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Pandemie koronaviru bo-

hužel i v roce 2021 ovliv-

ňovala celý svět, život 

v Domově také. I přes 

všechna možná omezení, 

testování a dodržování 

opatření jsme se ale sna-

žili, aby život a nálada by-

la dobrá a abychom si 

dokázali čas správně užít.  

Naším cílem bylo 

v maximální možné míře 

chránit jak obyvatele, tak 

zaměstnance.  Jsem rá-

da, že se u nás velmi brzo 

v loňském roce spustilo 

očkování, že proočkova-

nost v našem Domově je 

mezi obyvateli vysoká, a 

že jsme se mohli 

v některých činnostech 

vracet k normálu.  Spolu-

práce mezi Domovem a 

očkovacím týmem byla 

velmi dobrá a efektivní.  

Spousta preventivních 

opatření a celoroční 

zpřísněný hygienický re-

žim byl však po celý rok 

velkým tématem.  

Vnímala jsem, že nejvíce 

těžké bylo pro obyvatele 

nevidět své blízké. Jakmi-

le to bylo aspoň trochu 

možné, obnovovali jsme 

v nějakém režimu ná-

vštěvy, zprostředkovávali 

jsme telefonní či elektro-

nické kontakty, balíčky a 

podobně.  

Jsem velmi ráda, že se 

nám podařilo držet nasta-

venou kvalitu poskytova-

ných služeb, že jsme byli 

schopní se obyvatelům 

věnovat alespoň v nějaké 

míře tak, jak byli zvyklí. 

Nezanedbávali jsme ani 

vzdělávání zaměstnanců.   

Rok 2021 nebyl jen špat-

ný, povedlo a udělalo se 

spoustu věcí, které jsou 

uvedeny na následujících 

stránkách. A kterým se 

věnovali mí kolegové.   

Ráda bych ještě zmínila, 

že Domov byl osloven ke 

spolupráci na mezinárod-

ním projektu paliativní 

péče, který se soustředil 

na podporu rodin obyva-

tel, kteří již sami nemo-

hou vyjádřit  svá přání. 

Výsledky a zhodnocení 

očekáváme v příštím ro-

ce, stejně tak výsledek 

ocenění ve Značce kvali-

ty, kterou zaštiťuje Asoci-

ace poskytovatelů sociál-

ních služeb ČR, jejíž je 

Domov členem. 

Na závěr bych chtěla zno-

vu i touto cestou vyjádřit 

velké poděkování ve zvlá-

dání této situace jak mým 

kolegům, tak obyvatelům, 

s jakou trpělivostí a vírou 

vše zvládají. 

 

 

 

Mgr. Lucie Vísnerová 

ředitelka Domova 



Základní údaje o Domově 
IČO: 750 07 746 

Zřizovatel:  

Plzeňský kraj 

První forma:  

příspěvková organizace 

Druh služby:  

Domov pro seniory 

Identifikátor:  8139724 

Počet lůžek : 101 

Druh služby:  Odlehčovací 

služba, Identifikátor:  7836822 

Počet lůžek : 2 

Datová schránka: uprkhy7 

Cílová skupina: Senioři nad 50 let 

Statutární zástupce: 

Mgr. Lucie Vísnerová 

Domov nabízí 103 lůžek na 47 

dvoulůžkových a 9 jednolůžkových 

pokojích. 101 lůžek je určeno pro 

službu domov pro seniory, 2 lůžka 

jsou pro odlehčovací službu. 

Pokoje pro obyvatele jsou na dvou 

podlažích. Většina pokojů má vlastní 

WC se sprchou, část dvoulůžko-

vých pokojů má společné sociální 

zázemí pro dva sousedící pokoje.  

Sociální zařízení (sprchový kout, 

WC, umyvadlo) na jednolůžkovém 

či dvoulůžkovém pokoji je umístěno 

v chodbičce před pokojem obyvatel. 

Součástí vybavení jsou madla, inte-

grovaný koupací sedák a další prvky 

pro bezbariérový přístup. Pokoje 

bez sociálního zařízení mají koupel-

nu a WC společné – dva sousedící 

pokoje mají sociální zařízení pří-

stupné z chodby před pokojem. 

K základnímu vybavení pokoje patří 

polohovací postel, noční stolek, 

skříň, stůl, židle nebo křeslo. Dle 

prostorových dispozic pokoje je 

možné pokoj dovybavit další komo-

dou, židlemi, křeslem nebo vlastním 

nábytkem obyvatele dle jeho přání. 

Samozřejmostí je pak vybavení po-

koje vlastními doplňky obyvatele  

(televize, rádio, obrázky, fotografie, 

květiny, dekorativní a vzpomínkové 

předměty atd.).  

V přízemí Domova se nachází pro-

storná jídelna. Každé patro má také 

svou jídelnu a koupelnu s hydraulic-

kou vanou.  

Jídelny mohou obyvatelé navštěvo-

vat nejen k jídlům, ale také slouží 

jako místa společného setkávání, 

kde mohou posedět u kávy napří-

klad s rodinou. Na jídelnách konají 

aktivity pořádané Domovem nebo 

jiné kulturní akce. Jídelny jsou vyba-

veny SMART tabulí, PC, Wi-Fi,  data 

projektorem a plátnem na promítá-

ní. Jídelny jsou příjemně vymalované 

a prosklené velkými okny, takže 

jsou velmi prosvětlené. Okna se dají 

zatemnit venkovními žaluziemi. V 

části jídelny je i reminiscenční kou-

tek vybavený sedací soupravou a 

dobovými doplňky. 

Z prvního patra je přístupná ven-

kovní terasa a pavilon. V Domově 

nechybí rehabilitační prostory, tělo-

cvična, rukodělná dílna, místnost 

pro terapii Snoezelen, nebo prádel-

na. 
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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 přeplatek ve výši 65 % z ceny odhlášené stravy.  

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     



Obyvatelé 
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V roce 2021 uzavřelo smlouvu s Domem seniorů Kdyně, tj. stalo se novými obyvateli Domova 45 žadatelů (průměr 

počtu uzavřených smluv za 10 let je 31,5 smlouvy/rok.) ,  zemřelo 26 obyvatel a 3 obyvatelé ukončili v průběhu roku 

smlouvu. Počet obyvatel k 31.12.2020 činil 97 osob. Šest míst tak zůstalo ke konci roku neobsazeno. Odlehčovací službu 

využilo v roce 2021 6 klientů. Těmto klientům byla poskytována péče po dobu 92 dnů. 

Struktura obyvatel dle stupně závislosti na pomoci k 31. 12. 2021 

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

Pohlaví      

2 6 6 10 10 Muži 

3 1 9 27 23 Ženy 

Celkem 5 7 15 37 33 

Obyvatelé dle roku nástupu do  

Domova 

údaje k 31.12.2021 

Rok Počet 

2003 7 

2010 1 

2012 4 

2013 2 

2014 5 

2015 6 

2016 3 

2017 3 

2018 5 

2019 13 

2020 17 

2021 31 

Celkem 97 

Počet obyvatel 

Věková kategorie 
Muž žena celkem 

Do 65 let 4 2 6 

66—75 let 8 9 17 

76—85 let 10 25 35 

86—95 let 11 22 33 

Nad 96 let 1 5 6 

Pohlaví Průměrný věk 

Muž 78,82 

Žena 84,45 

66 - 75 
18%

76 - 85 
36%

86 - 95 
let

34%

do 65 let
6%

nad 
96 
6%

Struktura obyvatel dle věku

 Počet aktivních žá-

dostí v pořadníku 

uchazečů o ubytová-

ní byl v roce 2021 60 

osob. 

Obyvatelé s těžším 

stupněm závislosti 

(III. a IV.) tvořili k 

31.12.2021 72,16 % 

všech obyvatel  Do-

mova. 

Průměrný věk obyva-

tel dosáhl 82,52 let.  

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

Počet obyvatel  Pohlaví  

Výše PnP muž žena celkem 

0 2 3 5 

880 6 1 7 

4400 6 9 15 

8800 10 27 37 

13200 10 23 33 

Celkem 34 63 97 

bez PnP
5%

I. stupeň
7%

II. stupeň
16%

III. 
stupeň

38%

IV. 
stupeň

34%

Struktura obyvatel dle přiznaného PnP



Sociální pracovník 
Rok 2021 byl pro 

nás rokem dalších 

změn, ale také po-

stupným ustálením a 

celkovou stabilizací. 

Zvolna jsme se 

adaptovali na veške-

rá opatření, která byla zavedena. Stej-

ně tak i obyvatelé a jejich rodiny si 

zvykali na postupy, které jsme vzhle-

dem k stále trvající  koronavirové 

situaci dodržovali. 

Na počátku roku jsme se snažili ob-

sazovat místa uvolněná koncem roku 

předchozího . V Domově bylo tou 

dobou 81 obyvatel, tzn. 20 volných 

míst. Jednání převážně probíhala 

v nemocnicích či pouze telefonicky, 

neboť jsme se především snažili uleh-

čovat značné obsazenosti zdravotnic-

kým zařízením.     

Bohužel v březnu přišlo na určitou 

dobu další uzavření Domova. Na tuto 

situaci jsme reagovali znovu zavede-

ním příjmu balíčků pro obyvatele od 

rodin . Díky tomu, že už byl systém 

balíčků pro všechny znám, nebyl 

v tomto ohledu problém s organizací. 

Během zimních měsíců byly volné 

pokoje  využívány pro izolace obyva-

tel zasaženým koronavirem. 

Pokud měli obyvatelé zájem, zpro-

středkovávali jsme alespoň telefonic-

ké hovory s jejich blízkými.   

Se zákazem návštěv, jsme převzali 

určitou část agendy z úřadu práce a 

to dotazníkové sociální šetření 

k příspěvku na péči, které jsme pak 

zasílali poštou úřadu. 

V červenci 2021 do Domova zavítal 

nový náměstek hejtmana pro oblast 

sociálních věcí pan Rudolf Špoták se 

svými kolegy ze sociálního odboru 

krajského úřadu. Během jeho ná-

vštěvy jsme představili svou náplň a 

postupy sociální práce.  

V letních měsících nás čekala aktu-

alizace pořadníku přijatých žádostí. 

Vzhledem k velkému počtu úmrtí 

žadatelů a neaktuálních žádostí by-

lo několik desítek žádostí vyřaze-

no. Cílem bylo evidovat žádosti jen 

těch, kteří naši službu skutečně 

potřebují a v případě uvolnění mís-

ta jim nabídnout uzavření smlouvy.  

Zpestřením pro náš tým byl také 

praktikant, kterého jsme zapojili do 

naší práce a dění  v Domově. Kole-

ga působil již před nástupem na 

praxi jako pracovník přímé péče. 

Prostředí Domova tedy dobře znal 

a spolupráce byla pro nás i pro něj 

přínosem.  

V letošním roce jsme absolvovali 

několik vzdělávacích programů a 

školení. Významnou částí ve vzdě-

lávacích plánech byla pro nás 

„Škola sociální práce“ 

pořáda-

ná 

v rámci 

projektu 

OPZ 

„Systémová podpora profesionální-

ho výkonu sociální práce II“.  Kole-

ga Lukáš Denk byl následně 

z účastníků vybrán, aby zhodnotil 

přínosy Školy při celostátní konfe-

renci MPSV v Praze. Další zajímavé 

školení proběhlo na podzim, kdy 

jsme se účastnili školení s názvem 

„Zvyšování psychické odolnosti lidí 

pracujících v sociální oblasti“. Od 

Asociace poskytovatelů sociálních 

služeb jsme prošli online školením 

„Rodina jako významný partner 

podpory a péče“.  

V rámci pozice sociálních pracovní-

ků spolupracujeme s ostatními ko-

legy v paliativním týmu. Tento rok 

jsme se zapojili do mezinárodního 

projektu, na kterém náš Domov 

spolupracoval s Centrem paliativní 

péče. Spolupráce s rodinou 

v tomto směru je pro nás velmi 

důležitá, i když je pro všechny 

mnohdy smutným a náročným té-

matem.  

Každé školení, stáž nebo jiná forma 

vzdělávání nám přináší aktualizaci 

znalostí a nové podněty k práci.  

Na podzim roku 2021 proběhly volby 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR. Volby jsme zajišťovali i u nás 

v Domově. Účast obyvatel byla znač-

ná. Jako při každých volbách spolu-

pracujeme s městem Kdyně, které 

prostřednictvím svých úředníků po-

skytuje přenosnou urnu a volební 

lístky.  

V roce 2019 jsme otevřeli novou so-

ciální službu. Pro odlehčovací službu 

– krátkodobé pobyty – máme vyčle-

něny 2 lůžka.  V roce 2019 i v roce 

2020 její poskytování výrazně ovliv-

nily restriktivní a preventivní opat-

ření v souvislosti s Covid 19. Není 

tak reálné tuto službu objektivně 

hodnotit. V roce 2020 ji využilo 5 

klientů (z toho jeden opakovaně). 

Na konci roku bydlelo v Domově 

celkem 97 obyvatel. Za celý rok jsme 

uzavřeli 45 nových smluv o poskytnu-

tí sociální služby (což je největší po-

čet v celé historii Domova vyjma ob-

dobí po jeho otevření). Celkem 3 

obyvatelé ukončili v průběhu roku 

své smlouvy, dalších 26 obyvatel ze-

mřelo. 

Kritické situace v životě nám mnohé 

berou, přinášejí mnoho nejistot, ale 

také mnoho příležitostí jak pro změ-

nu, tak pro rozvoj. Věříme, že situace 

spojená s koronavirem se nejenom 

v Domově, ale i ve světě uklidní, a 

budeme moci naplno dělat naši práci 

s radostí, kvalitně a nejlépe jak dove-

deme.  
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Lukáš Denk, DiS., Lucie Strnadová, DiS.,  

Bc. Klára Zedková,  Sociální pracovníci 



Rok 2021 byl rokem plný otázek a 

očekávání. Obyvatelé i my jsme se 

ptali: „Jaký ten nový rok asi bude? 

Bude lepší než ten minulý? Dočká-

me se klidného života jako před 

pandemií? Strach a obavy 

z přetrvávající pandemie přetrvával 

u nás u všech. Nadále jsme museli 

být ostražití a co nejvíce chránit 

sebe i naše obyvatele. Zároveň jsme 

se ale snažili, aby se obyvatelům ži-

vot v Domově pomalu vracel do 

starých kolejí.  

Povedlo se a podařilo se několik 

změn a posunů v kvalitě života na-

šich obyvatel. Pokračovali jsme 

v obměně polohovacích lůžek, kva-

litních matrací a nočních stolků. Za-

koupili jsme několik dalších čističek 

vzduchu, které jsou umístěné na 

různých pokojích a lze je přemisťo-

vat dle potřeby. Čističky nám pomá-

hají udržovat Domov bez zápachu a 

čistí vzduch i od virů a jiných škodli-

vin.  Na 2. patře jsme pořídili na 

chodby nové skříňky na pitný režim. 

Obyvatelé si tak mohou i nadále 

v rámci zachování soběstačnosti 

sami zajistit do konviček čaj nebo 

šťávu. 

K zajišťování kvalitní péče, jsou vel-

mi důležité dovednosti a znalosti 

našich zaměstnanců. Povedlo se nám 

doplnit kvalifikaci u několika zaměst-

nanců absolvováním kurzu Pracovní-

ka v sociálních službách. V Domově 

také proběhl třídenní základní kurz 

Bazální stimulace, která je nedílnou 

součástí při poskytování kvalitní pé-

če. Dále jsme realizovali interní 

vzdělávání, kde jsme si 

potřebovali ujasnit 

postupy a prakticky si 

vyzkoušet mezi se-

bou, co zažívají naši 

obyvatelé 

(manipulace 

s obyvatelem, 

podávání stravy, 

změny na kůži). 

Na podzim jsme 

připravili pro za-

městnance školení určené hlav-

ně pro ně samotné s názvem 

Zvyšování psychické odolnosti. 

Vyzkoušeli si přednosti pozitiv-

ního myšlení a jednoduché rela-

xační metody, které si mohou využít 

v náročných situacích. Zjistili, co je 

v životě drží a posiluje a kde mají 

uloženy zdroje energie.  

Výbornou spolupráci máme s našimi 

dobrovolníky, kteří pravidelně do-

chází jedenkrát někdy i dvakrát 

v týdnu a pomáhají obyvatelům 

smysluplně naplňovat jejich volný 

čas. Velmi ochotně přijdou pomáhat 

i na různé akce jako jsou např. 

Sportovní hry nebo Opékání buřtů. 

Po dvouleté odmlce jsme z fondu 

FKSP zajistili pro zaměstnance a je-

jich děti „víkendový tábor“ na Orlo-

vicích na téma „Šmoulové“. Ačkoliv, 

je příprava a realizace velmi nároč-

ná, všichni včetně dětí jsme si víkend 

výborně užili a budeme se jistě těšit 

na další. 

I přesto, že jsme rok 2021 neprožili, 

tak jak jsme možná mnozí očekávali, 

byl to rok o krůček lepší a věřím, že 

i ten následující bude rokem zase o 

krok lepším. 

Přímá péče 

Andrea Kubešová 

vedoucí  
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Recepce – zaměstnanci recepce jsou 

prvním kontaktem při příchodu 

do Domova. Ochotně poskytnou zá-

kladní informace o Domově, v případě 

telefonické komunikace přepojí na po-

žadovanou osobu. Poradí a pomohou 

zorientovat se v Domově, případně 

doprovodí na požadované místo. Za-

bezpečují přenos kulturních akcí a pra-

videlných setkání s ředitelkou Domova 

do televizí na pokojích našich obyvatel. 

Recepční sledují okolí Domova na ka-

merovém systému. Obyvateli Domova 

je hojně využíván nápojový automat na 

kávu a různé pochutiny, i s jeho obslu-

hou recepční pomáhá. V zimních měsí-

cích udržují chodníky v okolí Domova 

od sněhu a námrazy, tak aby byly bez-

pečné. V létě zajišťují obyvatelům, sedí-

cím na lavičkách v okolí Domova, pitný 

režim.  

Úklid – zaměstnanci úklidu se každo-

denně, včetně svátků a víkendů starají o 

čistotu a pořádek v našem Domově. 

Pracují na dvě směny, aby byl pořádek 

zajištěn i v odpoledních hodinách. Pro-

vádí běžný úklid pokojů obyvatel, spo-

lečných prostor, jídelen, kanceláří či 

zázemí zaměstnanců. Pokud to provoz 

a personální obsazení dovolí, provádějí i 

generální úklidy, kdy je úklid rozsáhlejší 

a důkladnější než běžný denní úklid. 

Pravidelně se starají o rozvoz vyprané-

ho osobního prádla obyvatel a úklid 

ložního prádla.  

Kuchyně - Kuchyně Domova vyhovuje 

jak kapacitně, tak vybavením, potřebám 

i normám pro stravovací provoz zaříze-

ní poskytujícímu celodenní stravování 

uvedenému počtu strávníků. Kuchyně je 

vybavena odpovídajícím zařízením 

(konvektomaty, robot, pánev, myčka 

nádobí, kráječe, krouhače a další). 

V loňském roce jsme do kuchyně poří-

dili nový chladící box  k uchovávání jídel 

nebo potravin za správné teploty.  Řídí-

me se systémem HACCP. 

Zaměstnanci připravují ve spolupráci 

s nutriční terapeutkou, plnohodnotně 

vyváženou stravu. Snaží se vyhovět 

v rámci možností požadavkům a maxi-

málně se věnují potřebám obyvatel. V 

kuchyni poskytujeme celodenní stravo-

vání, tudíž dbáme na vyváženost i roz-

manitost našich jídel. Velký důraz klade-

me na tradiční českou kuchyni, ale mís-

to u nás mají i moderní potraviny jako 

bulgur, kuskus, ryby, čerstvé saláty při-

pravované u nás, stejně jako čerstvé 

vepřové, králičí nebo hovězí maso. U 

obyvatel mají velký úspěch sladká jídla a 

moučníky, které zde připravujeme kla-

sickým způsobem podle tradičních re-

ceptur. 

V kuchyni vaříme několik druhů stravy 

(diet): racionální (normální), diabetická 

a žlučníková (šetřící). Diabetická strava 

nabízí kromě snídaní, obědů, večeří a 

svačiny i druhou večeři. U každé diety 

je různá úprava, tak aby vyhovovala 

obyvateli (mletá, mixovaná, úpravy peči-

va)  Každý den je zařazeno čerstvé ovo-

ce i zelenina. Dbáme na pestrost při-

pravované stravy a hlavně na dodržení 

kalorických a výživových norem. Oby-

vatelé mají možnost využít podávání 

jídel ve společných jídelnách nebo jsou 

jídla dovážena ve vyhřívacích vozících a 

servírovaná přímo do jejich pokojů. 

Součástí každého jídla je samozřejmě i 

pitný režim. Každý klient má možnost si 

kdykoli nalít čaj nebo šťávu. K snídaním 

jsou podávány teplé nápoje jako např. 

karo, melta, ovocný nebo černý čaj. 

Prádelna - praní osobního a ložního 

prádla obyvatel je zajišťováno každý 

den i o víkendech a svátcích.  Abychom 

zachovali kvalitu vypraného prádla, pou-

žíváme průmyslové pračky napojené na 

pravidelně seřizovaný dávkovací systém. 

Zaměstnankyně si prádlo během třídění 

evidují a po vyžehlení a složení zkontro-

lují, zda vše patří správnému obyvateli. 

Dále se starají i o pracovní oblečení 

zaměstnanců, včetně drobných oprav či 

úprav. 

I v roce 2021 v Domově platila přísná 

karanténní opatření.  Přes všechny 

strasti a personální potíže jsme s velkou 

pomocí našich stálých pracovníků a pra-

covníků na DPP tuto náročnou situaci 

zdárně zvládli a kvalitní péče o klienty 

nebyla narušena. 

Provoz 

Anna Veseláková 
vedoucí   

  Snídaní Obědů Večeří 

V roce 2021 bylo vydáno 32 204 42 180 33 883 

  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 

Vybavení kuchyně 

Konvektomat malý, velký 

Varný kotel I, II 

Pánev 

Myčka 

Elektrický sporák 

Chladící box 

Chladící skříň 

Mrazák 

Lednice 

Kuchyňský robot 

Krouhače zeleniny 

Elektrický kráječ chleba, uzenin 

Stravování v číslech 

6 

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



Rok 2021 byl opět ovlivněn pandemií 

Covid-19. Terapie naplánovala akce a 

aktivity tak jako každý jiný rok, ale jejich 

uskutečnění se odvíjelo podle aktuálních 

nařízení. 

V lednu a únoru se kvůli opatřením žád-

né akce nekonaly, proběhlo pouze na-

plánované malování prostor terapie. 

Bohužel se nekonal ani Ples Domova. 

Sešli jsme se až v březnu na malém po-

sezení u příležitosti MDŽ.  Obyvatelé si 

pochutnali na kávě a zákusku. Naše 

obyvatelky dostaly tak jako každý rok 

kytičku. 

Začátkem března jsme si připomněli 

obyvatele, kteří zemřeli. V obýváku 

jsme připravili pietní místo, kam obyva-

telé i zaměstnanci mohli přijít zapálit 

svíčku a zavzpomínat. 

Před Velikonoci jsme s obyvatel napekli 

beránky a mazance a pak vše společně 

ochutnali na společném posezení při 

harmonice pana Kupilíka. Radost obyva-

telům také udělaly děti z Nové školy, v 

Domažlicích, které přinesly dárky a 

sladkosti. 

Proběhlo Májové posezení 

s harmonikou. V červnu našim obyvate-

lům přijela zazpívat herečka a zpěvačka 

Bára Hrzánová se svým doprovodem. 

Vystoupení mělo u našich obyvatel vel-

ký úspěch. 

V listopadu navštívil obyvatele Šimon 

Pečenka s pořadem Abeceda písniček. 

Terapie také připravila program na akci 

pro zaměstnance. Ta se již po několiká-

té konala v Orlovicích u Kdyně. Tento-

krát jsme všichni trávili víkend ve Šmou-

lově. 

V adventním čase navštívil náš Domov 

Mikuláš se svou družinou, s obyvateli 

jsme se věnovali výrobě vánočních de-

korací, které pak zdobily prostory naše-

ho Domova a také pečení vánočního 

cukroví. Vše jsme zakončili Vánoční 

kavárnou, kde se obyvatelé sešli u kávy 

a ochutnávali napečené cukroví. Vánoč-

ní svátky našim obyvatelům zpříjemnily 

dárky dětí z MŠ  a ZŠ Kout na Šumavě, 

dětí z Nové školy v Domažlicích, spolku 

Kdyňské tvoření a závěsné kalendáře od 

Policie ČR. 

Obyvatelům jsme se věnovali individuál-

ně. Navštěvovali jsme je na pokojích, a 

pokud to situace dovolila, chodili jsme 

na procházky do zahrady Domova. Ta-

ké jsme v případě zájmu zprostředková-

vali telefonické hovory u obyvatel, kteří 

sami volat nemohli se svými  rodinami a 

blízkými. 

Pro naše obyvatele byla na červen při-

pravena přednáška Mgr. Dagmar Brožo-

vé na téma „Bezpečí pro seniory“. 

Smyslem této akce bylo říci obyvatelům 

praktický návod, jak se vyhýbat nežá-

doucím situacím, popřípadě jak se při  

nich chovat a minimalizovat své ohrože-

ní. 

Během léta jsme pro obyvatele připravi-

li výlet na Bolfánek u Chudenic, který 

jsme několikrát zopakovali, aby mohli 

jet všichni přihlášení obyvatelé.  

V létě jsme také opékali buřty a grilovali 

špízy za pavilonem. U obojího pomáhali 

obyvatelé s přípravou.  

Na začátku listopadu jsme si u vzpomín-

kového místa v zahradě Domova připo-

mněli svátek: Památka zesnulých. Pro-

běhla mše a každý mohl zapálit svíčku 

za své nejbližší. 

Během roku probíhali pravidelná setká-

ní obyvatel s paní ředitelkou, která je 

vždy seznámí s důležitými informacemi 

o dění v Domově. V rámci setkání mají 

obyvatelé možnost vyjádřit se k jednot-

livým tématům, projevit svá přání nebo 

připomínky. 

Pokud slaví naši obyvatelé kulaté nebo 

půlkulaté narozeniny dostávají od Do-

mova dort a terapie pro ně připravuje 

v případě jejich zájmu malou oslavu.  

Po celý rok probíhaly aktivity jako je 

například rukodělná dílna, trénování 

paměti, Bingo, kavárna, vycházky, indivi-

duální rozhovory a canisterapie. Obyva-

telům dělá společnost labradorka  Me-

ggie ,která za obyvateli dochází s tera-

peutkou 1x týdně.  

Pravidelně také probíhala aktivita: Tan-

číme pro radost. Zde se scházíme 

v malých skupinkách s obyvateli 

v pavilonu a společně si zatančíme a 

zazpíváme známé písničky. Osvědčila se 

aktivita Posezení u kávy, která je pro 

obyvatele ve 2 a 3 fázi demence. Zde si 

můžou obyvatelé s dopomocí terapeutů 

vypít kávu nebo čaj a zazpívat oblíbené 

lidové písničky.  

Díky zimním vakům do invalidních vozí-

ků jsme mohli s obyvateli ven i 

v chladném počasí. U obyvatel jsou oblí-

bené hlavně zimní procházky 

v zasněžené zahradě. Obyvatele, kteří 

svůj čas tráví jenom v lůžku pravidelně, i 

s lůžky vozíme do pavilonu, kde se díky 

velkým proskleným oknům, které se 

dají celé otevřít můžou „podívat ven“. 

Pravidelně také probíhaly individuální 

a skupinové smyslové aktivizace. Tato 

aktivita vychází z biografie obyvatel. Cí-

lem je poskytnutí možnosti ohlédnout 

se a společné sdílení vzpomínek. Setkání 

probíhají v dílně, kde máme vytvořený 

příjemný koutek, v pavilonu, kde je ku-

chyňský koutek a obyvatelé vaří jedno-

duchá jídla nebo na smyslové aktivizace 

jezdíme mimo Domov. S obyvateli na-

vštěvujeme místa, se kterými je spojuje 

například příslušnost k dané oblasti ne-

bo společný zájem.  

Jako každý rok jsme osázeli venkovní 

prostory Domova. Obyvatelé sami 

předpěstovali rostliny, kterými pak osá-

zeli venkovní truhlíky a starali se o ně. 

Část léta dělal obyvatelům ve venkovní 

ohrádce společnost králík Ferda. Oby-

vatelé si rádi chodili sednout k němu na 

lavičku a pozorovat ho. V průběhu celé-

ho roku jsme také s obyvateli jezdili do 

cukrárny ve městě.  

Náš Domov klade důraz na vzdělávání 

zaměstnanců, proto se uskutečnil 

v loňském roce kurz Bazální stimulace, 

zaměstnanci terapie se navíc zúčastnili 

kurzu Péče o paměť a Jak si zdravě nasta-

vit hranice.  

V roce 2022 chceme kromě stávajících 

aktivit obyvatelům nově nabídnout Fil-

mový klub, kde budeme 1x týdně pro-

mítat filmy na přání, dále Tvořivý kou-

tek, kam můžou obyvatelé přijít 3x 

v týdnu a samostatně něco vyrábět ne-

bo malovat. Další novinkou bude mož-

nost pravidelně 1x v měsíci doprovo-

dit obyvatele do místního Tesca na ná-

kup. Také věříme, že budeme moci zor-

ganizovat akce, které se v loňském roce 

nemohly uskutečnit a naši obyvatelé je 

mají rádi a těší se na ně.   

Jitka Havlovicová 
vedoucí 

Aktivizační terapie 
7 



Nutriční terapie v Našem domově je 

nastavená tak, aby co nejvíce vyhovovala 

potřebám obyvatel. V seniorském věku 

není lehké zajistit adekvátní přísun živin 

potřebných pro organismus. Výživa je 

v tomto věku často ovlivněna skupinou 

nežádoucích faktorů, mezi které patří 

onemocnění, užívání léků, omezená mo-

bilita, nechutenství, potíže s rozmělněním 

jídla a s polykáním, špatné psychické roz-

položení a fyziologické změny spojené se 

stárnutím. Kvalitně nastavená nutriční 

péče může pomoci při hojení ran, sarko-

penii, podvýživě a především může při-

spět ke zlepšení kvality života.  

Strava je v kuchyni Domova připravová-

na z kvalitních, čerstvých surovin, dle 

daných technologických postupů, které 

jsou dle potřeb nutriční terapie upravo-

vány. Máme nastavené 3 druhy diet, a to 

racionální, diabetickou a šetřící. Tyto 

diety jsou navíc upraveny dle potřeb 

obyvatel na celou, mletou, mixovanou 

(kašovitou). Při tvorbě jídelního lístku 

jsou zohledněny především pokrmy kla-

sické české kuchyně, na kterou byli oby-

vatelé zvyklí. Je nutné se ale také držet 

zásad zdravého stravování, kdy je důleži-

tý pravidelný přísun ovoce, zeleniny, luš-

těnin, ryb, mléčných výrobků. Jídelní líst-

ky jsou propočítávány tak, aby byly nu-

tričně vhodné pro všechny obyvatele.  

Pravidelně se konají porady stravování, 

kde se konzultují jídelní lístky, přání či 

připomínky obyvatel ke stravě, technolo-

gické postupy pokrmů a další záležitosti 

týkající se stravovacího úseku. Porady se 

vždy účastní nutriční terapeut, vedoucí 

zdravotních sester, vedoucí stravovacího 

úseku, vedoucí kuchařka, skladový hos-

podář a vedoucí přímé péče.  

V Domově probíhá jednou za čtvrt roku 

setkání obyvatel s paní ředitelkou, kde je 

prostor mimo jiné pro dotazy ohledně 

stravování. Při tomto setkání je přítomna 

také nutriční terapeutka a kuchařka.  

Každý měsíc probíhá vážení obyvatel. 

Vážíme pomocí plošinové váhy obyvatele 

na invalidním vozíku a chodící obyvatele  

a pomocí elektrického zvedáku s váhou 

vážíme obyvatele imobilní. Hmotnosti 

nutriční terapeutka sleduje, vyhodnocuje 

a případně řeší jejich pokles či nárůst. 

Každé 3 měsíce provádíme hodnocení 

tzv. MNA testů, kde zjišťujeme míru 

výživy u obyvatel.  

Ve spolupráci s diabetologem a firmou B. 

Braun máme možnost zajišťovat obyva-

telům, kteří to nezbytně potřebují, výži-

vové doplňky ve formě sippingu a ente-

rální výživu pro obyvatele s PEG sondou.  

V počítačovém programu máme mož-

nost zjistit si, jak se obyvatelé stravují, a 

to díky záznamům stravování, které pro-

vádí zaměstnanci. Zaznamenáván je rov-

něž pitný režim, který je možné také 

takto sledovat a předcházet dehydrataci 

u obyvatel.  

Pokud je potřeba, obyvatele navštíví nu-

triční terapeutka, která řeší jejich indivi-

duální záležitosti (obtíže se stravováním, 

nechutenství, edukace diet, návštěva po 

nástupu do Domova, či po návratu 

z hospitalizace, různá přání ve stravování 

apod.).  

Nutriční péče je také součástí paliativy, 

kde je cílem zaměřit se především na 

přání a aktuální potřeby obyvatele, které 

jsou v danou chvíli prioritou před dosta-

tečným zajištěním výživy a tekutin. Stra-

vování se v paliativní péči konzultuje 

s obyvatelem, dle potřeby také 

s ostatními zaměstnanci Domo-

va, lékařem a rodinnými příslušníky oby-

vatele.  

I nadále pokračujeme v motivaci obyvatel 

k soběstačnosti ve stravování. Obyvatelé, 

kteří mohou, si samostatně připravují 

snídani a studenou večeři. Obyvatelé, 

kteří si nezvládají pečivo samostatně na-

mazat, ho již dostávají připravené 

z kuchyně, nebo se účastní aktivity ,, 

Smyslová aktivizace – snídaně“. Tuto 

aktivitu si připravují zaměstnanci terapie. 

I v letošním roce prováděly ošetřovatel-

skou rehabilitaci dvě zdravotní sestry, 

které mají několikaletou praxi s koncepty 

jako je kinestetická mobilizace, čí basální 

stimulace. Ošetřovatelskou rehabilitaci 

mohou provádět zdravotní sestry 

s odbornou způsobilostí k výkonu zdra-

votnického povolání podle zákona  

96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdra-

votnických povoláních, ve znění pozděj-

ších předpisů.  

 Pohyb, ať bez pomůcky, nebo 

s pomůckou je pro člověka velmi důleži-

tý. Přispívá k udržení mobility, soběstač-

nosti a psychické pohodě. V roce 2021 

jsme ošetřovatelskou rehabilitací podpo-

řily více než šedesát obyvatel našeho 

Domova, jak nově přicházejících, tak 

těch, kteří v Domově už žili, ale došlo u 

nich ke zhoršení mobility, např. úrazem, 

nebo dlouhodobou nemocí vyžadující 

upoutání na lůžku. 

Ošetřovatelskou rehabilitaci 

provádíme vždy na základě ordinace léka-

ře, který obyvatele vyšetří. Po domluvě 

s obyvatelem, stanovíme nejprve cíl, poté 

plán, a nakonec potřebné výkony, které 

nám k cíli pomohou. Vždy je nutné stano-

vovat dosažitelné cíle, vysvětlit obyvate-

lům, že je lepší pomalejší, ale jistější cesta 

ke stanovému cíli. Pro někoho je to sa-

mostatné posazení s dolními končetinami 

z lůžka, pro jiného samostatné přesunutí 

do invalidního vozíku a zpět. 

 V rámci ošetřovatelské rehabilita-

ce provádíme také nácviky soběstačnosti 

při stravování, nebo při hygieně. Opět 

jsou ordinované lékařem Domova. Cílem 

nácviků je co největší samostatnost oby-

vatele v dané činnosti. To dává člověku 

pocit uspokojení, že ještě zvládne péči o 

svoji osobu, i když jen částečně.   

 V letošním roce opět začalo plně 

fungovat skupinové cvičení a smyslové 

aktivizace s pohybem. Skupinové cvičení 

probíhá 2 x týdně v tělocvičně v přízemí 

Domova a obyvatelé cvičení velmi rádi 

navštěvují. Je to kondiční cvičení 

k udržení stávající mobility, kde si procvi-

čí skupiny svalů, a kloubů, které 

při běžných denních činnostech nevyužijí. 

Smyslová aktivizace s pohybem (dále SA s 

pohybem) probíhá také v tělocvičně, je to 

podobné cvičení jako skupinové. Probíhá 

v malé skupině obyvatel s podobným 

pohybovým onemocněním, protože kaž-

dý obyvatel potřebuje s cviky dopomoc a 

ve velké skupině to není možné. Je 

v pomalém sledu se zaměřením na daný 

pohybový deficit. Tělocvična je vybavena 

pomůckami např. míči, činkami, thera-

bandy, žebřinami, manufitem, šlapadly aj. 

 V roce 2021 jsme doplnili cvičební 

pomůcky v tělocvičně o činky a nově 

máme k dispozici elektrické ohřívací deč-

ky k uvolnění šíje, trapézových a zádo-

vých svalů a svalů bederní páteře. Podaři-

lo se nám splnit loňský cíl a to opět zahá-

jit skupinové cvičení a SA s pohybem, 

kam obyvatelé chodí ve velkém počtu. 

 Cílem pro rok 2022 je udržení 

vysokého standardu ošetřovatelské reha-

bilitace i pokračování ve skupinovém cvi-

čení a SA s pohybem. Zdravotní sestry 

provádějící ošetřovatelskou rehabilitaci 

se budou dále vzdělávat. 

Nutriční terapie 

Rehabilitace 

Jitka Havlovicová 

vedoucí  
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V minulém roce 2021 nadále ovlivňo-

vala celý svět vlna  zákeřného  Koro-

naviru, která postihla také chod Do-

mova. I přes veškerá úskalí v této 

těžké době se situaci podařilo mít 

pod kontrolou  a to především díky 

velkému nasazení všech zaměstnanců. 
 

Kolektiv sester opustily 3 zdravotní 

sestry v hlavním pracovním poměru, 

díky čemuž se tento úsek dostal do 

významného personálního oslabení. V 

tento čas se nám staly velkou oporou 

a pomocí rehabilitační sestřičky a 

zdravotní sestra působící v Domově 

na dohodu o provedení práce. Tyto 

kolegyně tak zaplnily velkou část ne-

obsazených služeb, na zajištění kom-

pletních služeb se podílí i nadále. 
 

Obdobně jako zaměstnanci na jiných 

pracovních pozicích jsme se i my v 

uplynulém roce vzdělávaly. Absolvo-

vali vzdělávací program ,,Zvyšování 

psychické odolnosti lidí pracujících 

v sociální oblasti“. 
 

Pro naše obyvatele nadále využíváme 

aktivní antidekubitní systémy, které 

slouží jako prevence  nově vzniklých a 

k hojení stávajících dekubitů a defek-

tů. Také máme nové funkční tlakomě-

ry a velmi kvalitní a moderní drtičky 

léků, které jsou pro nás velkým po-

mocníkem při podávání medikací oby-

vatelům, u kterých je nutné medikace 

před podáním upravit.  
 

Nadále probíhá spolupráce s praktic-

kým lékařem MUDr. Suastikou, chi-

rurgickým lékařem MUDr. Volákem a 

s dalšími odbornými lékaři (MUDr. 

Klímovou – neurologie, MUDr. Von-

drákovou – diabetolologie, psychiat-

rie). 

 

Náš sesterský tým nadále obyvatelům 

poskytuje rozsáhlou odbornou zdra-

votní péči, provozuje odlehčovací 

služby a v neposlední řadě paliativní 

péči, která se stala součástí naší prá-

ce. 
 

V plánu je také pokračovat ve školení 

Inteminentní katetri-

zaci mužů ve FN Pl-

Zdravotní a ošetřovatelská péče 

Jitka Havlovicová 

vedoucí  
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Lékaři  Rozsah ošetření 

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

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

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

MUDr. Eliška Klímová - neurolog 1x měsíčně - dochází do Domova 

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

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

ce lékaře 

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

Klatovská oční ambulance 10x do roka - ambulance lékaře 

Skladba obyvatel z hlediska 

hlavní DG. 
Počet 

Skladba obyvatel z hlediska hlavní 

DG. 
Počet 

Interní onemocnění 35 Diabetes mellitus 4 

Mozkové onemocnění 52 Roztroušená skleróza 1 

Demence 4 Spastická kvadruplegická mozková obrna 1 

Alzheimerova nemoc 2 
Mozečková (cerebelární) ataxie s časným 

začátkem 
1 

Psychiatrické onemocnění 4 Parkinsonova choroba 2 
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Zdravotnické výkony realizované v roce 

2021 Cena/vykázáno 

Pojišťovna 6611 6613 6620 6621 6623 6625 

111 11 74 612 13 746 319 75 12 5 070 558,44 Kč 

201 1 4 739 1 070 9 0 0 318 406,58 Kč 

205 0 1 506 0 15 0 0 11 198,72 Kč 

207 0 196 22 12 0 0 19 880,76 Kč 

211 0 1 495 0 12 12 0 111 386,65 Kč 

Pojišťovna 6627 6629 6631 6632 6639 6645 6649 

111 0 2 472 4 441 101 800 1 404 20 221 

201 29 556 160 5 0 0 1 280 

205 0 15 0 0 0 0 427 

211 0 0 18 1 0 0 26 

207 0 6 0 0 0 0 445 

Hospitalizace 
Délka pobytu v hospit.        

zařízení 
Počet ob. 

Interna - Domažlice nemocnice týden - až dva měsíce 25 

ARO-JIP Domažlice den -týden 2 

Chirurgie - Domažlice nemocnice týden - měsíc 6 

Psychiatrie - Klatovy nemocnice týden - 3/4 roku 1 

Využití kompenzačních pomůcek Počet 

Obyvatelé využívající invalidní vozík 32 

Obyvatelé využívající chodítko 25 

Imobilní obyvatelé 20 

Diabetici Počet 

Diabetici celkem 38 

Diabetici s aplikací inzulinu 17 
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Činnost Počet 

výkonů 
Činnost Počet 

výkonů 
Činnost Počet 

výkonů 

F Bazální stimulace 510 P Rozvoz inko 130 S Péče o ránu 276 

F Dechová RHB 2002 P Úprava zevnějšku 454 S Péče o ránu 10 minut 3070 

F Hodnocení mobility 46 P Výdej tekutin 22562 S Péče o zemřelé tělo 15 

F Chůze v chodítku 1331 P Zajištění tekutin 24163 S Pitný režim 829 

F Chůze VHFHH 77 P Zvedák 1 S Podávání léků PEG 15 

F LTV aktivní 2232 R - Administrativa 1 S Podávání léků, stravy PEG 2610 

F LTV na lůžku 210 S Admin 2307 S Podávání stravy PEG 2249 

F Měkké techniky 599 S Admin Konec 24 S Polohování 4245 

F Nácvik přesunu do lůžka 446 S Akutní stav 
 

80 S Poznámka 15 

F Nácvik přesunu mimo lůžko 456 S Aplikace p.o. 2 min. 5 S Příprava medikací per-os 1 

F Nácvik samostatného pohy-
bu v invalidním vozíku 

67 S Aplikace p.o. pokoj 104408 S Teplota 49 

F Nácvik sedu 1167 S Aplikace s. c. 41 S Tlak 573 

F Nácvik soběstačnosti 414 S Bandáže DK 760 S Výměna močového sáčku 395 

F Nácvik stoje 1324 S Edukace 8 S Zavádění PMK u muže 74 

F Pasivní cvičení 2214 S Glukometr 222 S Zavádění PMK u žen 40 

F Polohování 277 S i. m. 62 T Aromaterapie 1 

F RHB Výkony 92 S Infuzní terapie 14 T Besídka 485 

F Skupinové cvičení 376 S Inhalace 45 T Cvičíme si smysly 214 

F Spirometr 326 S inzulín 17695 T Doprovod 24 

P Celková koupel - sprcha 4800 S Jednorázová katetrizace mo-
čového měchýře 

29 T- Hry v pavilonu 691 

P Celková koupel - vana 13 S Klysma 42 T Individuální rozhovory 1755 

P Dopomoc při pohybu 1922 S Mazání 2686 T Káva 115 

P Holení 333 S Mimořádná událost 2 T Kavárna 785 

P Hygiena 65803 S Očkování 14 T Kinokavárna 3 

P Hygiena přednostní 2084 S Odběr bio. materiálu 408 T Petterapie 1 

P Inkontinentní pomůcky 35142 S Odsávání sekretu z dýcha-
cích cest 

22 T Přesun: vozík - lůžko 1 

P Klíčový pracovník 57 S Odsávání sekretu z dýcha-
cích cest - akutní 

1 T Rukodělná dílna 207 

P LTV I. 9 S Ošetření Epicystostomie  189 T Skupinová validace 2 

P Lůžko - mytí a desinfekce 144 S ošetření PEGu 588 T Smyslová aktivizace 481 

P Naslouchadlo 23 S Ošetření stomií 2 T Snoezelen 47 

P Pavilon 19 S Péče o permanentní močový 
katetr Muž 

3445 T Taneční terapie 177 

P Péče o nehty 150 
S Péče o permanentní močový 
katetr Žena 

1235 T Trénování paměti 216 

P Podávání stravy 116766 P Pomoc při oblékání 57 T Vycházka 17 

P Podávání stravy přednostní 15062 P Prádlo - úklid a výměna 57 T Výlet 12 

P Polohování PSP + PSP 30968 P Převlékání lůžka 2726 Z Invalidní vozík 74 

P Polohování SZP + PSP 156 Z Strava 1022 Z Polohování 278600 

Z Tekutiny 396673 Z Strava 5 dní 11 Z Stolice 18616 

    Z Váha 1101 

Výkony realizované v roce 2021 
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Ekonomické ukazatele 

 5 Hlavní činnost Hosp. činnost 

Náklady celkem  64 025 579,61 21 866,16 

Spotřeba materiálu 501 5 698 084,57 8 103,45 

Spotřeba energie 502 2 212 900,02 913,88 

Opravy a udržování 511 800 508,41 383,13 

Cestovné 512 7 866,00 0,00 

Náklady na reprezentaci 513 3 350,00 0,00 

Ostatní služby 518 1 968 302,71 96,89 

Mzdové náklady 521 35 873 068,87 8 458,13 

Zákonné sociální pojištění 524 11 646 816,76 2 698,24 

Jiné sociální pojištění 525 142 730,00 0,00 

Zákonné sociální náklady 527 2 173 756,03 245,64 

Jiné daně a poplatky 538 1 500,00 0,00 

Jiné pokuty a penále 542 810,00 0,00 

Ostatní náklady z činnosti 549 68 938,82 0,00 

Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 990 206,76 847,00 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 436 740,66 119,80 

 6 Hlavní činnost Hosp. činnost 

Výnosy celkem  64 020 257,50 28 792,00 

Výnosy z prodeje služeb 602 29 998 787,17 27 792,00 

Výnosy z pronájmu 603 0,00 1 000,00 

Čerpání fondů 648 1 371 161,52 0,00 

Ostatní výnosy z činnosti 649 4 841,81 0,00 

Výnosy vybraných míst. vlád. instit. z transferů 671 32 645 467,00 0,00 

Hospodářský výsledek   -5 322,11 6 925,84 

*) Jedná se o vybrané údaje z účetnictví. Kompletní účetní uzávěrka je uložena  

u ekonoma Domu seniorů Kdyně a je přístupna na  

vyžádání. 

Hospodářský 

výsledek 

 

Plán 

0 ,- Kč 

Skutečnost 

1 603,73 Kč 

 

 

 

Náklady na 

lůžko 

 

38 428,94 Kč / 

měsíc 

461 147,34 Kč/rok 

 

 

Náklady na 

lůžko odleh-

čovací služba 

 

35 907,67 Kč /

měsíc 

430 892,11 Kč/rok 

Název pojišťovny kód Uhrazená částka z  toho vykázané z toho testování  

Všeobecná zdravotní pojišťovna 111 6 251 077,55 5 985 815,76 265 261,80 

Vojenská zdravotní pojišťovna 201 391 942,77 384 581,75 7 361,02 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205 130 466,47 107 125,75 23 340,72 

Oborová zdrav. pojišťovna zaměstnanců 

bank, pojišťoven a stavebnictví 

207 9 035,62 1 084,86 7 950,76 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 211 137 755,93 119 776,28 17 979,65 

Celkem  6 920 278,35 6 598 384,40 321 893,95 

Výkony uhrazené od zdravotních pojišťoven 
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 Aktiva celkem 148 272 248,80   Pasiva celkem 148 272 248,80  

Stálá aktiva 

z toho: 

127 259 037,38 Vlastní kapitál 

z toho: 

136 666 561,41 

dlouhodobý nehmotný maje-

tek 

84 241,00 jmění úč. jednotky a upravující 

položky 

127 936 998,50 

dlouhodobý hmotný majetek 127 174 796,38  fondy účetní jednotky 8 727 959,18 

Oběžná aktiva 

z toho: 

21 013 211,42 výsledek hospodaření 1 603,73  

zásoby 352 730,44  Cizí zdroje 

z toho: 

11 605 687,39 

krátkodobé pohledávky 984 955,28 dlouhodobé závazky 300,00 

krátkodobý finanční majetek 19 675 525,70  krátkodobé závazky 11 605 387,39  

Skutečnost roku 2021 

byla výrazným způso-

bem ovlivněna pande-

mií COVID_19. Do-

šlo k nárůstu  

nákladů v oblasti hygi-

enických  

prostředků, osobních ochranných pomůcek a ná-

kladů odpadového hospodářství v kategorii ne-

bezpečných odpadů i k výpadku příjmů.  Negativ-

ní dopady pandemie se dařilo eliminovat čerpá-

ním vyhlášených dotačních programů MPSV  CO-

VID_19. 

Položka Schválený rozpočet 2021 Skutečnost 2021 % plnění 

Náklady 55 617 000,- Kč 64 047 445,77 Kč 115,15 % 

Výnosy 55 617 000,- Kč 64 049 049,50 Kč 115,16 % 

Úhrady obyvatel 

Strava a ubytování 12 141 755,- Kč 

Příspěvek na péči 10 551 342,- Kč 

Spoluúčast rodiny 123 660,- Kč 

  

Částka: 

MPSV – COVID_19, PRO-

GRAM T -  na testování návštěv 

nebo uživatelů sociálních služeb  

213 012,- Kč 

MPSV – COVID_19, PRO-

GRAM C - na  mimořádné 

ohodnocení pracovníků 

v sociálních službách 

4 102 014,- Kč 

MPSV – COVID_19, PRO-

GRAM E -  na financování více-

nákladů a výpadku finančních 

zdrojů 

2 240 349,- Kč 

Celkem MPSV  mimo vy-

rovnávací platbu, v souvis-

losti s epidemií COVID_19 

6 555 375,- Kč 

   Neinvestiční  

příspěvek: 

  

Částka: 

Podpora sociálních služeb dle 

101a) zákona o sociálních služ-

bách 

17 533 019,- Kč 

Neinvestiční příspěvek na pro-

voz 

8 591 681,- Kč 

z toho na základní činnost: 5 131 681,- Kč 

Celkem 26 124 700,- Kč 

P
lz

eň
sk

ý 
kr

aj
 

P
lz

eň
sk

ý 
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aj
 

Další ekonomické ukazatele 
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Spotřeba materiálu 501 Klademe důraz na výběr vhodných dodavatelů, zajišťujících po-

třebnou kvalitu materiálu. Z důvodu pandemie COVID_19 došlo 

k nárůstu spotřeby materiálu, nejvíce v oblasti spotřeby hygienic-

kých prostředků. 

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

realizovat opatření vedoucí ke snižování energetické náročnosti. 

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

třebnou kvalitu oprav a údržby.  Z důvodu pokračující pandemie 

COVID_19 jsme v roce 2021 realizovali výhradně nutné opravy a 

údržbu. 

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

důraz na výběr vhodných dodavatelů, zajišťujících potřebnou kva-

litu služeb. Z důvodu pokračující pandemie COVID_19 došlo  

k nárůstu hlavně  nákladů odpadového hospodářství. 

Zákonné sociální náklady 527 V souvislosti s pandemií COVID_19 i v roce 2021 došlo k  ná-

růstu spotřeby osobních ochranných pomůcek. Část nákladů  

eliminoval vyhlášený dotační program MPSV COVID_19, PRO-

GRAM E. 

Výnosy – úhrada obyvatel 602 U výnosů za poskytnutou péči obyvatelům za ubytování a stravo-

vání nedošlo k poklesu.  Důsledky dopadu pandemie COVID_19 

v oblasti výpadku finančních zdrojů eliminoval dotační program 

MPSV  COVID_19, PROGRAM E. 

Výnosy – příspěvek na péči 602 Příspěvek na péči vykazuje setrvalý stav oproti předchozímu ob-

dobí. Důsledky dopadu pandemie COVID_19  eliminoval dotační 

program MPSV  COVID_19, PROGRAM E. 

Výnosy  - zdravotní pojišťov-

ny 

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

chybnitelně vykazovat výkony na zdravotní pojišťovny. Dopad 

pandemie COVID_19 se  neprojevil rozhodujícím způsobem. Ja-

ko každoročně narážíme na regulační principy zdravotních pojiš-

ťoven. 

Výnosy z vybraných míst. 

vlád. institucí a transferů 

672 Došlo k nárůstu výnosů z transferů oproti předchozímu období, 

hlavně díky dotačním programům MPSV, v souvislosti s pandemií 

COVID_19. Tyto výnosy jsme použili na úhradu mimořádných 

odměn zaměstnanců, dále pak na úhradu výpadku finančních 

zdrojů a zvýšených nákladů v souvislosti s pandemií COVID_19. 

  Od 1.1.2020 poskytujeme, kromě sociální služby domovy pro se-
niory, nově sociální službu odlehčovací služby.  Odlehčovací služ-
bu v roce 2021 využilo pět  klientů, za poskytnuté ubytování, 
stravu a za poskytnutou péči  uhradili celkem částku 40 270,00 
Kč.  

Komentář významných položek nákladů a výnosů 
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Mzdové ukazatele / zaměstnanost 
Zaměstnanost 

Udržení stávajících zaměstnanců a 

získávání zaměstnanců nových je již 

mnoholetou mantrou personalistiky 

Domova.  Přestože koronavirová 

krize zvýšila prestiž  i hodnotu sociál-

ní práce, kvalifikovaných zaměstnanců 

na jednotlivé v Domově volné pra-

covní pozice je na trhu stále nedosta-

tek. V roce 2021 jsme  hledali za-

městnance do úseků kuchyně, úklid a 

přímá péče.  V následujících letech 

bude trend hledání zaměstnanců zce-

la jistě pokračovat. 

Vzdělávání  

V průběhu roku 2021 proběhlo v 

Domě seniorů Kdyně několik interně 

i externě zajišťovaných školení zamě-

řených nejen na zvyšování odborné 

kvalifikace zaměstnanců v přímé péči 

o obyvatele (zaměstnanců středisek 

přímá péče, terapie, sociální pracov-

ník a přímá péče). Podrobnosti k jed-

notlivým školením jsou uváděny v 

předchozích stránkách vždy u kon-

krétních pracovních pozic. 

Zaměstnanci se zúčastnili několika 

školení zaměřených na manipulaci i 

péči o obyvatele, několik vybraných 

zaměstnanců absolvovalo školení v 

konceptu Bazální stimulace větší po-

čet zaměstnanců pak školení zaměře-

ná na psycho hygienu. Další v loň-

ském roce realizovaná školení byla 

zaměřená na individuální potřeby 

rozvoje jednotlivých zaměstnanců a 

probíhala v řadě případů z důvodu 

coronavirové omezení v online pro-

středí.  

Jako již tradičně, tak i v roce 2022 

plánujeme pořádání vzdělávacích akcí  

zaměřených na rozvoj potřebných 

dovedností a znalostí zaměstnanců v 

prostorách Domova i zajištění kvalit-

ních externích školení. 

Daniela Pagurko 

personalistka 

   Pracovníci v Domově   HPP     Dohody 

         Údaje k 31.12.2021 
Počet     

pracovníků Úvazky DS Úvazky OS 
Přepočtené úvaz-

ky celkem 
Počet     

pracovníků 

pracovníci v přímé péči 35 32,34 0,66 34,26 11 

sociální pracovníci   3 2,45 0,05 3,15 1 

přímá obslužná péče   28 25,97 0,53 26,97 10 

zákl. výchovná nepedagogická činnost 4 3,92 0,08 4,14 0 

zdravotničtí pracovníci 10 9,065 0,185 10,3 2 

všeobecná sestra   8 7,35 0,15 8,4 2 

praktická sestra   1 0,98 0,02 1,03 0 

ergoterapeut   0 0 0 0 0 

nutriční terapeut   1 0,735 0,015 0,87 0 

ostatní pracovníci   31 29,155 0,595 30,44 30 

obslužný personál   23 21,315 0,435 22,09 25 

administrativní pracovníci 3 2,94 0,06 3,16 5 

5 4,9 0,1 5,19 0 vedoucí pracovníci   

celkem     76 70,56 1,44 75 43 

Organizační schéma 
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BOZP  

V roce 2021 došlo v Domově celkem 

k 9 pracovním úrazům, přičemž ani v 

jednom případě nebylo vyhodnoceno 

jako důvod vzniku pracovního úrazu 

porušení pracovních postupů či pra-

videl bezpečnosti práce. Důvodem 

vzniku veškerých pracovních úrazů 

byl nepředvídatelné riziko pracovní 

činnosti či selhání lidského činitele. 

Všichni zaměstnanci byli po úraze 

opakovaně proškoleni svými vedoucí-

mi v bezpečnosti práce na daném 

pracovišti. V uplynulých letech patřila 

mezi významná riziková pracoviště 

práce v kuchyni. Tento rok však díky 

stabilizaci kuchařského týmu bylo 

nejvíce pracovních úrazů zaznamená-

no ve středisku úklid (3 výskyty) a 

střediscích všeobecná sestra a přímá 

péče ( 2 výskyty). Středisko kuchyně 

zaznamenalo za uplynulý rok pouze 

jeden pracovní úraz.. Další podrob-

nosti uvádějí následující grafy. 

 

 

Vzdělávání zaměstnanců v číslech Vyplaceno na mzdách 

32 866 000,- Kč 

Z toho odměny a prémie 

5 737 037,- Kč 

Ostatní osobní náklady 

2 623 312 ,- Kč 

Průměrný plat 

35 113,- Kč 

Pracovní neschopnosti 

Počet PN z prac. úrazu 

3 

Počet PN 

57 

Celkem proplacených dnů PN 

480 

Celkem proplaceno v Kč 

392 215,- Kč 

Průměrný počet 

zaměstnanců v 

HPP za celý uply-

nulý rok byl 78 

Ing. Daniela Pachlová 

Manažer BOZP 

Název vzdělávací akce Počet osob Počet hodin školení 

Manipulace s obyvatelem 11 6 

Manipulace s obyvatelem 2 4 

Manipulace s prvky KM 3 4 

Změny na kůži 28 1 

Podávání stravy 25 1 

Bazální stimulace základní 13 24 

Ranní a večerní hygiena 11 1 

Rodina partner podpory péče 3 8 

Příklady dobré praxe - dokumentace 3 8 

Zvyšování psychické odolnosti 31 8 

Kvalifikační kurz 6 24 

Péče o paměť 3 8 

Jak si nastavit hranice 4 8 

Podzimní škola soc. práce 2 8 

Konference Systémová podpora SS 1 6 

2
1

3
2

1

0
1
2
3
4

Počet prac. úrazů dle prac. 
zařazení

Podvrk
nutý 

kotník

Práce s 
nástroji -
poranění 

kůže

Pád -
pohmož
dění DK

OpařeníPoranění 
chemikálií

Přiražení

Pád -
jiné

Klasifikace prac. úrazu



Také v roce 2021 byla realizace společenských a kulturních akcí pro obyvatele ovlivněna koronavirovými 

opatřeními a zákazy. Přesto se nám podařilo připravit pro obyvatele řadu aktivit . Zaměstnanci Domova 

pro obyvatele připravili například opékání špízů a buřtů v zahradě Domova, velikonoční či májové posezení 

i několik výletů, obyvatelům udělali radost  svými vystoupeními například pan Šimon Pečenka, či známá 

česká herečka a zpěvačka Bára Hrzánová 

 

Kompletní seznam všech akcí včetně fotografií za rok 2021 naleznete na webových 

stránkách Domova:  

http://www.dskdyne.cz  

nebo na facebookových stránkách   

http:// www.facebook.com/dskdyne 

Společenské a 

kulturní akce 

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 vynaložil v souvislosti se soud-

ními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů 

na právní zastoupení. 

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 

Posláním Domova je 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. 

Dům seniorů Kdyně   Pod Korábem 669  Tel.: 379 791 111 (recepce)  http:\\www.dskdyne.cz 

Příspěvková organizace  34506 Kdyně   Email: info@dskdyne.cz  IČO: 75007746 

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