
 

Rok 2020 lze hodnotit jako 

rok výjimečný, naprosto jiný 

a odlišný od předchozích let. 

Pochopitelně.  Celosvětová 

pandemie koronaviru zasáhla 

Domov velice významně a dá 

se říct, že naprosto ve všech 
směrech. Na začátku roku 

jsme stihli ještě oslavit maso-

pust, v březnu jsme pak Do-

mov poprvé zavírali pro ná-

vštěvy a začali nastavovat 

protiepidemická opatření. 

 

Začali jsme vlastními silami 

šít roušky, učili jsme se pra-

covat v novém režimu, učili 

jsme se pracovat pod tlakem 

a s velkými obavami a přesto 

tu být pro naše obyvatele. 

Zastavily se běžné aktivity, 

kontakty s příbuznými, spo-

lečné hromadné akce a čin-

nosti. Začali jsme nosit rouš-

ky, ochranné pomůcky, ener-

gie se soustředila do shánění 

štítů a dezinfekce, komunika-
ce se pomalu začala přesou-

vat do online prostředí. Ne-

zastavil se ale život, jen jsme 

se museli naučit žít jinak a 

s omezením. Asi nikdo ne-

předpokládal, že takto fungo-

vat budeme muset celý rok a 

že nejtěžší chvíle přijdou 

v říjnu, kdy nás koronavirus 

zasáhl v plné síle. Nákaza se 

projevila u zaměstnanců i 

obyvatel, bohužel spoustu 

obyvatel nás opustilo. Byly to 

mimořádně náročné chvíle, 

které jsme ale prostě museli 

zvládnout. Věřím, že i přes 

všechnu bolest jsme z této 

doby vyšli silnější. 

 

Přestože to byl náročný, vy-

čerpávající a často velmi 

smutný rok, lze najít i světlé 

body a pozitiva. V první řadě 

bych smekla pomyslný klo-

bouk před našimi obyvateli. 

To, s jakou silou a vůlí tyto 

těžké časy zvládají, je obdivu-

hodné. Chybí jim jejich blízcí, 

běžný život v Domově, 

musejí se podřizovat všem 

opatřením, přesto drtivá vět-

šina chápe, že je to nutné a 

že to musíme vydržet. 

 

Hned za obyvateli a ve stejné 

první řadě smekám před za-

městnanci. Pracovat celý den 

v ochranných pomůckách, 

dodržovat všechna opatření, 

kombinovat práci s rodinným 
životem, který funguje často 

také úplně v jiném režimu, 

pracovat často za hranicí jen 

svých povinností a u toho 

zvládat být empatický 

k obyvatelům a neslevit, je 

výkon snad nadlidský. Často 

jsme museli dělat nepopulár-

ní rozhodnutí, reagovat rych-

le na nastalé výjimečné situa-

ce, ale zvládli jsme to.  

 

V rozhodujících chvílích jsme 

museli všichni táhnout za je-

den provaz, pomáhat si, dělat 

třeba i úplně jinou práci. 

V krizích se pozná, jak orga-

nizace umí fungovat a já si 

troufnu tvrdit, že Domov je 

organizace, která tuto dobu i 
přes veškeré překážky zvládá 

dobře. 

 

 

 

Mgr. Lucie Vísnerová 

ředitelka Domova 

 zprávazpráva  

 20202020 
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Sociální pracovník 

Stejně jako život každého občana po-

znamenal i v Domově koronavirus čin-

nosti sociálních pracovníků. 

V lednu 2020 jsme podepisovali nové 

smlouvy o poskytnutí sociální služby se 

stávajícími obyvateli, řešili valorizace 

důchodů. Od 1. 1. 2020 Domov začal 

poskytovat novou sociální službu – od-

lehčovací službu, která je zaměřena na 

dočasné a krátkodobé pobyty seniorů 

vyžadující dopomoc jiné osoby. Sotva 

jsme vytvořili potřebné administrativní 

formuláře (žádosti, smlouvy), dokončili 

přípravu systémových kroků pro novou 

službu, realizovali jednání s prvními 

zájemci a uzavřeli první smlouvy, přišla 

„první vlna koronaviru“. Zasáhla nejen 

odlehčovací službu, ale celý Domov a 

de facto celou společnost. 

Stejně jako ostatní jsme byli konfronto-

vaní s neznámou situací, museli jsme 

operativně reagovat na měnící se opatře-

ní a nařízení. Spoustu do té doby stan-

dardních činností se muselo řešit ne-

standardně, operativně. Probíhaly první 

jednání v rouškách, první uzavírání 

smluv a jednání v souladu s přísnými 

preventivními opatřeními, první příjezdy 

do Domova bez přítomnosti rodiny. 

Když přišly první zákazy návštěv, zpro-

středkovávali jsme distribuci balíčků 

obyvatelům. Postupně se do této čin-

nosti zapojili i další zaměstnanci Domo-

va. S prvními povolenými návštěvami 

v Domově za nastavených podmínek 

jsme spustili a zajišťovali rezervační 

systém. Každý den jsme vyřizovali desít-

ky telefonátů. 

V září 2020 nastoupila nová sociální 

pracovnice Lucie Strnadová. Paní Strna-

dová před svou mateřskou dovolenou 

pracovala na pozici zdravotní sestry 

v Domově, prostředí Domova tedy 

velmi dobře zná. Po jejím zaučení do 

nové pozice změnil pracovní pozici 

Lukáš Denk. Ten je nyní součástí týmu 

administrativy jako úhradový účetní. 

Nadále má na starosti úhrady obyvatel, 

komunikaci s rodinou týkající se plateb, 

úhrad, depozita apod. V případě potře-

by může zastoupit sociální pracovnice.  

V říjnu 2020 do Domova přišla „druhá 

vlna“ a koronavirus bohužel i přes veš-

kerá opatření do Domova pronikl. Per-

sonální krize zasála celý Domov, i celý 

tým sociálních pracovníků byl buď 

v karanténě nebo doma na tzv. ošetřo-

vání. V rámci možností tak zajišťoval 

nezbytnou agendu prostřednictvím ho-

me-office. Obě sociální pracovnice cho-

dily v odpoledních a večerních hodinách 

pomáhat do přímé péče zajišťovat ne-

zbytnou péči o obyvatele. V průběhu 3 

náročných týdnů řešily také velké množ-

ství úmrtí a s tím spojené administrativy 

a dalších činností. Museli jsme z důvodů 

preventivních opatření ustoupit i z jinak 

vysokého standardu jednání 

s pozůstalými. 

Rezervační systém návštěv dostál na 

podzim změn v souvislosti se zavede-

ním  testování příchozích návštěv. Ve 

spolupráci se zdravotníky jsme zajišťo-

vali jejich organizaci. Opět jsme vyřizo-

vali desítky telefonátů každý den. Konec 

roku se nesl ve znamení neustále se 

měnících vládních opatření a nařízení, 

včetně možností jednat se zájemci a 

uzavírat smlouvy.  

Období Vánoc je obvykle symbolizová-

no možností setkávání, návštěvami ro-

din, přátel, blízkých osob, je plné vrou-

cích objetí, sdílené radosti a šťastných 

okamžiků. Domov každý předchozí rok 

pořádal vánoční posezení s obyvateli, 

připravoval bohatý kulturní a společen-

ský program. V roce 2020 tomu bohužel 

bylo jinak.  

Celý rok 2020 byl pro všechny velmi 

náročný. Náročnost se přelila i do počá-

tečních měsíců nového roku. 

Můžeme nyní jen vyhlížet do budoucna 

s nadějí, že možná, jednou, snad bude 

skutečně lépe. 
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Základní údaje o Domově 
IČ: 750 07 746 

Zřizovatel:  

Plzeňský kraj 

První forma:  

příspěvková organizace 

Druh služby: Domov pro 

seniory 

Identifikátor:  8139724 

Druh služby: Odlehčovací 

služba 

Identifikátor:  7836822 

Cílová skupina: Senioři nad 50 let 

Počet lůžek  celkem: 103 

Datová schránka: uprkhy7 

Statutární zástupce: 

Mgr. Lucie Vísnerová 

Bc. Klára Zedková, Lukáš Denk, DiS., 

Lucie Strnadová, DiS., Sociální pracovníci 

Domov nabízí 103 lůžek na 47 dvoulůž-

kových a 9 jednolůžkových pokojích (z 

toho 2 jsou využívané pro odlehčovací 

službu). Pokoje pro obyvatele jsou na 

dvou podlažích. Většina pokojů má vlast-

ní WC se sprchou, část dvoulůžkových 

pokojů má společné sociální zázemí pro 

dva sousedící pokoje. K základnímu vy-

bavení pokoje patří polohovací postel, 

noční stolek, skříň, stůl, židle nebo křes-

lo. Dle prostorových dispozic pokoje je 

možné pokoj dovybavit další komodou, 

židlemi, křeslem nebo vlastním nábyt-

kem obyvatele dle jeho přání. Samozřej-

mostí je pak vybavení pokoje vlastními 

doplňky obyvatele  (televize, rádio, ob-

rázky, fotografie, květiny, dekorativní a 

vzpomínkové předměty atd.). V přízemí 

Domova se nachází prostorná jídelna. 

Každé patro má také svou jídelnu a kou-

pelnu s hydraulickou vanou. Z prvního 

patra je přístupná venkovní terasa a pavi-

lon. V Domově nechybí rehabilitační 

prostory, tělocvična, rukodělná dílna, 

místnost pro terapii Snoezelen, nebo 

prádelna. 
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Nezávislý I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň Výše příspěvku 

Pohlaví 0 880 4 400 8 800 13 200 

4 2 8 5 6 Muži 

3 2 8 22 21 Ženy 

Celkem 7 4 16 27 27 

Obyvatelé 
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V roce 2020 uzavřelo smlouvu s Domem seniorů Kdyně, tj. stalo se 

novými obyvateli Domova 30 žadatelů (průměr počtu uzavřených smluv 

za 10 let je 29,5 smlouvy/rok.) ,  zemřelo 41 obyvatel, smlouvu ukončili 

3 obyvatelé. Počet obyvatel k 31.12.2020 činil 81 osob. Ke konci roku tak 

zbylo plno míst neobsazených díky kombinace velkého množství úmrtí 

v 10/2020 a nastavených restriktivních opatření v  12/2020). 

Struktura obyvatel dle stupně závislosti na pomoci k 31. 12. 2020 

Pohlaví Průměrný věk 

Muž 78,48 

Žena 84,04 

 Počet aktivních 

žádostí v pořad-

níku uchazečů o 

ubytování byl v 

roce 2020 

89osob. 

Obyvatelé s těžším stupněm závis-

losti (III. a IV.) tvořili k 31.12.2020 

66,67% všech obyvatel Domova. 

 Průměrný věk obyvatel dosáhl 82,32 let.  

 
   

Počet obyvatel 
Muž žena celkem 

 

Počet obyvatel 
Muž žena celkem 

76—85 let 8 19 27  

Do 65 let 2 3 5 86—95 let 8 24 32  

66—75 let 7 7 14 Nad 96 let 0 3 3  

Obyvatelé dle roku nástupu 

do Domova 

údaje k 31.12.2020 

Rok Počet 

2003 7 

2010 2 

2012 4 

2013 3 

2014 6 

2015 7 

2016 4 

2017 4 

2018 7 

2019 17 

2020 20 

Celkem 81 

do 65 let
6%

66 - 75 let
17%

76 - 85 let
33%

86 - 95 let
40%

nad 96 let
4%

Věková struktura obyvatel

muži
31%

ženy
69%

Struktura obyvatel dle 

pohlaví
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Ceník služeb  

 

V částce „bydlení“ je zahrnuto ubytování, energie (teplo, elektřina), voda, úklid, praní prádla 

(lůžkoviny i oblečení), drobné opravy prádla, údržba (např. výměna žárovky apod.)  V částce 

„strava“ jsou zahrnuta 3 hlavní jídla denně a 2 svačiny.  Podle zákona o sociálních službách musí 

obyvateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu zůstat min. 15 % příjmu. Obyvateli náleží pře-

platek ve výši 65 % z ceny odhlášené stravy.  

Ubytování a strava 

Typ pokoje Bydlení Strava Celkem/den Celkem/měsíc 

Dvoulůžkový pokoj 

bez vlastního sociálního zařízení 200 170 370 11 100,- Kč 

Dvoulůžkový pokoj 

s vlastním sociálním zařízením 205 170 375 11 250,- Kč 

Jednolůžkový pokoj 

s vlastním sociálním zařízením 210 170 380 11 400,- Kč 

Ceny jsou platné od 1.8.2019     
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Stravování 

 

 

Zaměstnanci ve vlastní, moderně vybavené kuchyni připravují ve spolupráci 

s nutriční terapeutkou, plnohodnotně vyváženou stravu. Maximálně se věnují potře-

bám obyvatel při úpravě stravy a snaží se plnit přání našich obyvatel. Každý den vaří 

jídla pro cca 100 obyvatel, dle diet a také pro zaměstnance Domova. V Domově 

připravujeme 3 druhy diet a u každé diety je různá úprava, tak, aby vyhovovala oby-

vateli (mletá, mixovaná, úpravy pečiva atd.) Cílem kuchyně ve spolupráci s nutriční 

terapeutkou je i podpora soběstačnosti obyvatele například v přípravě snídaní.  

Dbáme na to, aby bylo jídlo chutně uvařené a také upravené na talíři, což u obyvatel 

také podpoří chuť k jídlu. Během roku se vždy při setkání obyvatel s paní ředitelkou 

schází i nutriční terapeutka a společně reagují nejen na přání, ale i na připomínky 

k jídelníčkům a snaží se vyhovět v rámci možností jejich požadavkům. Každý den je 

zařazeno čerstvé ovoce i zelenina. Dbáme na pestrost připravované stravy a hlavně 

na dodržení kalorických a výživových norem. Do kuchyně jsme v loňském roce 

pořídili nový, modernější konvektomat na vaření a pečení plus další kuchyňské nářa-

dí. Do skladu potravin přibyl nový mrazák na uchování kvalitního 

masa.  

  Snídaní Obědů Večeří 

V roce 2020 bylo vydáno 30 922 40 440 32 406 

* ceny surovin jsou průměrné, platnost od 1. 8. 2019 

Anna Veseláková 

vedoucí  

Vybavení kuchyně 

Konvektomat malý 

Konvektomat velký 

Varný kotel I 

Varný kotel II 

Pánev 

Myčka 

Elektrický sporák 

Chladící box 

Chladící skříň 

Mrazák 

Lednice 

Kuchyňský robot 

Krouhače zeleniny 

Elektrický kráječ chleba 

Elektrický kráječ uzenin 

  Suroviny* Režie Cena 

Snídaně 12,- Kč 13,- Kč 25,- Kč 

Přesnídávka 8,- Kč 11,- Kč 19,- Kč 

Oběd  37,- Kč 35,- Kč 72,- Kč 

Svačina 9,- Kč 11,- Kč 20,- Kč 

Večeře 19,- Kč 15,- Kč 34,- Kč 

Celkem 85,- Kč 85,- Kč 170,- Kč 
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Recepce – zaměstnanci recepce jsou 

prvním kontaktem při příchodu 

do Domova. Ochotně Vám poskytnou 

základní informace o Domově, v případě 

telefonické komunikace Vás přepojí na 

požadovanou osobu. Poradí Vám 

s orientací, případně Vás doprovodí na 

požadované místo. Zabezpečují přenos 

kulturních akcí, které probíhají na jídel-

nách, do televizí na pokojích našich oby-

vatel. Kamerovým systémem sledují okolí 

Domova.  Během roku se podílí na spolu-

práci s nutriční terapeutkou při degustaci 

stravy. Starají se o květiny a drobné zví-

řectvo v Domově.  Aktivně jsou nápo-

mocni obyvatelům při přípravě kávy nebo 

nakupování v potravinovém automatu. 

V zimních měsících udržují chodníky a 

cesty v okolí Domova, aby byly bezpečné. 

V létě zajišťují obyvatelům, sedícím na 

lavičkách v okolí Domova, pitným režim. 

V době koronavirové pandemie, když byl 

Domov omezen ve volném pohybu oby-

vatel, byli nápomocni při návštěvách nej-

bližších a přebírání balíčků od rodinných 

příslušníků. 

Úklid – náš tým děvčat z úklidu se kaž-

dodenně, včetně svátků a víkendů stará o 

čistotu a pořádek v Domově. Pracují na 

dvě směny, aby byl pořádek zajištěn i 

v odpoledních hodinách. Provádí běžný 

úklid pokojů obyvatel, společných pro-

stor, jídelen, kanceláří či zázemí zaměst-

nanců. Pokud to provoz a personální 

obsazení dovolí, provádějí se i generální 

úklidy, kdy je úklid rozsáhlejší a důklad-

nější než běžný denní úklid. Při sběru 

nádobí dávají pozor na dostatečný příjem 

potravy u obyvatel. V případě, že obyvatel 

nesní nic nebo velmi málo, provedou 

záznam, který následně vyhodnotí nutrič-

ní terapeut. Pravidelně se starají o rozvoz 

vypraného osobního prádla obyvatel a 

úklid ložního prádla. Někteří zastávají i 

práci klíčového pracovníka. 

Prádelna - praní osobního a ložního 

prádla obyvatel je zajišťováno každý den i 

o víkendech a svátcích. Prádlo zaměst-

nanci důkladně třídí, aby nedocházelo k 

jeho zničení a bylo kvalitně vyprané. Aby-

chom zachovali kvalitu vypraného prádla 

nám pomáhají průmyslové pračky společ-

ně s dávkovacím systémem. Naše pra-

dlenky si prádlo během třídění evidují a 

po vyžehlení a složení zkontrolují, zda vše 

patří správnému obyvateli. Dále se starají 

i o pracovní oblečení zaměstnanců, včet-

ně drobných oprav či úprav. 

Zaměstnanci provozu prošli v roce 2020 

zážitkovým kurzem První pomoci a kur-

zem paliativní a hospicové péče ELNEC.  

Aktivně se podílí na spolupráci při akcích 

pro obyvatele. Pro zaměstnance byla 

uspořádána v loňském roce supervize 

s paní psycholožkou. 

 Rok 2020 byl ve znamení boje s koro-

navirovou nákazou. Nemoc postihla jak 

obyvatele, tak i zaměstnance. Ze dne na 

den jsme se potýkali s nedostatkem za-

městnanců kvůli karanténním opatřením.  

Přes všechny strasti a potíže jsme toto 

těžké období zvládli, hlavně díky zaměst-

nancům, kteří neberou Domov jen jako 

práci, ale je pro ně 

srdeční záležitostí. 
Anna Veseláková 

vedoucí   

Provoz 

Jitka Havlovicová 

vedoucí 

 Rok 2020 nebyl rokem příznivým, 
takovým, jaký bychom si všichni 
přáli.  Prakticky celý byl protkán koronavi-
rovou krizí. První, jarní vlnu epidemie, 
jsme díky včasným opatřením vlády pře-
stáli bez úhony. Dostatek ochranných 
pomůcek, dezinfekčních prostředků a 
disciplíny, nás přiměli k tomu, že se nám 
jarní pandemie vyhnula. Proto po jejím 
skončení jsme mohli absolvovat kurz  
ELNEC, velice přínosný kurz pro palia-
tivní péči, která je zde v Domově využívá-
na. 

Dále proběhlo školení První pomoci a 

školení Evakuačních podložek. Dvě zdra-

votní sestry se měly zúčastnit školení Ka-

tetrizace mužů, které bylo několikrát odlo-

ženo, z důvodu Covidu. Také školení – 

Zvyšování psychické odolnosti -  bylo 

zrušeno.  

Ve druhé vlně pandemie  koronaviru , i 
když jsme pomůcek měli hojnost, nás 
zanesení infekce do Domova neminulo. 
Přesto, že onemocnělo mnoho zaměst-
nanců přímé péče sester i dalších, se udr-
žel chod Domova bez omezení. V tuto 
dobu si zbylí zaměstnanci sáhli až na samé 
dno. Ve velmi omezeném počtu se starali 

dnem i nocí o nemocné i zdravé obyvate-
le, za což jim patří, velké poděkování.. 
Koncem roku se situace v Domově ustáli-
la a věříme, že se zcela vrátí do zaběhnu-
tých kolejí. Před Vánocemi všechny sestry 
obdržely nové Helpery, které nám mají 
usnadnit práci. Pevně věřím, že i když tato 
krize není ještě zažehnána, že díky veške-
rým opatřením a možnosti očkování, bude 
tento rok o mnoho lepší. Od září minulé-
ho roku probíhá pravidelné testování oby-
vatel i zaměstnanců Domova. 

Pro naše obyvatele nadále využíváme ak-
tivní antidekubitní systémy, které slouží 
jako prevence i k hojení stávajících de-
kubitů a defektů. Do lůžek přibyly evaku-
ační podložky. Domov také zakoupil 2 
nové  inhalátory, které využíváme při re-
spiračních onemocněních našich obyvatel.  

Koronavirus nám do Domova přinesl také 
něco pozitivního, i když se to nezdá. Aby-
chom pomohli našim obyvatelům v jejich 
nelehkém zdravotním stavu jsme pod 
vedením MUDr. Suastiky začaly aplikovat 
a využívat podkožní infuzní terapii, která 
naše obyvatele v těžkém stavu zavodní a 

nebylo je tedy nutné odvážet 
pokaždé do nemocnice 

k hospitalizaci.  
Jako v předešlém roce se náš sesterský 
tým zúčastnil i v roce 2020 supervize pod 
vedením Mgr. Rohlíkové. Nadále probíhá 
spolupráce s praktickým lékařem MUDr. 
Suastikou, chirurgickým lékařem MUDr. 
Volákem a s dalšími odbornými lékaři 
( MUDr. Náměstkovou – psychiatrie, 
MUDr. Klímovou – neurologie a MUDr. 
Vondrákovou – diabetolologie). Náš ses-
terský tým nadále obyvatelům poskytuje 
rozsáhlou odbornou zdravotní péči. 

V minulém roce proběhlo vymalování 

sesteren na obou patrech včetně s výměny 

oken, dále bylo nově vymalováno několik 

pokojů, chodeb a jídelna. 

V rámci interního vzdělávání realizujeme 

zaškolování kolegů z ostatních úseků 

v základech manipulace, manipulaci 

s prvky kinestetické mobilizace, používání 

zvedáků, používání evakuačních podložek. 

Samozřejmostí při těchto školeních je 

využívání zážitkové formy a praktického 

nácviku. 

Všeobecná sestra 

Jitka Havlovicová 

vedoucí   



 Rok 2020 nebyl pro zaměstnance a 

klienty Domova jednoduchý. Vzhledem 

ke  koronavirové  pandemii  bylo třeba 

přijmout  protiepidemická opatření. 

Obyvatelé se nemohli běžně vídat se 

svými blízkými, omezily se aktivity  i 

veškerý život nás všech. 

Tato situace vyžadovala vzájemnou po-

moc všech a hlavně ohleduplnost.  Přes-

to, že tato doba  byla hodně náročná, 

snažili jsme se pro obyvatele udělat i 

hezké dny a společnými silami vše 

zvládnout.  

Širokou nabídku využití volného času 

pro obyvatele Domova jsme museli 

přizpůsobit vládním opatřením. Vzhle-

dem k nařízení  byly zrušeny i největší 

akce jako „ Ples Domova“, který by se 

konal již po sedmé. Rovněž se například 

nekonala přednáška Policie ČR. 

      Začátkem  ledna obyvatelé  navštívi-

li cukrárnu Bílý Lev ve Kdyni, kde si 

všichni povídali při kávě a zákusku.  

Velký úspěch u obyvatel mělo sváteční 

posezení, kde si všichni připomněli ma-

sopustní veselí. Příjemné odpoledne 

strávili v doprovodu harmoniky a zpě-

vu. 

Mezinárodní den žen oslavili obyvatelky 

v našem Domově 8. března. Všechny 

ženy dostaly k svátku karafiát. 

V letních měsících navštívila skupina 

obyvatel Svatou Annu u Všerub. Oby-

vatelé si prohlédli vnitřek kostela a jeho 

okolí. Rovněž mohli porovnat ze sta-

rých fotografií minulost a současnost 

této historické stavby.  

Také návštěva nedaleké rozhledny Ko-

ráb vzbudila u obyvatel velký úspěch. 

Obyvatelé si za krásného počasí užili 

pěkný výhled na Kdyni. 

Za zmínku stojí i „zahradní grilování“.  

Na této akci se pekly špízy, které připra-

vili sami obyvatelé v rámci smyslové 

aktivizace. Odpoledne strávili v dopro-

vodu harmonikáře Josefa Kupilíka.  

     Předvánoční čas jsme s obyvateli 

věnovali výrobě vánočních dekorací, 

které zdobily prostory našeho Domova 

a také pečení vánočního cukroví. Vše 

jsme zakončili Vánočním posezením 

s kávou. 

     Během celého roku probíhaly setkání 

s paní ředitelkou, kde byli obyvatelé 

informováni o dění v Domově. Obyva-

telé zde měli možnost vyjádřit se k jed-

notlivým tématům, projevit svá přání a 

připomínky. Po celý rok probíhaly indi-

viduální a skupinové smyslové aktiviza-

ce. Tyto aktivizace vychází z biografie 

obyvatel. Cílem je poskytnutí možnosti 

ohlédnout se a společné sdílení vzpomí-

nek. I v tomto roce se nám podařilo s 

obyvateli osázet venkovní záhony a 

truhlíky různobarevnými květinami, o 

které se během letních měsíců starali. 

Část léta dělal obyvatelům ve venkovní 

ohrádce společnost králík Ferda.  

Nadále umožňujeme našim obyvatelům 

z prvního patra, kteří jsou upoutáni na 

lůžko pobyt v pavilonu Domova. Od-

tud mají bližší kontakt s venkovním 

prostředím. Na pravidelné návštěvy k 

nám dochází fenka Meggie, která doká-

že u obyvatel vykouzlit úsměv na tváři. 

V průběhu celého roku se zaměstnanci 

terapie věnují pravidelným aktivitám, 

mezi které patří trénování paměti, Bin-

go, rukodělná dílna či kavárna. Snahou 

je podporovat u obyvatel rozvoj doved-

ností a sociálního začleňování. S tím 

souvisí i nácvik soběstačnosti, předčítání 

knih, denního tisku či zprostředkování  

telefonních hovorů s rodinou. Pravidel-

ně probíhá aktivita Tančíme pro radost, 

kde se scházíme v menších skupinkách s 

obyvateli v pavilonu a společně si zazpí-

váme a zatančíme lidové písničky. Velmi 

oblíbená je aktivita Posezení u kávy, 

která je určena pro obyvatele ve druhé a 

třetí fázi neorientace. Při posezení si 

obyvatelé s dopomocí terapeutů mohou 

vypít kávu nebo čaj a přitom si zazpívat 

známé písničky. Snahou je podporovat 

u obyvatel rozvoj dovedností a sociální-

ho začleňování. Těší nás, že obyvatelé 

rádi přijímají nabídky na procházky po 

zahradě Domova. Díky zimním vakům 

do invalidního vozíku můžeme obyvate-

lům nabídnout vycházku i za chladného 

počasí. 

     V roce 2021 bychom chtěli zachovat 

stávající aktivity a uskutečnit tradiční 

akce, na které se obyvatelé vždy těšili. 

Odměnou práce terapeutů  je skuteč-

nost,  že obyvatelé mají zájem udržovat 

se v psychické a fyzické kondici odpoví-

dající jejich věku a 

stavu.  

Aktivizační terapie 

Jitka Havlovicová 

vedoucí 
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Jitka Havlovicová 

vedoucí  

Nutriční péče 
U seniorů v našem Domově je důležité 

plnohodnotně zajišťovat podmínky pro 

jejich život ve stáří. Pokud se zeptáte 

jakéhokoli obyvatele na tyto podmínky 

v Domově, bude mluvit v první řadě o 

stravování. V seniorském věku není 

lehké zajistit vhodnou a kvalitní stravu 

tak, aby byli všichni obyvatelé spokojeni. 

Nutriční terapeutka spolu se zaměstnan-

ci v kuchyni se snaží zajistit stravu tak, 

aby byla co nejadekvátnější potřebám 

našich obyvatel a splňovala také nutriční 

podmínky. 

Strava v našem Domově je zajišťována 

pravidelně, vaří se z kvalitních a čers-

tvých surovin a je upravována dle potřeb 

obyvatel. Vaříme tři diety, ve třech úpra-

vách - racionální, diabetická a šetřící. 

Tyto diety jsou upravovány dále na ce-

lou, mletou a mixovanou stravu, dle 

potřeb každého obyvatele.  

Pokud máme v Domově např. obyvate-

le, který ze zdravotního hlediska má 

potíže s nějakou stravou, nutriční tera-

peutka je schopna nastavit individuální 

dietu, v rámci možností Domova. Spo-

lupracuje se zdravotními sestrami a léka-

řem Domova, hledají společné řešení 

v malnutrici, nechutenství apod.  

Nutriční terapie je také důležitá pro oby-

vatele, kteří již nemohou přijímat stravu 

per os, proto zajišťuje nutriční stravu 

tohoto typu a hodnotí zdravotní stavy 

obyvatel s příjmem stravy Peg sondou.    

V Domově probíhá pravidelné měsíční 

vážení obyvatel, které nutriční terapeut-

ka sleduje a hodnotí jak úbytky, tak na-

výšení hmotností a hledá pro ně vhodné 

řešení (zařazení nutričních doplňků, 

změna diety, úprava diety apod.). Nu-

triční doplňky jsou důležité pro stravo-

vání u osob s nedostatečným stravová-

ním, nechutenstvím, zdravotními kom-

plikacemi (defekty, dekubity) apod. Tyto 

doplňky společně s výživou do Peg sond 

zajišťuje diabetolog . 

Při nástupu nového obyvatele, nutriční 

terapeutka edukuje obyvatele o jeho 

dietě a snaží se vyhovět jeho přáním.  

V Domově se pořádá pravidelné 

„Setkání s paní ředitelkou“, kde je pří-

tomna také nutriční terapeutka a mimo 

jiné, se zde řeší stravování a pochvaly a 

přání obyvatel ohledně stravy. Nutriční 

terapeut se poté věnuje těmto připomín-

kám a ve spolupráci s kuchyní hledá 

vhodné řešení, jak napravit jídla, která 

obyvatelům nevyhovují.   

Při sestavování jídelníčku, se nutriční 

terapeutka zaměřuje zejména na jídla, na 

která byla generace těchto obyvatel 

zvyklá, nejde bohužel zajistit 

z nutričního hlediska všechna přání oby-

vatel. Strava musí být pro seniory pravi-

delná, pestrá, obsahovat vlákninu, čer-

stvé ovoce a zeleninu, a to je dle slov a 

přání některých obyvatel naprosto zby-

tečné.  

Cílem nutriční péče je tedy zejména in-

formovat obyvatele o vhodnosti potra-

vin, které jsou v jejich věku nejvhodněj-

ší. Zaměřit se na úpravu a vaření stravy 

tak, aby nejvíce vyhovovala obyvatelům 

(kořenění, zapékání, úprava čerstvé zele-

niny). A zajistit obyvatele v malnutrici 

vhodným využitím nutričních doplňků 

tak, aby měly na zdravotní stav obyvatel 

nejlepší efekt.  

Rehabilitace 
Navzdory onemocnění Covid 19, které 

nás provázelo celým loňským rokem, 

probíhala v našem Domově ošetřovatel-

ská rehabilitace, kterou mohou provádět 

zdravotní sestry s odbornou způsobilostí 

k výkonu zdravotnického povolání pod-

le zákona  96/2004 Sb., zákon o nelékař-

ských zdravotnických povoláních, ve 

znění pozdějších předpisů. V roce 2020 

se v provádění ošetřovatelské rehabilita-

ci střídaly 

dvě zdra-

votní 

sestry, 

jedna na 

plný a 

druhá na 

částečný úvazek. 

Pohyb je jednou ze základních potřeb 

člověka, dojít, nebo dojet si na toaletu, 

umýt si ruce je velmi důležité pro celko-

vé fungování organismu, hygienu i psy-

chiku. Do ošetřovatelské rehabilitace 

nepatří jen samotná rehabilitace, ale i 

hodnocení mobility, kde zjišťujeme,  co 

vše obyvatel zvládne sám a  v jaké oblas-

ti bychom mu mohly poskytnout pod-

poru. Dále pak nácvik soběstačnosti při 

ranní hygieně, nebo při stravování. Při 

nácviku soběstačnosti podporujeme 

obyvatele, aby byl co nejvíce soběstačný, 

aby si sám nebo s malou pomocí prove-

dl hygienu, sám se najedl a napil, věděl, 

které pomůcky jsou jeho.  

V roce 2020 probíhala ošetřovatelská 

rehabilitace a nácviky soběstačnosti u 51 

obyvatel. Z toho 19 obyvatel bylo nově 

nastupujících. Vzhledem k vládním 

opatřením, kdy obyvatelé nemohli 

opouštět pokoj, někteří byli i sami ne-

mocní a upoutáni na lůžko, došlo u nich 

k rychlému zhoršení mobility. Soustředi-

ly jsme se na jejich podporu, jak 

v oblasti přímé rehabilitace, tak 

v nácviku soběstačnosti.  

Ošetřovatelskou rehabilitaci vždy ordi-

nuje lékař 

Domova na 

3 měsíce, po 

tuto dobu se 

obyvatelům 

věnujeme 

každý všed-

ní den buď na pokojích, nebo 

v tělocvičně, kde máme možnost použí-

vat cvičební pomůcky. Při rehabilitacích 

používáme prvky z konceptu basální 

stimulace či kinestetické mobilizaci. Re-

habilitace je ordinovaná s konkrétním 

cílem, který je stanovený dle potřeb oby-

vatele. Je důležité mluvit s obyvateli o 

jejich přáních o jejich cílech, kterých by 

si přáli po skončení rehabilitace dosáh-

nout. Je vhodné podpořit je v jejich cí-

lech, pokud si cíl sami stanoví, je to pro 

ně větší motivace ke spolupráci.  

Z důvodu omezení setkávání většího 

množství lidí nebylo možné v roce 2020 

provádět plnohodnotně skupinová cvi-

čení, které u obyvatel podporují nejen 

mobilitu, ale také empatii a psychiku. 

Cíli pro rok 2021 jsou udržení stávající-

ho kvalitního standardu ošetřovatelské 

rehabilitace a opětovné zahájení pravi-

delných skupinových cvičení a smyslové 

aktivizace s pohybem. Dále si zaměst-

nanci rehabilitace ro rok 2021 stanovili 

následující konkrétní cíle: vzdělávání v 

oblasti kompenzačních pomůcek, zvlád-

nutí nových postupů při vykazování 

zdravotních výkonů či proškolení v ob-

lasti tejpování. 
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Zdravotní a ošetřovatelská péče 

Lékaři  Rozsah ošetření 

MUDr. Petr Suastika- prakt. lékař 2x týdně - dochází do Domova 

MUDr. Josef Volák - chirurg 1x týdně - dochází do Domova 

MUDr. Jitka Vondráková - internistka  1x za tři měsíce dochází do Domova 

MUDr. Vlasta Náměstková - psychiatr 1x měsíčně - dochází do Domova 

MUDr. Martin Kacerovský - oční lékař 
1x do roka - dochází do Domova 

1x měsíčně ordinace lékaře 

MUDr. Rostislav Holeček - urolog 1x do roka - ordinace lékaře 

MUDr. Eliška Klímová - neurolog 1x za tři měsíce - dochází do Domova 

MUDr. Blanka Matchauserová - zubní lékař 1x měsíčně - ambulance lékaře 

Klatovská oční ambulance 5x do roka - ambulance lékaře 

Skladba obyvatel z hlediska 

hlavní DG. (celý rok 2020) Počet 

Skladba obyvatel z hlediska 

hlavní DG. (celý rok 2020) Počet 

Interní onemocnění 28 Diabetes mellitus 7 

Mozkové onemocnění 31 Roztroušená skleróza 1 

Demence 5 
Spastická kvadruplegická mozková 

obrna 
1 

Alzheimerova nemoc 3 
Mozečková (cerebelární) ataxie s 

časným začátkem 
1 

Psychiatrické onemocnění 8 Parkinsonova choroba 5 

 Zdravotnické výkony realizované v roce 2020 Cena/vykázáno 

Pojišťovna 6611 6613 6620 6621 6623 6625 

111 10 73967 8363 336 147 21 4 781 734,- Kč 

201 0 3899 23 25 0 0 255 080,- Kč 

205 0 1433 0 12 0 0 89 827,- Kč 

207 0 246 0 7 1 0 6 780,- Kč 

211 0 2008 0 16 11 0 132 813,- Kč 

Pojišťovna 6629 6631 6632 6639 6645 6649 5 266 234,- Kč 

111 4409 2526 67 716 1276 20454  

201 463 174 2 0 0 1050  

205 12 0 0 0 0 435  

211 0 0 0 0 0 0  

207 13 0 1 0 1 601  
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Využití kompenzačních pomůcek Počet 

Obyvatelé využívající invalidní vozík 30 

Obyvatelé využívající chodítko 28 

Imobilní obyvatelé 28 

Diabetici 

bez 
aplikace 
inzulinu

66%

Diabetici s 

aplikací 
inzulinu

34%

Diabetici Počet 

Diabetici celkem 35 

Diabetici s aplikací inzulinu 12 

Hospitalizace Délka pobytu v hospit. zařízení Počet ob. 

Interna - Domažlice nemocnice týden - až dva měsíce 30 

ARO-JIP Domažlice den -týden 2 

Chirurgie - Domažlice nemocnice týden - měsíc 15 

Covid oddělení - Domažlice nemocnice Týden—dva týdny 10 

Psychiatrie - Klatovy nemocnice týden - 3/4 roku 3 

Interna -
Domažlice 
nemocnice

; 30

ARO-JIP 
Domažlice; 2

Chirurgie -
Domažlice 

nemocnice; 
15

Covid 
oddělení -
Domažlice 

nemocnice; 
10

Psychiatrie -
Dobřany  

nemocnice; 3



Přímá péče 
 Rok 2020 byl rokem, kdy se nám 

všem obrátil život naruby. Z důvo-

du epidemiologické situace a vlád-

ních opatření jsme museli dění 

v Domově omezit, tak, abychom 

co nejvíce ochránili naše obyvate-

le, což se nám díky ochranným 

pomůckám a zodpo-

vědnosti zaměstnan-

ců na jaře povedlo. 

Věřili jsme, že se vše 

pomalu začne vracet 

do starých kolejí a 

my se budeme moci 

plně věnovat věcem, 

které jsme měli 

v daném roce naplá-

nované.  

Pro kvalitně zajiště-

nou péči jsou velice 

důležité znalosti a 

dovednosti. V oblasti 

vzdělávání proběhlo mezinárodně 

uznávané školení ELNEC, kde se 

zaměstnanci seznámili s paliativní 

péčí, se kterou v Domově již pra-

cujeme. Dále si zaměstnanci dopl-

ňovali a opakovali postupy a vědo-

mosti v interním školení manipula-

ce s obyvatelem, manipulaci se 

zvedáky a nově manipulaci 

s evakuačními podložkami. Prošli 

Zážitkovým kurzem první pomoci, 

kde si mohli na vlastní kůži vy-

zkoušet různé situace při záchraně 

života. Před koncem roku se nám 

podařilo zajistit Supervizi, kterou 

zaměstnanci mohli využít 

k vyjádření  problémů a pocitů, 

které je trápí nejen v pracovním 

týmu, ale i v soukromém životě. 

Abychom udrželi kvalitu péče, sna-

žíme se přizpůsobit potřebám 

obyvatel, tak aby pro ně byla péče 

nejen komfortní, ale i bezpečná. 

K tomu nám pomáhají pomůcky, 

které využíváme při péči. Jednou 

z nových pomůcek je koupací va-

na.  Využíváme ji u imobilních oby-

vatel, kteří nejsou schopni bezpeč-

ného přesunu mimo lůžko. Koupa-

cí vana umožňuje provedení celko-

vé hygieny přímo v lůžku obyvate-

le, zajišťuje pohodlí a chrání zdraví 

nejen obyvate-

lům, ale i za-

městnancům. 

Dalším novým 

bezpečnostním 

prvkem jsou 

evakuační pod-

ložky, které 

slouží 

k případné eva-

kuaci. Dokoupi-

li jsme několik 

protihlukových 

vozíků na roz-

voz stravy, no-

vé koupací židle 

a další nezbytné pomůcky k péči. 

Začali jsme i s obměnou nočních 

stolků, polohovacích lůžek a má-

me dvě nová lůžka s prodlouženou 

délkou. 

Zaměstnanci péče aktivně 

spolupracují v pracovním 

týmu, který v Domově pů-

sobí (PRATNU – pracovní 

tým nežádoucích událostí). 

Tým se zaměřuje především 

na předcházení nežádoucích 

událostí (jako jsou pády, 

poranění kůže, atd.), snaží se 

zajistit opatření, aby ke zra-

nění nedocházelo.  

Již zmíněná situace nám nepřála 

ani ve spolupráci s  dobrovolníky, 

kteří za našimi obyvateli mohli 

docházet jen začátkem roku. Dou-

fám, že budeme moci v co nejbližší 

době spolupráci s dobrovolníky 

opět zahájit. Jejich práce je velmi 

smysluplná, dává lidem pocit zá-

jmu, jistoty a přátelství. 

V uplynulém roce se nám povedlo 

stabilizovat pracovní tým, oboha-

cený také o studenty středních 

škol.  Velice nás těší, že i přes ná-

ročnost pečovatelství je práce 

oslovila, našli v ní smysl a nadále 

jsou našimi plnohodnotnými kole-

gy.  

Přes všechna úskalí, která jsme 

v minulém roce prožili, hlavně na 

podzim roku, musím vyzdvihnout 

skutečnost, že máme v Domově 

zaměstnance se srdcem na správ-

ném místě. Na přelomu října a 

listopadu, kdy došlo k vysokému 

personálnímu oslabení z důvodu 

onemocnění  Covid 19 se zůstáva-

jící zaměstnanci z řad pečovatelů, 

terapeutů, sociálních pracovnic a 

zdravotních sester „stmelili“ v je-

den fungující tým, který náročné 

období zvládl z vlastních sil. Doká-

zal zajistit nejen potřebnou péči u 

obyvatel, ale i péči mezi sebou. 

Zaměstnanci se vzájemně podpo-

rovali, jak po psychické, tak i po 

fyzické stránce. V očích obyvatel 

nebyli jen pečovatelé, ale i přátelé 

a v neposlední řadě i ti nejbližší. 

Myslím, že i přesto, že byl rok 

2020 náročný, jsme kvalitu péče o 

naše obyvatele dokázali zachovat.  

 

 
Andrea Kubešová 

vedoucí  

1 1  
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Činnost Počet 
výkonů 

Činnost Počet 
výkonů 

Činnost Počet 
výkonů 

F Bazální stimulace 362 P Pomoc při oblékání 235 S Péče o ránu 10 minut 4159 

F Chůze VHFHH 54 P Prádlo - úklid a výměna 19 S Péče o zemřelé tělo 17 

F Chůze v chodítku 984 P Péče o nehty 147 S Teplota 45 

F Dechová RHB 1578 P Převlékání lůžka 2566 S Tlak 439 

F Hodnocení mobility 37 P Rozvoz inko 231 S Výměna močového sáčku 243 

F LTV aktivní 1843 P Výdej tekutin 12414 S Zavádění PMK u muže 51 

F LTV na lůžku 228 P Výměna močového sáčku 21 S Zavádění PMK u žen 22 

F Měkké techniky 455 P Zajištění tekutin 19647 S i. m. 73 

F Nácvik přesunu do lůžka 474 P Zvedák 2 S inzulín 13854 

F Nácvik přesunu mimo lůžko 488 P Úprava zevnějšku 302 S ošetření PEGu 506 

F Nácvik samostatného pohybu v 
invalidním vozíku 92 S Admin 2094 T Besídka 122 

F Nácvik sedu 849 S Admin Konec 15 T Cvičíme si smysly 39 

F Nácvik soběstačnosti 400 S Akutní stav 83 T Doprovod 5 

F Nácvik stoje 1104 S Aplikace p.o. 2 min. 14 T Individuální rozhovory 2257 

F Pasivní cvičení 1853 S Aplikace p.o. pokoj 92294 T Kavárna 327 

F Polohování 322 S Aplikace s. c. 85 T Kinokavárna 1 

F RHB Výkony 136 S Bandáže DK 737 T Káva 137 

F Skupinové cvičení 100 S Edukace 3 T Přesun: lůžko - vozík 33 

F Spirometr 215 S Fasování léků 1 T Přesun: vozík - lůžko 10 

F Vysazování 1 S Glukometr 411 T Ranní hygiena 1 

L MUDr. Suastika 1 S Infuzní terapie 19 T Rukodělná dílna 70 

P Celková koupel - sprcha 4089 S Inhalace 8 T Skupinová validace 3 

P Celková koupel - vana 21 
S Jednorázová katetrizace močo-
vého měchýře 

23 T Smyslová aktivizace 238 

P Dopomoc při pohybu 1525 S Klysma 12 T Snoezelen 16 

P Holení 235 S Mazání 2185 T Taneční terapie 78 

P Hygiena 56933 S Mimořádná událost 1 T Trénování paměti 233 

P Hygiena přednostní 1358 S Odběr bio. materiálu 366 T Vycházka 40 

P Inkontinentní pomůcky 30155 S Ošetření Epicystostomie 182 T- Hry v pavilonu 335 

P Klíčový pracovník 70 S Očkování 21 Z Invalidní vozík 40 

P LTV I. 3 S Pitný režim 569 Z Polohování 230559 

P Lůžko - mytí a desinfekce 139 S Podávání léků, stravy PEG 2341 Z Stolice 14439 

P Naslouchadlo 28 S Podávání stravy PEG 2089 Z Strava 901 

P Pavilon 32 S Polohování 2875 Z Tekutiny 339070 

P Podávání stravy 102538 S Poznámka 20 Z Text 3 

P Podávání stravy přednostní 10307 
S Péče o permanentní močový 
katetr - muž 

1823 Z Váha 918 

P Polohování PSP + PSP 28321 
S Péče o permanentní močový 
katetr - žena 

799   

P Polohování SZP + PSP 282 S Péče o ránu 335   

Výkony realizované v roce 2020 
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*) 

Jedná 

se o vybrané údaje z 

účetnictví. Kompletní 

účetní  

závěrka je uložena  

u ekonoma Domu 

seniorů Kdyně a je 

přístupna na  

vyžádání. 

0,00 Kč  

Skutečnost 

5 835,62 Kč  

Hospodářský výsledek 

Plán 

Náklady na lůžko -   

odlehčovací služba 

41 209,90  Kč/měsíc  

494 518,85  Kč/rok 

Náklady celkem 5 Hlavní činnost Hosp. činnost 

Spotřeba materiálu 501 5 848 866,91  9 846,35 

Spotřeba energie 502 2 184 213,33 1 707,93 

Opravy a udržování 511 1 649 095,60 143,51 

Cestovné 512 5 713,00 0,00 

Náklady na reprezentaci 513 7 701,00 0,00 

Ostatní služby 518 1 669 605,37 102,06 

Mzdové náklady 521 31 469 705,00 8 783,00 

Zákonné sociální pojištění 524 10 148 996,00 2 815,00 

Jiné sociální pojištění 525 119 685,00 0,00 

Zákonné sociální náklady 527 4 199 927,89 211,84 

Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 

Manka a škody 547 0,00 0,00 

Ostatní náklady z činnosti 549 55 276,64 0,00 

Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 962 180,00 874,00 

Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 339 977,74 87,12 

Výnosy celkem 6 Hlavní činnost Hosp. činnost 

Výnosy z prodeje služeb 602 28 215 738,34 35 142,00 

Výnosy z pronájmu 603 0,00 1 000,00 

Čerpání fondů 648 1 364 660,54 0,00 

Ostatní výnosy z činnosti 649 95 596,06 0,00 

Úroky 662 355,36 0,00 

Výnosy vybraných míst. vlád. instit. z transferů 671 30 978 857,61 0,00 

Hospodářský výsledek   -5 735,57 Kč 11 571,19 Kč 

0,00 Kč

500 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

1 500 000,00 Kč

2 000 000,00 Kč

2 500 000,00 Kč

3 000 000,00 Kč

3 500 000,00 Kč

4 000 000,00 Kč

4 500 000,00 Kč

5 000 000,00 Kč

VZP ČPZP VOZP ZPMV OZP

4 923 043,56 Kč

106 425,09 Kč

314 169,35 Kč
166 243,57 Kč

1 854,72 Kč

Výkony vykázané na 

pojišťovny v Kč 

Ekonomická činnost Domova *) 

Náklady na lůžko 

278 024,66 Kč/rok 

23 168,72 Kč/měsíc  
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Komentář významných položek 

nákladů a výnosů 

Spotřeba materiálu 501 Klademe důraz na výběr vhodných dodavatelů, zajišťujících potřeb-

nou kvalitu materiálu. Z důvodu pandemie COVID - 19 došlo 

k nárůstu spotřeby materiálu, nejvíce v oblasti spotřeby hygienických 

prostředků.  

Spotřeba energie 502 Dodavatelé jsou vybráni na základě veřejné zakázky, snažíme se reali-

zovat opatření vedoucí ke snižování energetické náročnosti. 

Opravy a udržování 511 Klademe důraz na výběr vhodných dodavatelů, zajišťujících potřeb-

nou kvalitu oprav a údržby. Realizovali jsme větší opravu střechy na 

návětrné straně objektu. 

Ostatní služby 518 Daří se nám udržovat náklady v jednotlivých  položkách, klademe 

důraz na výběr vhodných dodavatelů, zajišťujících potřebnou kvalitu 

služeb. 

Zákonné sociální  

náklady 

527 V souvislosti s pandemií COVID - 19 došlo k obrovskému nárůstu 

spotřeby osobních ochranných pomůcek. Velkou část nákladů nám 

eliminovali dotační programy MPSV COVID - 19 , nejvíce poslední 

vyhlášený COVID - 19 volná forma. 

Výnosy -  úhrada  

obyvatel 

602 U výnosů za poskytnutou péči obyvatelům za ubytování a stravování 

nedošlo k poklesu.  Důsledky dopadu pandemie COVID - 19 , které  

se projevili  hlavně na přelomu třetího a čtvrtého  čtvrtletí roku, eli-

minovaly dotační programy MPSV COVID - D a COVID - E. 

Výnosy -  příspěvek na 

péči 

602 Příspěvek na péči vykazuje setrvalý stav oproti předchozímu období. 

Důsledky dopadu pandemie COVID - 19 , která nás zasáhla na přelo-

mu třetího a čtvrtého čtvrtletí roku, se  neprojevily rozhodujícím způ-

sobem. 

Výnosy -  zdravotní             

pojišťovny 

602 Velmi se nám daří, stejně jako v předchozích obdobích, nezpochybni-

telně vykazovat výkony na zdravotní pojišťovny. Velký dopad pande-

mie COVID - 19 , která nás zasáhla na přelomu třetího a čtvrtého 

čtvrtletí roku, se  tudíž neprojevil rozhodujícím způsobem. Jako kaž-

doročně, narážíme na regulační principy zdravotních pojišťoven. 

Výnosy z vybraných 

míst. vlád. institucí a 

transferů 

672 Došlo k nárůstu výnosů z transferů oproti předchozímu období díky 

dotačním programům, převážně MPSV, v souvislosti s pandemií CO-

VID - 19 . Tyto výnosy jsme použili na úhradu mimořádných odměn 

zaměstnanců, na úhradu výpadku příjmů a zvýšených nákladů, hlavně 

osobních ochranných pomůcek, v souvislosti s pandemií COVID - 

Od 1.1.2020 poskytujeme, kromě sociální služby domovy pro seniory, nově sociální službu odlehčo-
vací služby.  Odlehčovací službu v roce 2020 využili čtyři klienti, za poskytnuté ubytování a stravu 
uhradili částku 19 760,00 Kč a za poskytnutou péči uhradili částku 3 334,00 Kč.  

Položka Schválený rozpočet 2020 Skutečnost 2020 % plnění 

Náklady 56 223,0 tis. Kč 60 685,5 tis. Kč 107,93 % 

Výnosy 56 223,0 tis. Kč 60 691,3 tis. Kč 107,94 % 
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Organizační schéma 

Neinvestiční příspěvek: 

  

Částka: 

Podpora sociálních služeb dle 101a) 
zákona o sociálních službách 

15 502 440,00 Kč 

Neinvestiční příspěvek na provoz 

z toho na základní činnost: 

10 568 620,00 Kč 

 7 108 620,00 Kč 

Neinvestiční příspěvek na kyber-
bezpečnost 

140 410,00 Kč 

Celkem 26 211 470,00 Kč 

P
lz

eň
sk

ý 
kr

aj
 

  

Částka: 

MPSV – program podpory C na 
mimořádné ohodnocení pracovníků 
v sociálních službách 

1 849 966,00 Kč 

MZ – mimořádné ohodnocení zdra-
votníků v sociálních službách 

374 145,61 Kč 

MPSV – program podpory D na 
vícenáklady a výpadek zdrojů 

459 902,00 Kč 

MPSV – program podpory E na 
vícenáklady a výpadek zdrojů 

1 538 573,00 Kč 

MPSV – program na vícenáklady a 
výpadek zdrojů 

646 370,00 Kč 

Celkem MPSV a MZ 4 868 956,61 Kč 

P
lz

eň
sk

ý 
kr

aj
 

 Aktiva celkem: 148 362 034,79 Kč  Pasiva celkem: 148 362 034,79 Kč 

Stálá aktiva: 

z toho: 
 

dlouhodobý nehmotný majetek 

dlouhodobý hmotný majetek 

129 093 174,29 Kč 

 
  

10 564,00 Kč 

129 082 610,29 Kč 

Vlastní kapitál: 

z toho: 
 

jmění úč. jednotky a upra-
vující položky 

fondy účetní jednotky 

výsledek hospodaření 

138 003 804,90 Kč 

 
  

129 844 824,41 Kč 

 

8 153 144,87 Kč 

5 835,62 Kč 

Oběžná aktiva: 

z toho: 
 

zásoby 

krátkodobé pohledávky 

krátkodobý finanční majetek 

19 268 860,50 Kč 

 
  

716 231,95 Kč 

939 381,02 Kč 

17 613 247,53 Kč 

Cizí zdroje: 

z toho: 
 

dlouhodobé závazky 

krátkodobé závazky 

10 358 229,89 Kč 

 
  

300,00 Kč 

10 357 929,89 Kč 

Úhrady obyvatel 

Strava a ubytování 11 770 562 Kč 

Příspěvek na péči 10 156 200 Kč 

Spoluúčast rodiny 99 679 Kč 
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V průběhu roku 2020 proběhlo v 

Domě seniorů Kdyně několik inter-

ně i externě zajišťovaných školení 

zaměřených na zvyšování odborné 

kvalifikace zaměstnanců v přímé 

péči o obyvatele (podrobnosti uvá-

dí tabulka níže).  Zaměstnanci z 

přímé péče se tak zúčastnili několi-

ka školení zaměřených na přesun a 

manipulaci obyvatele, zaměstnanci z 

terapie navíc absolvovali školení 

v konceptu Smyslové aktivizace. 

Pro zaměstnance napříč pozicemi 

pak v minulém roce proběhlo ško-

lení společnosti ELNECzaměřené 

na paliativní péči, kurz Zvyšování 

psychické odolnosti, či zážitkový 

kurz první pomoci. Další v loňském 

roce realizovaná školení byla již 

zaměřená na individuální potřeby 

rozvoje jednotlivých zaměstnanců a 

probíhala téměř výhradně z důvodu 

coronavirové situace v online pro-

středí. Také roce 2021 bychom 

rádi v oblasti vzdělávání pokračovali 

v pořádání vzdělávacích akcí  zamě-

řených na rozvoj potřebných do-

vedností a znalostí zaměstnanců 

Domova, rozsah i způsob školení 

však i v dalším roce pravděpodob-

ně ovlivní epidemi-

ologická situace. 

Daniela Pagurko 

personalistka 

PRACOVNÍ  

NESCHOPNOSTI 

Počet PN z prac. úrazu 

0 

Počet PN 

84 

Celkem proplacených dnů 

PN 

732 

Celkem proplaceno v Kč 

480 694,-Kč 

Daniela Pagurko 
personalistka 

Vyplaceno na mzdách 

28 351 441,- Kč 

Z toho odměny a prémie 

4 267 406,- Kč 

Ostatní osobní náklady 

2 646 353,- Kč 

Průměrný plat 

30 683,- Kč 

Název vzdělávací akce Počet osob Počet hodin školení 

Elnec 17 24 

Evakuační podložky 11 1,5 

Koncept Smyslové aktivizace 8 5 

Manipulace s obyvatelem 15 6 

Manipulace s prvky KM 5 4 

Odborná školení z oblasti administrati-

vy, personalistiky a účetnictví 
7 -- 

Odborná školení z oblasti bezpečnosti 

práce 
11 1 

První pomoc 13 8 

Přesun pomocí zvedáku 5 1,5 

Psychická zátěž a stres 2 8 

Školení řidičů 20 2 

Zvyšování psychické  odolnosti 1 8 

Vzdělávání zaměstnanců 
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Průměrný počet 

zaměstnanců v 

HPP byl 77 osob. 

 

 

V roce 2020 došlo v Domo-

vě celkem k 11 pracovním 

úrazům. K porušení pracov-

ních postupů došlo v 1 pří-

padě (9,09% z celkového 

počtu úrazů). Všichni za-

městnanci byli po úraze 

opakovaně proškoleni v 

bezpečnosti práce. Význam-

ným rizikovým faktorem je i 

v tomto roce práce v kuchy-

ni (především s ostrými 

předměty). Zaměstnanci zde 

používají veškeré ochranné 

pomůcky. Vzhledem k vý-

znamné fluktuaci v tomto 

středisku se však pracovním 

úrazům není možné zcela 

vyhnout. Strukturu pracov-

ních úrazů zobrazují jednot-

livé grafy. 

Ing. Daniela Pachlová 

Manažer BOZP 

BOZP 

9%

9%

55%

9%

9%

9%

Pracovní úrazy dle prac. zařazení

administrativa

všeobecná sestra

kuchyně

úklid

přímá péče

terapie

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Pracovní úrazy dle typu zranění

Pád s následnou
pohmožděninou dolní
končetiny

Pád nářadí - zhmožděnina
dolní končetiny

práce s ostrým předměten -
poranění horní končetiny

opaření horní končetiny

přiražení horní končetiny

   Pracovníci v Domově   HPP     Dohody 

         k 31.12.2020   
Počet pra-

covníků Úvazky DS Úvazky OS 
Přepočtené 

úvazky celkem 
Počet pra-

covníků 

pracovníci v přímé péči 37 33,81 0,69 32,77 14 

sociální pracovníci   3 2,45 0,05 2,54 1 

přímá obslužná péče   30 27,44 0,56 26,01 13 

zákl. výchovná nepedagogická činnost 4 3,92 0,08 4,22 0 

zdravotničtí pracovníci 12 11,025 0,225 12,48 1 

všeobecná sestra   8 7,35 0,15 8,4 1 

praktická sestra   3 2,94 0,06 3,04 0 

ergoterapeut   0 0 0 0 0 

nutriční terapeut   1 0,735 0,015 1,04 0 

ostatní pracovníci   30 27,93 0,57 29,15 40 

obslužný personál   22 20,09 0,41 21,16 37 

administrativní pracovníci 3 2,94 0,06 2,9 3 

5 4,9 0,1 5,09 0 vedoucí pracovníci   

celkem     79 72,765 1,485 74,4 55 



 

 Dům seniorů Kdyně, 

Příspěvková organizace 

Pod Korábem 669 

34506 Kdyně 

Tel. 379 791 111 (recepce) 

Email: info@dskdyne.cz 

http://www.dskdyne.cz 

IČO: 750 07 746 

 

Podat pomocnou ruku těm, kteří už tímto světem sami „jít“ 

nemohou. Vytvořit pro ně Domov, který se bude nejvíce podobat 

tomu pravému. Vybudovat pro ně prostředí, ve kterém již 

nebudou muset podzim svého života přežívat, ale budou jej moci 

naplno prožívat. 

Poslání Domova 

Poskytování informací podle zákona 106/1999  

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí. 0 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného 

subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vyna-

ložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákla-
0 

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence.  0 

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení. 0 

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. x 

Kompletní seznam všech akcí včetně fotografií za rok 2020 naleznete na 

webových stránkách Domova:  

http://www.dskdyne.cz  

V roce 2020 byla účast obyvatel na společenských a kulturních akcích značně ovlivně-

ná Corona krizí. Přesto se nám podařilo několik aktivit v průběhu roku realizovat. Pro 

obyvatele Domova jsme v roce 2020 připravili například masopustní posezení, grilová-

ní v zahradě Domova či několik výletů. 

Společenské, kulturní akce a aktivity 

nebo na facebookových stránkách  http:// www.facebook.com/dskdyne 

ms-its:server/Programy/AlfaCD/data/chm/sb0002a.chm::/Sb1999/1999.106-2012.07.01.htm#par16a
http://www.dskdyne.cz/a-oslava-mdz-2018.aspx
https://www.facebook.com/dskdyne


 

 

 


