítaly děti z folklorního souboru Sasanka s pásmem
básniček a písniček, také zatancovaly Moravskou besedu. Krojovaný soubor se
klientům velice líbil.
Jako občerstvení jsme rozdávali domácí zákusek.
13. 5. Vystoupení MŠ Konice
Na oslavu svátku matek jsme pozvali děti z MŠ Konice, které našim klientkám
zpestřili odpoledne připraveným pásmem říkanek, písniček o maminkách a
babičkách.
Následně nám děti zahrály pohádku O perníkové chaloupce a zatancovaly tanečky
za doprovodu paní učitelky. Pan starosta předal babičkám karafiát. Rozdávaly se
obložené chlebíčky.
26. 5. Táborák
Využili jsme hezkého počasí a uspořádali jsme opékání buřtů a posezení u
ohně. Akce probíhala v odpoledních hodinách, na kterou se dostavila většina klientů.
25. 6. Turnaj v kuželkách
K vyplnění volného času jsme uspořádali turnaj v kuželkách, který proběhl
tentokrát v dopoledních hodinách. Tohoto turnaje se zúčastnili i imobilní klienti. Za
pomoci vozíčků byli přepraveni k hrací ploše, kde se aktivně zapojili do hry.
9. 7. – 11. 7. Trhání rybízu
V závislosti na příznivém počasí probíhalo celý týden. První fáze probíhala
venku, kdy klienti otrhávali rybíz z keříků do misek. V druhé fázi jsme zapojili i méně
pohyblivé klienty tím, že odtrhávali kuličky od stopek u stolů v jídelně.
10. 7. Táborák
Tohoto dne se uskutečnilo posezení u táborového ohně. S opékáním buřtů
pomáhali i někteří klienti. Podávali jsme chlazené nápoje. Klientům, kteří se nemohli
zúčastnit pro nepříznivý zdravotní stav jsme opečené buřty poslali na pokoje.
Opékání se zúčastnili i klienti na vozíčku, po celou dobu panovala dobrá nálada,
účast byla hojná.

13. 7. Soutěž v petanque
Ve dvoře za 3. budovou proběhlo hravé odpoledne – hra Petanque a hod
kroužku na cíl. Této akce se zúčastnili spíše pohybově nadanější klienti. Ti co si na
hry netroufli o to usilovněji fandili.
12. 8. Hra kuželky
Klienti se sešli ve dvoře za 3. budovou, aby se zúčastnili připraveného turnaje
v kuželkách. Cílem bylo shodit co nejvíce kuželek, což bylo obodováno. Ten, kdo
získal nejvíc bodů zvítězil a obdržel věcnou cenu a diplom.Ocenění nezískali jen
první tři výherci, ale cenu za účast dostali i ostatní soutěžící.
21. 8. Táborák
Pro velkou oblíbenost mezi klienty byla tato akce zopakována. Počasí se
vydařilo, a proto se této akce zúčastnilo mnoho klientů domova. Při opékání
panovala dobrá nálada, zpívali se lidové písně, podávali se chlazené nápoje.
Klientům, kteří ze zdrav. důvodů nemohli přijít, byl opečený buřt poslán na pokoj.
27. 8. Posezení na terase
Za nepříznivého počasí se v odpoledních hodinách hrálo s klienty Pexeso.
Dále proběhly hry s míčem, kde jsme klienty vedli k pohybu s úsměvem. Hrálo se na
jména, podle písničky. Snaha o zapojení všech klientů s ohledem na jejich zdravotní
stav. Podařilo se zapojit i nevidomou klientku.
18. 9. Turnaj v Pétanque v DS Tovačov
Byli jsme pozváni na meziústavní turnaj v Petanque. Náš domov důchodců
zastupovali čtyři členové soutěžního týmu. Předem jsme trénovali, samotný turnaj byl
vyrovnaný a napínavý, přesto jsme obsadili 6. místo.
Posezení s harmonikou
Začátkem září za slunného počasí proběhlo několikrát hudební odpoledne nazvané:
Posezení s harmonikou, kdy na harmoniku hrál a zpíval náš klient. Pro velký úspěch
a na žádost klientů, byla tato akce opakována. Klienti se aktivně zapojili do zpěvu,
vytleskávali rytmus a tím vším se podařilo vytvořit příjemnou atmosféru. Na tuto akci
klienti rádi vzpomínají a těší se na hezké počasí, které by dovolilo ji zopakovat.
29. 9. Sportovní den
Na tento den se klienti těšili již dlouho dopředu, protože je to jejich oblíbená
akce. Dopoledne probíhala příprava: zajištění pití, jídla, ohně. Odpoledne se
přemístili klienti za třetí budovu(chodící i vozíčkáři za doprovodu personálu).
Sportovní disciplíny byly tři: Hod kroužku na cíl, hod míčků do koše a ruské kuželky.
Sestavili jsme tři soutěžní družstva klientů(v každém byli 3 soutěžící) a účastnili se i
tři soutěžní družstva zaměstnanců (v každém byli 4 soutěžící). Každá soutěž byla
pečlivě sledována a výsledky zapisovány do bodové tabulky. Ten kdo získal největší
počet bodů samozřejmě zvítězil. Po ukončení soutěží se rozdával opečený kabanos,
podávali jsme teplý čaj s rumem, probíhalo průběžné fotografování. Závěrem p.
ředitelka vyhlásila vítěze a byli předány ceny: medaile, diplom a taška s drobnými
předměty. Celé odpoledne proběhlo ve veselé náladě, kterou dokreslovala i hudba:
písně Evy a Vaška z CD.
9. 10. Výlet na hrad Bouzov

Výletu se účastnili naši klienti za doprovodu personálu. První cílová stanice
byla prohlídka krásného hradu Bouzov. Po prohlídce jsme si autobusem zajeli do
Pasek, kde jsme dobře poobědvali a poseděli v restauraci Na Vyhlídce. Poté jsme jeli
přes Litovel, směrem na Uničiv, kde jsme z autobusu shlédli krásnou přírodu a zní se
tyčící hrad Slovinec. Cestu jsme zakončili v Jiříkově prohlídkou Pradědovy galerie,
která nás okouzlila dřevěnými sochami v životní velikosti. Konec výletu se nesl
v lehce unavené, ale velice spokojené náladě, a proto lze říct, že výlet byl zdařilý a
klientům se moc líbil.
10. 10. Vinobraní
V dopoledních hodinách proběhla příprava balíčků do tomboly, dále výzdoba
kulturní místnosti vínem a zelení. Bylo zajištěno občerstvení (burčák, limonády,
chlebíčky, brambůrky atd.). K dobré náladě poslechu a tanci vyhrávala skupina Tóny.
Zúčastnili se téměř všichni klienti domova, včetně vozíčkářů, nemohoucích i ležících
klientů, pro které byl program upraven dle jejich zdravotních možností. Klienti si
velice pochvalovali tombolu, kdy každý lístek vyhrál nějakou cenu. Celý rok
vzpomínají na tuto akci v dobrém a již nyní se těší na další podobnou akci.
Říjnová podzimní dílna
První byla zaměřená na tvorbu z nasbíraných plodů podzimu- tvorba panáčků,
zvířátek z kaštanů- následně umístěné na výstavě v kulturní místnosti. Druhá byla
zaměřená na „Helouín“, to znamená vydlabávání dýně a tvorba strašidýlka, do
kterého po večerech vkládáme svíčku. Třetí byla zaměřená na výtvarnou činnost, a
to obtiskování listu na papír a následné vystřižení a umístění na všechny nástěnky
po celém domově. Navázala společná tvorba velkého papírového draka, kterého
jsme umístili v kulturní místnosti na zeď, tak, aby ho všichni klienti, kteří přichází na
jídlo viděli, a mohli být hrdí na své společné dílo.
10. a 19. 11. Míčové odpoledne
Tímto odpolednem jsme chtěli vést klienty k pohybu samostatnému i
kolektivnímu, kde dochází k propojení přátelských vazeb a zapojování nově
příchozích klientů. Nejdříve šlo procvičení horních končetin zábavnou formou pomocí
míče. Následovaly hry s míčem v kolektivu. Hod míče na cíl, hod míče podle jména,
chytit míč a kutálet s ním, posílání velkého a malého míče po obvodu kruhu, házení
co nejdále a na rychlost. Tím, že jsme se přemístili na jednotlivé pokoje byli zapojeni
i ležící klienti s ohledem na jejich omezené možnosti a aktuální schopnosti. Tuto
aktivitu uvítali a panovala dobrá nálada.
5. 12.

Mikulášská nadílka
Den předem jsme zabalili mikulášské balíčky. Následující den se nesl ve
sváteční a lehce napjaté atmosféře, protože všichni již očekávali příchod známé
trojice: mikuláše, anděla a čerta. Po obědě nastala nadílka: klientům tato trojice
předala připravené balíčky a to jak v kulturní místnosti kde se zpívaly i koledy, tak
navštívila i všechny ostatní pokoje s méně pohyblivými klienty a klienty upoutanými
na lůžko. Ti měli z návštěvy obzvlášť velkou radost.
12. 12. Vystoupení folklorního souboru Sasanky¨
Předvánoční čas nám přijeli zpestřit svým vystoupením děvčata v krojích,
které účinkují pod názvem Sasanky. Předvedli nám pásmo básniček, písniček,

tanečků a části výjevů z bible, které měli vánoční tematiku. Dobrou náladu podpořilo
občerstvení. Po programu následovala volná zábava, kde se zpívali koledy.
17. 12. Vystoupení kouzelníka s pejsky
Náš domov v tomto čase přijel navštívit také kouzelník se svou asistentkou.
Předvedli hezký, pestrý a poměrně dlouhý program, do kterého zapojili i naše klienty,
jako dobrovolníky ke kouzlení, což se jim velmi líbilo. Kouzlení bylo proloženo
drobným akrobatickým výstupem s nožem a sklenkami. Závěrem vystoupili cvičení
pejsci, kteří naše klienty nejvíce pobavili.

7. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

V roce 2008 organizace hospodařila se ziskem 235,88 tisíc Kč.
Příjmy organizace byly tvořeny úhradami za pobyt od klientů, VZP, dotace MPSV a
vlastními příjmy /úhrada stravy zaměstnanců/ ve výši 18 211,80 tis. Kč.
Výdaje za rok 2008 činily na provoz celkem 17 975,92 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 odpadu apod.),
které rovněž tvořily nemalé výdaje na provoz.
Pohledávky ve výši 260,68 tis.Kč jedná se o pohledávky na ošetřovném klientů a
platbách VZP.

Hospodaření s fondy
Tvorba fondů

v tis.Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb
(převedením 2% z mezd zaměstnanců )

59,47

Fond rezervní ( + zisk z roku 2005 + dary)

7811,53

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

83,10
169,26

Čerpání fondů
Z fondu kulturních a sociálních potřeb
- příspěvky na obědy
- odměny k životnímu jubileu

61
16

- příspěvky na zdravotní péči.

48

- kulturní akce

95

Z fondu odměn

0

ROZVAHA - stav k 31.12.2008 v tis. Kč

k 1. 1. 08
STÁLÁ AKTIVA

Stav
k 31.12.08

12 777,09

12 456,34

78,52

83,77

dlouhodobý nehmotný majetek
oprávky dlouhodobému nehmotnému majetku

-

dlouhodobý majetek

24 955,42

25 474,70

oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

-12 178,33

-13 018,36

dlouhodobý finanční majetek
OBĚŽNÁ AKTIVA

78,52

0,0

-

83,77

0

3 649,92

5 100,61

zásoby

295,60

298,65

pohledávky

500,79

255,60

2 770,14

4 533,45

75,00

2,57

AKTIVA CELKEM

16 427,02

17 556,93

VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ

14 286,92

14 157,57

majetkové fondy

13 149,65

12 828,32

finanční a peněžní fondy

749,80

1 093,36

hospodářský výsledek

387,47

235,89

2 140,10

3 399,36

finanční majetek
přechodné účty aktivní

CIZÍ ZDROJE
dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky

0,0
1 857,58

bankovní úvěry a půjčky

0,0

přechodné účty pasivní

282,52

PASIVA CELKEM

16 427,02

0
3 343,30
0
56,06
17 556,93

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT K 31. 12. 2008

v tis. Kč

501 Spotřeba materiálu

3 766,50

502 Spotřeba energie

1 847,96

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
511 Opravy a udržování

0
749,56

512 Cestovné

9,12

513 Náklady na reprezentaci

3,97

518 Ostatní služby

649,55

521 Mzdové náklady

7 826,96

524 Zákonné sociální pojištění

2 721,87

527 Zákonné sociální náklady

154,91

531 Daň silniční

6,00

538 Ostatní daně a poplatky

5,99

543 Odpis nedobytné pohledávky
549 Jiné ostatní náklady
551 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku

0
74,48
159,05

591 Daň z příjmů

0

595 Dodatečné odvody daně z příjmů

0

Náklady celkem

17 975,92

602 Tržby z prodeje služeb

12 060,18

644 Úroky

40,74

648 Zúčtování fondů

14,82

649 Jiné ostatní výnosy
691 Příspěvky a dotace na provoz
621 Aktivace materiálu
651 Tržby z prodeje dlouhodobého Nm a HM
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

127,16
5 945,80
22,60
0,50
18 211,80
235,88

8. KONTROLNÍ ČINNOST

Veškeré operace podléhající systému vnitřní kontroly jsou předem projednány a
odsouhlaseny

příkazcem

operace,

správcem

rozpočtu,

zodpovědnými pracovníky. Uskutečňované operace

účetní

a

dalšími

jsou průběžně sledovány a

kontrolovány .
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 nedostatky.
V roce 2008 proběhla v našem zařízení kontrola z Úřadu práce Prostějov a z VZP
ČR územní pracoviště Prostějov

Při těchto kontrolách nebyly zjištěny žádné

nedostatky.

9 . ZÁVĚR
Organizace hospodařila v roce 2008 se ziskem 235,88 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 2009 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.

