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Výroční zpráva za rok 2018

sociální služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje
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1.

Úvodní slovo ředitelky organizace

Vážené dámy a pánové,
dovolte mi, abych Vás prostřednictvím této výroční zprávy informovala o dění v Domově pro
seniory Chvalkov za uplynulý rok 2018, kdy moje působení v této organizaci začalo v květnu
loňského roku.
V závěru tohoto dokumentu se zmíním o provedených akcích roku 2018 a seznámím Vás
s plány na další období.

Jana Zadražilová
pověřená vedením organizace
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2.

Základní údaje

Název: Domov pro seniory Chvalkov
Sídlo: Chvalkov 41, Čížkrajice, 374 01 Trhové Sviny
IČ: 00666246
Právní forma: Příspěvková organizace
Bankovní spojení: KB a.s., Trhové Sviny, číslo účtu: 47938231/0100
Web: www.domovchvalkov.cz
Statutární zástupce: Jana Zadražilová, pověřená vedením organizace s udělením plné moci
Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Organizace je od 1. 1. 2003 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 414.
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2.1. Kontakty
Osoba pověřená vedením
Telefon: 386 323 137
Mobil: 775 246 104
Email: reditel@domovchvalkov.cz
Vrchní sestra
Telefon: 386 323 137
Mobil: 727 890 101
Email: vrchni.sestra@domovchvalkov.cz
Vedoucí sociálního úseku
Telefon: 386 323 137
Mobil: 727 890 544
Email: socialni.vedouci@domovchvalkov.cz

Ekonom
Telefon: 386 323 137
Mobil: 720 949 176
Email: ekonom@domovchvalkov.cz
Vedoucí stravovacího provozu
Mobil: 727 889 796
Email: kuchyne.vedouci@domovchvalkov.cz
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3.

Charakteristika činnosti

Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené
vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele.
Organizace poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na
druhu poskytované sociální služby, tj.: - domov pro seniory dle ustanovení § 49.
Organizace je zřízena pro poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, a které již potřebují určitou pomoc,
podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich
rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami.
Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v § 36 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná.
Organizace také poskytuje na základě písemné smlouvy s uživatelem a za úhradu fakultativní
služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví
organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování.
Organizace poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly
věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením,
studentům praktikantům, dobrovolníkům a krátkodobě i jiným zájemcům.
Organizace provádí nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizačních
činností uživatelů a nahodilý prodej zemědělských produktů rostlinné a živočišné produkce
získaných v rámci povinné péče o pozemky.
Organizace pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy včetně poskytování základních
služeb s pronájmem spojených.
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Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
a vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, které jsou předmětem hlavní činnosti krajem
zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu. Poskytováním těchto
služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování ze státních
prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory.
Klientům se poskytují základní činnosti, jejichž rozsah stanoví zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:
1) poskytnutí ubytování,
2) poskytnutí stravy,
3) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
4) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
5) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
6) sociálně terapeutické činnosti,
7) aktivizační činnosti,
8) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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Zásady, cíle a poslání poskytování sociálních služeb

4.

Cílem poskytované sociální služby je:


Klient, který v zařízení za podpory poskytované služby důstojně prožije a dožije svoje
stáří.



Klient, který je spokojený v těchto oblastech:
o

ubytování,

o

stravování,

o

poskytování sociálně aktivizačních činností dle individuálních potřeb,

o

poskytování odborné ošetřovatelské a zdravotnické péče dle individuálních
potřeb,

o


zajištění soukromí.

Klient, který si za podpory poskytované sociální služby uchová co nejdéle svoje
schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a umí aktivně trávit
svůj čas.



Klient, kterému je sociální služba poskytována dle jeho individuálních, osobních přání
a poskytuje mu podporu při jejich realizaci.

Poslání Domova pro seniory:
Posláním Domova pro seniory Chvalkov je poskytování pobytové služby prostřednictvím
pomoci a podpory jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí těm seniorům, kteří
s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním
prostředí. Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, respektuje
základní lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začleňování uživatelů.
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5.

Sociální úsek

Domov pro seniory Chvalkov splňuje podmínky pro registraci sociálních služeb podle
ustanovení § 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
a Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, odbor sociálních věcí
a zdravotnictví, rozhodl dne 30. 5. 2007 podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona o sociálních
službách o registraci sociálních služeb Domova pro seniory Chvalkov - Rozhodnutí
o registraci č. KUJCK 14871/2007 OSVZ/lumat, identifikátor služby č. 4956295, druh
poskytované služby „domov pro seniory“.
Služba je poskytována od roku 1958.
Sociální pracovnice poskytují sociální poradenství všem zájemcům o službu, uživatelům
a jejich rodinám. Nejčastěji je jednáno se zájemci Jihočeského kraje, z oblasti Trhosvinenska,
ať už osobně, telefonicky, nebo emailem. Jestliže mají žadatelé zájem o prohlídku zařízení,
sociální pracovnice je provede a seznámí s chodem domova. Pokud je při jednání zjištěno, že
žadatel má zájem o jiné sociální služby, jsou mu předány kontakty na jiná vhodná zařízení.
Sociální pracovnice dále evidují žádosti o sociální službu, následně provádí sociální šetření
v místě bydliště nebo ve zdravotnickém zařízení a při uvolnění vhodného místa zajišťují
přijímání nových uživatelů. Při výkonu své profese úzce spolupracují s ostatními sociálními
pracovníky, např. z nemocnic, z městských úřadů, nebo z jiných sociálních zařízení.
Sociální pracovnice uzavírají smlouvy o poskytnutí sociální služby, vedou kompletní
dokumentaci klientů, vyplácí důchody a evidují úhrady za pobyt a stravu a za příspěvek na
péči. Dále provádí různé nákupy uživatelům a obstarávají jim různé záležitosti ve vztahu
k ostatním institucím (platby na poště, ostatní úřady). Vedou depozitní pokladnu uživatelů,
vyřizují pozůstalosti a komunikují se soudy v souvislosti s určením opatrovnictví uživatele.
Na sociálním úseku jsou také evidovány stížnosti, připomínky a podněty uživatelů
i veřejnosti. K tomuto účelu jsou na jednotlivých patrech umístěny schránky. V tomto ohledu
jsou monitorovány připomínky ke stravě a v jednom případě i stížnost na společné soužití
uživatelů. Stížnost byla vyřešena ke spokojenosti oběma stranám.
Při poskytování sociálních služeb je brán ohled na individualitu každého uživatele, na jeho
přání, potřeby a zvyklosti. Cenným zdrojem informací v této souvislosti jsou i blízcí našich
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uživatelů, kteří tak mohou pomoci, jak při lepším zvládnutí adaptace na nový domov, tak
i v průběhu poskytování služeb.
Volnočasové aktivity našich uživatelů zajišťují v domově aktivizační pracovnice ve
spolupráci se sociálními pracovnicemi. Cílem je smysluplně využít volný čas a upevňovat
motorické, psychické i sociální dovednosti. Činnosti mají aktivizační charakter a směřují k
udržení soběstačnosti s ohledem na zdravotní stav a individuální zájem uživatele.
Každý všední den probíhá ranní rozcvička. Během dopoledne i odpoledne je vymezena
činnost, která má buď individuální charakter (v takovém případě směřuje k aktivizaci spíše
imobilních uživatelů) nebo skupinový. Tematicky se činnosti mohou dotýkat například různé
tradice s ohledem na roční dobu, nebo se jedná o tvořivé či vzpomínkové setkávání.
V domově se koná mše svatá každý druhý týden. Jako organizace jsme zapojeni do projektu
Virtuální univerzita třetího věku, kde se vzdělávají jak naši uživatelé, tak i senioři z blízkého
okolí. V letním semestru se studenti věnovali kurzu s názvem „Kouzelná geometrie“
a v zimním „Včelařství“. Další pravidelnou volnočasovou aktivitou je cannisterapie, která
probíhá jednou měsíčně.
V září 2018 jsme oslavili 60. výročí založení našeho domova, na něž jsme pozvali nejen naše
uživatele, ale i jejich rodinné příslušníky, kteří s námi strávili odpoledne při příjemné dechové
hudbě. S touto událostí se pojil i Den otevřených dveří.
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5. 1. Vzdělávání zaměstnanců v sociální oblasti
Pracovníci v přímé obslužné péči splňují vzdělávání, které stanovuje zákon č. 108/2006. Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických
povoláních.
Pro pracovníky přímé obslužné péče a sociální pracovníky jsou zajišťovány odborné kurzy,
semináře či konference, kde prohlubují svoji kvalifikaci a mohou se seznámit s novými trendy
při zajišťování sociálních služeb Domova pro seniory Chvalkov. Sociální pracovnice se dále
zúčastnily odborné konference Spiritualita v biografické péči s prof. Erwinem Böhmem
v Praze.

5. 2. Statistické údaje 2018
Tabulka č. 1 Statistika z roku 2018
Statistické údaje
Kapacita zařízení (lůžka)
Počet klientů k 31. 12. 2018
Přijatí klienti
Odešlí klienti
Zemřelí klienti
Počet klientů k 31. 12. 2018
z toho: mužů
žen
Celoroční pobyt k 31. 12. 2018
Klienti ve věku 27 až 65 let
66 až 75 let
76 až 85 let
nad 85 let
Klienti - trvale upoutáni na lůžko
- mobilní za pomoci druhé osoby
Průměrný počet klientů
Průměrný věk klientů
Počet klientů se sníženou úhradou
Počet rodin s uzavřenou smlouvou o spoluúčasti

Celkem
49
49
10
0
10
49
9
40
49
0
9
15
25
19
12
48,53
83,8
20
9
10
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5. 3. Další statistické údaje
Průměrná obložnost: 99,04 %
Věkové rozpětí klientů: 67 - 93 let
Počet evidovaných žádostí: 232
V roce 2018 bylo podáno 232 žádostí o poskytnutí sociální služby, 56 žádostí bylo během
roku vyřazeno. 5 žadatelů bylo v roce 2018 odmítnuto z důvodu nesplnění cílové skupiny.
K 31. 12. 2018 bylo evidováno 158 žadatelů.

5. 4. Grafy 2018
Graf č. 1 Počet klientů k 31. 12. 2018

Graf č. 2 Skladba klientů podle pohlaví k 31. 12. 2018

11

Domov pro seniory Chvalkov | Chvalkov 41, Čížkrajice, 374 01 Trhové Sviny

Graf č. 3 Výše příspěvku na péči k 31. 12. 2018

Přijatá částka za příspěvek na péči v roce 2018 činila celkem 4.077.479 Kč.

5.5. Úhrada za poskytnutí služeb
Úhrada za poskytování služeb je složena z úhrady za ubytování a úhrady za stravu.
Platby v roce 2018 činily 5.711.481 Kč.
Počet pokojů
1 lůžkových pokojů s WC a koupelnou 2
2 lůžkových pokojů s WC a koupelnou 7
1 lůžkových pokojů bez WC a koupelny 3
2 lůžkových pokojů bez WC a koupelny 10
3 lůžkových pokojů bez WC a koupelny 2
4 lůžkových pokojů bez WC a koupelny 1
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Tabulka č. 2 Ceny za jednotlivé typy pokojů v Kč
Ubytování

Stravování

Celkem (za den)

Celkem (za měsíc)

Jednolůžkový pokoj
s WC a koupelnou

200 Kč

160 Kč

360 Kč

10 800 Kč

Dvojlůžkový pokoj
s WC a koupelnou

190 Kč

160 Kč

350 Kč

10 500 Kč

Jednolůžkový pokoj
bez WC a koupelny

190 Kč

160 Kč

350 Kč

10 500 Kč

Dvojlůžkový pokoj bez
WC a koupelny

180 Kč

160 Kč

340 Kč

10 200 Kč

Třílůžkový pokoj

175 Kč

160 Kč

335 Kč

10 050 Kč

Čtyřlůžkový pokoj

175 Kč

160 Kč

335 Kč

10 050 Kč

5. 6. Aktivizační činnosti
V Domově pro seniory Chvalkov je prováděna aktivizace individuální a skupinová. Uživatelé
mají možnost účastnit se nabízených aktivit dle programu na daný kalendářní měsíc.
Informace jsou umístěny na informačních nástěnkách domova.

5. 7. Doplňkové činnosti
Domov pro seniory Chvalkov zajišťuje další doplňkové činnosti pro klienty, například:


služby kadeřnice,



pedikúra,



knihovna,



nákup osobních potřeb,



mše svatá.

Na každém patře je odpočinkový kout, který je k dispozici uživatelům i návštěvám. Je zde
televizor a rádio. V prvním patře domova je uživatelům a jejich blízkým k dispozici
společenská místnost, která je navíc vybavena kuchyňskou linkou. V této místnosti mají
uživatelé také počítač s internetovým připojením.
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5. 8. Přehled kulturních akcí 2018
LEDEN 2018
3. 1. Písničky z klobouku
3. 1. Cvičení s míčem
4. 1. Modlitba sv. růžence
4. 1. Čtení na pokračování
5. 1. Společenské hry
8. 1. Procvičování paměti
9. 1. Společenské hry
11. 1. Odstrojování vánočních stromečků
12. 1. Zpívání s harmonikou
17. 1. Kavárna
24. 1. Pletení košíků z papírových ruliček

ÚNOR 2018
1. 2. Pletení košíků z papírových ruliček
2. 2. Masopust
5. 2. Cvičení s míčem
6. 2. Čtení pověstí a příběhů
8. 2. Čtení na pokračování
9. 2. Zpívání lidových písní s harmonikou
13. 2. Procvičování paměti
13. 2. Maškarní odpoledne
15. 2. Cvičení s míčem
16. 2. Společenské hry
22. 2. Oslava narozenin
23. 2. Cvičení s míčem
26. 2. Hrátky s pamětí
14
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BŘEZEN 2018
1. 3. Čtení na pokračování
5. 3. Procvičování paměti
6. 3. Klub pečení
7. 3. Oslava narozenin
8. 3. Čtení na pokračování
8. 3. Oslava MDŽ
9. 3. Společenské hry
12. 3. Canisterapie
13. 3. Čtení na pokračování
15. 3. Zpívání lidových písní
16. 3. Společenské hry
20. 3. Čtení na pokračování
21. 3. Křížová cesta
22. 3. Setí pšenice
23. 3. Malování kraslic
26. 3. Zdobení kraslic
27. 3. Barvení vajec
28. 3. Pečení velikonočních beránků

DUBEN 2018
3. 4. Procvičování paměti
4. 4. Virtuální Univerzita třetího věku
5. 4. Oslava narozenin
6. 4. Čtení na pokračování
9. 4. Canisterapie
12. 4. Čtení na pokračování
16. 4. Výroba mávátek pro Prvomájový průvod alegorických vozů
17. 4. Výroba mávátek pro Prvomájový průvod alegorických vozů
18. 4. Čtení na pokračování
19. 4. Beseda s Policií ČR „Historie četnictva“
23. 4. Výroba mávátek pro Prvomájový průvod alegorických vozů
24. 4. Výroba mávátek pro Prvomájový průvod alegorických vozů
Domov pro seniory Chvalkov | Chvalkov 41, Čížkrajice, 374 01 Trhové Sviny

15

24. 4. Oslava narozenin
27. 4. Cvičení s míči
30. 4. Stavění májky

KVĚTEN 2018
2. 5. Procvičování paměti
3. 5. Čtení na pokračování
3. 5. Vysazování rajčat
9. 5. Čtení na pokračování
10. 5. Zpívání lidových písní s harmonikou
12. 5. Cvičení s míči
14. 5. Procvičování paměti
17. 5. Výroba herbáře
18. 5. Cvičení s míči
21. 5. Canisterapie
24. 5. Výroba herbáře
25. 5. Projekt 100. výročí Československa - Známé osobnosti
28. 5. Výroba limonády z bezu
29. 5. Pétanque
29. 5. Oslava narozenin
30. 5. Procvičování paměti
30. 5. Společenské hry
31. 5. Kácení máje
ČERVEN 2018
1. 6. Čtení na pokračování
5. 6. Projekt 100. výročí Československa
6. 6. Výlet klientů do rodiště Jana Žižky z Trocnova
7. 6. Čtení na pokračování
8. 6. Společenské hry
12. 6. Turnaj v Ruských kuželkách
13. 6. Olympiáda v Domově pro seniory Kaplice
14. 6. Canisterapie
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18. 6. Procvičování paměti
19. 6. Klub pečení - třešňová bublanina
20. 6. Zahradní slavnost - vítání léta
21. 6. Čtení na pokračování
22. 6. Práce s keramikou
25. 6. Procvičování paměti
26. 6. Klub šití - šití polštářků
27. 6. Cvičení s míči
28. 6. Oslava narozenin

ČERVENEC 2018
2. 7. Klub pečení - Rafaelo řezy
3. 7. Čtení na pokračování
3. 7. Vystoupení hudební kapely Jazzika
4. 7. Turnaj v Ruských kuželkách
9. 7. Procvičování paměti
10. 7. Klub šití - šití polštářků
11. 7. Canisterapie
12. 7. Klub pečení - jablkový štrůdl
12. 7. Kavárna
13. 7. Sportovní dopoledne
13. 7. Čtení na pokračování
17. 7. Klub pečení - cuketová cmunda
19. 7. Oslava narozenin
20. 7. Cvičení s míči
23. 7. Procvičování paměti
24. 7. Výroba meruňkového kompotu
26. 7. Klub pečení - cuketová buchta
27. 7. Čtení na pokračování
31. 7. Procvičování paměti
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SRPEN 2018
1. 8. Společenské hry
3. 8. Turnaj v Ruských kuželkách
3. 8. Čtení na pokračování
7. 8. Cvičení s míči
8. 8. Výroba herbáře
9. 8. Zpívání lidových písní s harmonikou
10. 8. Turnaj v ruských kuželkách
14. 8. Cvičení s míčem
15. 8. Klub pečení
15. 8. Táborák
17. 8. Turnaj v ruských kuželkách
23. 8. Oslava narozenin

ZÁŘÍ 2018
10. 9. Procvičování paměti
12. 9. Zpívání lidových písní
13. 9. Klub pečení - jablkový dort
14. 9. Cvičení s míči
20. 9. Zábavné dopoledne s Vladimírem Menšíkem

ŘÍJEN 2018
9. 10. Procvičování paměti
9. 10. Virtuální Univerzita třetího věku
10. 10. Zpívání lidových písní
10. 10. Čtení na pokračování
12. 10. Cvičení s míči
16. 10. Procvičování paměti
18. 10. Zábavné dopoledne s Jiřinou Bohdalovou
18. 10. Cvičení s míči
22. 10. Canisterapie
23. 10. Klub pečení - jablkový piškotový dort
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24. 10. Procvičování paměti
24. 10. Vystoupení souboru Kukačky
25. 10. Oslava narozeni klientů
29. 10. Výroba svatodušního věnečku
29. 10. Čtení na pokračování
31. 10. Výroba keramiky

LISTOPAD 2018
2. 11. Vzpomínka na zesnulé
6. 11. Cvičení s míči
7. 11. Procvičování paměti
7. 11. Čtení na pokračování
8. 11. Zpívání lidových písní
8. 11. Duchovní slovo
12. 11. Klub pečení - Pečení makových rohlíčků
12. 11. Svatomartinské posezení
13. 11. Cvičení s míči
15. 11. Procvičování paměti
15. 11. Šicí klub
16. 11. Čtení na pokračování
20. 11. Virtuální Univerzita třetího věku
20. 11. Cvičení s míči
21. 11. Podzimní kavárna
23. 11. Zpívání lidových písní s harmonikou
23. 11. Procvičování paměti
26. 11. Canisterapie
26. 11. Výroba adventních věnců
27. 11. Virtuální Univerzita třetího věku
27. 11. Výroba adventních věnců
28. 11. Výroba adventních věnců
29. 11. Zdobení adventních věnců
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PROSINEC 2018
3. 12. Zpívání koled
4. 12. Klub pečení - perníčky
5. 12. Klub pečení - vánoční cukroví
5. 12. Canisterapie
6. 12. Klub pečení - vánoční cukroví
6. 12. Mikulášská oslava
7. 12. Zpívání koled
7. 12. Vystoupení členů Jihočeského divadla
12. 12. Česko zpívá koledy
13. 12. Vánoční vystoupení MŠ Trhové Sviny
18. 12. Virtuální Univerzita třetího věku
19. 12. Vánoční vystoupení MŠ Slavče
19. 12. Vánoční vystoupení MŠ Besednice
20. 12. Vánoční posezení
27. 12. Vánoční jízdy Čížkrajice 2018
31. 12. Silvestrovské posezení.
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6.

Zdravotní úsek

Oblast zdravotní, respektive ošetřovatelské péče, je zajištěna zdravotními pracovníky
dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povoláních a výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče,
a pracovníky přímé obslužné péče, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Mezi
nelékařské zdravotní pracovníky patří v Domově pro seniory Chvalkov všeobecné sestry.
Díky zajištění ošetřovatelské péče ze strany všeobecných sester je možno vykazovat
ošetřovatelské výkony v závislosti na indikaci praktického lékaře zdravotním pojišťovnám
a požadovat za ně úhradu (viz Tabulka č. 3).
Tabulka č. 3 Vykázaná péče a úhrady od zdravotních pojišťoven za rok 2018
Body

Počet ošetřených
klientů dle ZP
v roce 2018

Úhrady ZP
(Kč)

Všeobecná ZP

1 683 803

47

1 767 993

Vojenská ZP

125 287

2

131 551

Česká průmyslová
ZP

11 699

1

12 284

Oborová ZP

42 677

3

44 810

ZP Ministerstva
vnitra

271 343

5

284 910

2 134 809

58

2 241 549

Zdravotní
pojišťovna

Součet:

6.1. Lékařská péče
V Domově pro seniory Chvalkov v roce 2018 2x týdně ordinoval praktický lékař, u kterého
se mohli uživatelé zaregistrovat. Jestliže se uživatel rozhodl ponechat registraci u svého
původního praktického lékaře, bylo jeho přání respektováno a veškerá lékařská péče byla
potom zajišťována tímto lékařem.
Z lékařů specialistů dlouhodobě navštěvuje uživatele Domova pro seniory Chvalkov 1x
měsíčně psychiatr. K ostatním specialistům je uživatelům zajišťována doprava s doprovodem
prostřednictvím transportní služby či jejich rodin.
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6.2. Ošetřovatelská péče
Domov pro seniory Chvalkov zajišťoval v roce 2018 uživatelům ošetřovatelskou péči
odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Tato péče byla poskytována v nepřetržitém provozu.
Všeobecnými sestrami byla zajišťována základní a specializovaná ošetřovatelská péče,
preventivní, diagnostická, léčebná, neodkladná i dispenzární. Tato péče byla dále doplňována
činnostmi pracovníků přímé obslužné péče.
Výkony ošetřovatelského personálu, které byly indikovány praktickým lékařem, byly hrazeny
ze zdravotního pojištění uživatelů. Domov pro seniory Chvalkov má uzavřenou Zvláštní
smlouvu o poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v zařízeních sociálních služeb
poskytujících pobytové sociální služby celkem s pěti zdravotními pojišťovnami (viz Tabulka
č. 3).
Ošetřovatelská péče byla v roce 2018 poskytována v souladu s Ošetřovatelskými standardy,
které byly průběžně aktualizovány podle nejnovějších poznatků a doporučení. V této
souvislosti probíhalo také další nutné vzdělávání zaměstnanců.
Ze strany ošetřovatelského personálu ve spolupráci se sociálními pracovníky snažíme
o individuální přístup k uživatelům a vytváření příjemného rodinného prostředí. Vítáme
návštěvy rodinných příslušníků a přátel našich uživatelů a velice si vážíme jejich zapojení se
do ošetřovatelského procesu v rámci poskytování pobytové sociální služby.

6.3. Rehabilitační péče
Rehabilitační péče byla v Domově pro seniory Chvalkov v roce 2018 zajišťována
všeobecnými sestrami, pracovníky přímé obslužné péče a zaměstnanci zajišťujícími činnosti
ergoterapie. Rehabilitační činnost všeobecných sester byla prováděna vždy v závislosti na
indikaci lékaře.
Rehabilitační péče je zajišťována formou individuálního nebo skupinového cvičení, s cílem
zlepšení či zachování míry mobility a soběstačnosti uživatelů.
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7. Hospodaření organizace
V roce 2018 hospodařila organizace Domov pro seniory Chvalkov s kladným výsledkem
hospodaření ve výši 4.952 Kč.
Organizace se ve svém hospodaření řídí finančními, investičními a odpisovými plány, které
schvaluje Rada Jihočeského kraje.
Celková výše nákladů činila 25.156.277,47 Kč, jejich čerpání je ve výši 96,05 %
plánovaných.
Tabulka č. 4 Náklady organizace a jejich členění v Kč
Náklady celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba potravin
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy DHM PO
Náklady z drobného DHM
Úroky

25.156.277,47
1.524.899,00
526.838,72
1.029.208,31
234.172,38
4.454,00
793,00
817.381,67
14.576.254,00
4.769.105,00
58.918,00
362.912,66
11.115,00
1.081.356,00
167.861,72
7,81

Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou mzdové náklady včetně zdravotního pojištění
a sociálního pojištění, dále náklady na potraviny, energie. Podstatnou část nákladů tvoří
i odpisy majetku organizace.
Celková výše výnosů činila 25.161.229,47 Kč jejich tvoření je ve výši 96,05 % plánovaných.
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Tabulka č. 5 Výnosy organizace a jejich členění v Kč
Výnosy celkem
Úhrady klientů za pobyt a stravu
Příspěvek na péči
Fakultativní služby
Příjmy od zdravotních pojišťoven
Stravování zaměstnanců
Stravování zaměstnanců DPP, DPČ, cizí
Výnosy
Výnosy z prodeje materiálu
Čerpání fondů
Ostatní výnosy
Úroky
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele
Neinvestiční účelová dotace

25.161.229,47
5.708.775,00
4.196.743,00
21.350,00
2.430.071,36
167.324,00
11.248,00
96,00
12.696,00
6.000,00
284,11
4.926.000,00
7.680.000,00

Rozhodujícími příjmy organizace jsou úhrady od klientů za pobyt a stravu, dále příspěvky na
péči od Úřadu práce ČR, tržby od zdravotních pojišťoven za poskytovanou zdravotní péči
klientům (viz Tabulka č. 6).
Tabulka č. 6 Tržby od zdravotních pojišťoven v Kč
Pojišťovna
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
Oborová zdravotní pojišťovna
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

2.430.071,36
1.904.336,99
139.818,00
312.049,50
54.212,36
20.296,51

Významný vliv na hospodaření Domova pro seniory Chvalkov mělo poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje. Dále neinvestiční příspěvek na krytí provozních
nákladů včetně odpisů.
Tabulka č. 7 Fondy organizace v Kč
Ukazatel
Stav k 1. 1. 2018
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní
fond
tvořený
za
zlepšeného VH
Rezervní fond z ostatních titulů
Fond reprodukce majetku, fond
investic
Celkem

Stav k 31. 12. Změna stavu
2018

120.970,86
212.224,74

120.970,86
327.968,56

0,00
115.743,82

6.914,32

6914,32

0,00

180.766,52

232.070,52

51.304,00

5.120.718,06

6.202.074,06

1.081.356,00

5.641.594,50

6.889.998,32

1.248.403,82
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7. 1. Fond odměn
Z výše uvedené Tabulky č. 7 je zřejmé, že fond odměn se v průběhu roku nenavýšil, ani nebyl
použit.

7. 2. Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)
FKSP byl tvořen základním přídělem ve výši 2 % z objemu mzdových prostředků, v částce
282.127,82 Kč. Z fondu byl čerpán příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši
73.931,00 Kč, dle směrnice byly poskytnuty peněžní dary k životním jubileím zaměstnanců
ve výši 9.000,00 Kč, příspěvky na jednodenní výlet ve výši 29.560,00 Kč a hrazeny
vstupenky na koupaliště 53.893,00 Kč.

7. 3. Rezervní fond
Rezervní fond byl v roce 2018 tvořen přídělem ve výši 3.958,00 Kč ze zlepšeného výsledku
hospodaření (zisku) z roku 2017.
Rezervní fond z ostatních titulů je tvořen z finančních darů v souladu s darovací smlouvou.
V roce 2018 byly organizaci poskytnuty dary ve výši 64.000,00 Kč, v průběhu roku bylo
z fondu čerpáno na aktivity klientů 12.696,00 Kč.

7. 4. Fond reprodukce majetku, fond investic
Fond reprodukce majetku, fond investic byl pravidelně tvořen měsíčními odpisy hmotného
majetku ve výši 1.081.356,00 Kč.
Fond reprodukce majetku, fond investic nebyl v roce 2018 čerpán.

7. 5. Inventarizace majetku
Ke dni 31. 12. 2018 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků organizace. Při
inventuře nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly, ani žádné závazky nebo pohledávky
vhodné k odepsání.
V roce 2018 neevidujeme žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.
Domov pro seniory Chvalkov | Chvalkov 41, Čížkrajice, 374 01 Trhové Sviny
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8.

Zaměstnanci organizace

Počet zaměstnanců se v průběhu roku 2018 mírně zvýšil (viz Graf č. 4 a Příloha č. 2), což bylo
způsobeno především rozšířením pracovních úvazků stěžejní pracovní pozice pracovníka přímé
obslužné péče. Dále došlo již bez dopadu na celkový počet zaměstnanců k vyčlenění nového
organizačního útvaru sociálního úseku, vyčlenění nového organizačního útvaru stravovacího
provozu a reorganizaci zdravotně ošetřovatelského úseku.
Celková fluktuace zaměstnanců byla kromě již výše uvedených rozšíření pracovních úvazků
a organizačních změn ovlivněna dále také běžnými personálními změnami typu odchodu
do důchodu, čerpání mateřské dovolené apod.
Průměrný hrubý plat za rok 2018 byl 29.151,- Kč, průměrný hrubý plat pracovní pozice
pracovník přímé obslužné péče, což je stěžejní pracovní pozice pro poskytování sociální
služeb domov pro seniory byl 29.783,- Kč.
Graf č. 4 Změna počtu zaměstnanců v průběhu roku 2018
50

40
30

zaměstanci k 1. 1. 2018

20

zaměstnanci, kteří v roce 2018 odešli

10

zaměstanci, kteří v roce 2018 byli přijati

0

zaměstnanci k 31. 12. 2018

-10
-20

Nejvíce zaměstnanců zahrnovaly pracovní pozice zdravotně ošetřovatelského úseku (viz Graf
č. 5 a Tabulka č. 8).
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Graf č. 5 Rozložení zaměstnanců podle četnosti v typech pracovních pozic v roce 2018

ředitel (1)
THP (10)
sociální úsek (4)
zdravotně ošetřovatelský úsek
(21)
stravovací provoz (6)

Poznámky: THP = Technicko hospodářští pracovníci (zahrnují pracovní pozice ekonom,
mzdová účetní, údržbář, uklízečka, pradlena)
ředitel - od května 2018 tato pozice nahrazena osobou pověřenou vedením organizace
Tabulka č. 8 Personální zajištění služby
muži

ženy

celkem

ředitel

0

1

1

THP celkem

1

9

10

ekonom

0

1

1

mzdová účetní

0

1

1

údržbář

1

0

1

uklízečka

0

5

5

pradlena

0

2

2

sociální úsek celkem

0

4

4

vedoucí sociálního úseku

0

1

1

sociální pracovník

0

1

1

základní výchovná nepedagogická činnost

0

2

2

zdravotně ošetřovatelský úsek celkem

0

21

21

vrchní sestra

0

1

1

zdravotní sestra

0

7

7

pracovník přímé obslužné péče

0

13

13

stravovací provoz celkem

0

6

6

vedoucí stravovacího provozu

0

1

1

kuchař
0
Poznámka: THP = Technicko hospodářští pracovníci

5

5
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Tabulka č. 9 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 12. 2018
Věková struktura zaměstnanců
Muži
Ženy

Celkem

do 20

0

0

0

od 21 do 30

0

3

3

od 31 do 40

0

8

8

od 41 do 50

1

19

20

od 51 do 60

0

9

9

61 a více

0

1

1

Celkem

1

40

41

8. 1. Vzdělávání zaměstnanců
Pravidelné vzdělávání zaměstnanců probíhalo v organizaci dle vzdělávacího plánu na rok
2018 v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Je
zajišťováno průběžné vzdělávání formou účastí na akreditovaných kurzech, školících akcích
konaných v organizaci. Zaměstnanci se vzdělávají i mimo zařízení v odborných seminářích,
kurzech, vzdělávacích cyklech. Jako každý rok se uskutečnilo školení formou referentů,
BOZP, požární ochrany a HACCP.
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9.

Stravovací provoz

Hlavním cílem stravovacího provozu v Domově pro seniory Chvalkov je zajištění kvalitní
a vyvážené stravy, která je nutričně vyvážená jak ve vztahu k diabetické, racionální i šetřící
dietě, přičemž je přihlíženo k místní tradici uživatelů. Jídelní lístek je sestavován vedoucí
stravovacího provozu za pomoci nutriční terapeutky s ohledem na přání obyvatel domova. Při
výběru potravin je dbáno na kvalitní dodavatele. Celodenní strava je zajišťována z vlastní
kuchyně a skládá se ze snídaně, polévky, hlavního jídla, svačiny a večeře, přičemž diabetikům
je podávána ještě druhá večeře.
Kromě běžného režimu domova je harmonogram stravování přizpůsoben aktuálním akcím
Stravovací provoz se aktivně podílí na jejich přípravě.
Aby byla zachována výdejní teplota jídla, byla zakoupena do kuchyňského provozu ohřívací
vana. Za tímto účelem byl na domově také zaveden pro uživatele tzv. tabletový systém. Dále
byla zakoupena pro usnadnění práce na kuchyňský provoz tlaková sprcha a na jídelnu
zaměstnanců jídelní podnosy.
V červenci byl personál stravovacího úseku proškolen o zásadách HACCAP. V listopadu
proběhla kontrola z Krajské hygienické stanice, která neshledala žádné nedostatky v provozu.
V oblasti bezpečnosti práce s elektrickými spotřebiči byla provedena řádná revize.
V následujícím roce proběhne několik změn, které povedou ke zkvalitnění podmínek jak při
práci v kuchyni, tak i ve zkvalitnění poskytované sociální služby. Nejdříve bude doplněno
kuchyňské náčiní, zakoupena nová myčka nádobí a konvektomat. Dále bude realizována
drobná stavební úprava v kuchyni a uživatelům bude nabídnut výběr ze dvou příloh
u hlavního jídla.
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10.

Kontroly v organizaci

10. 1. Vnitřní kontroly
V průběhu celého roku byla zajišťována vnitřní kontrolní činnost všech finančních operací
v souladu s platnými předpisy o finanční kontrole.

10. 2. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány
 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích.
Kontrola na plnění povinností provozovatele potravinářského podniku stanovených nařízením
Evropského parlamentu a Rady ES č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízením Evropského
parlamentu a Rady č. 178/2002, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
Kontrolní zjištění - bez závad.
Kontrola zabývající se proočkovaností klientů proti pneumokokovým nákazám.
Kontrolní zjištění - bez závad.
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11.

Závěr

Na závěr tohoto dokumentu se zmíním o některých skutečnostech, které proběhly v minulém
roce a o plánech na letošní rok.
Neustále se snažíme zlepšovat prostředí pro pobyt uživatelů a to nejen případnou obměnou
vybavení, ale hlavně kvalitní službou personálu. Dnes již k ošetřovatelské a zdravotní péči
neodmyslitelně patří práce aktivizačních pracovnic a naší snahou je zaměstnat
i fyzioterapeuta.
I nadále se snažíme rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit pro seniory, aby si mohli
vybírat podle svých zájmů. Některé zmiňované akce a činnosti jsou zdokumentovány i ve foto
příloze této výroční zprávy.
V letošním roce proběhne několik změn, které povedou k dalšímu zkvalitnění podmínek jak
při práci v kuchyni, tak i ve zkvalitnění poskytované sociální služby. Nejdříve bude doplněno
kuchyňské náčiní, zakoupena nová myčka nádobí a konvektomat. Dále bude realizována
drobná stavební úprava v kuchyni a uživatelům bude nabídnut výběr ze dvou příloh
u hlavního jídla. Postupně bude přidán výběr ze snídaní i večeří.
Dalším plánem je provést menší stavební úpravu nevyužívaných prostor a tento prostor
pronajmout k možnosti zakoupení si balených potravin či drogistického zboží.
V neposlední řadě je nutno zmínit i péči o zaměstnance a to ve smyslu jejich vzdělávání
a rozvoje, které usnadní a zkvalitní jejich práci.
Na úplný závěr chci poděkovat všem zaměstnancům za přispění ke kvalitě poskytované
služby a připojuji poděkování i všem dárcům a sponzorům.

Jana Zadražilová
pověřená vedením organizace
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12.

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací

Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je Domovu
pro seniory Chvalkov jako povinnému subjektu uloženo do 1. března zveřejnění Výroční
zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok, která má
obsahovat:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
- v roce 2018 bylo doručeno 68 žádostí o poskytnutí informace,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
- v roce 2018 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace,
c) 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 soudními řízeními o právech a povinnostech podle
tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
- v roce 2018 nebylo vedeno žádné soudní řízení na přezkoumání rozhodnutí v oblasti
poskytování informací,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence
- v roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení
- v roce 2018 nebyla podána žádná stížnost,
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
- zveřejňování informací Domova pro seniory Chvalkov je zajištěno prostřednictvím
webových stránek www.domovchvalkov.cz či sdělovacích prostředků. Rovněž bylo
poskytnuto blíže nespecifikované množství informací podaných v rámci běžné praxe,
nevyžádaných dle výše uvedeného zákona.
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Zveřejňování informací prostřednictvím internetových stránek:
Adresa: www.domovchvalkov.cz
Zveřejněny jsou tyto dokumenty:
- zřizovací listina Domova pro seniory Chvalkov,
- žádost o poskytování sociální služby - formulář,
- vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele - formulář,
- domácí řád,
- informace k pobytu v Domově pro seniory Chvalkov,
- charakteristika poskytované služby domova pro seniory,
- cílová skupina klientů,
- poslání, předmět činnosti Domova pro seniory,
- výroční zprávy,
- veřejné zakázky.
Veškeré dokumenty uveřejněné na webových stránkách jsou pravidelně aktualizovány
a doplňovány.

33

Domov pro seniory Chvalkov | Chvalkov 41, Čížkrajice, 374 01 Trhové Sviny

13.

Fotogalerie 2018

Tyto fotografie jsou zde publikovány se souhlasem osob, které se na nich vyskytují.
Fotografie č. 1 Pěstování zeleniny

Fotografie č. 2 Klub pečení

34

Domov pro seniory Chvalkov | Chvalkov 41, Čížkrajice, 374 01 Trhové Sviny

Fotografie č. 3 Maškarní zábava
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Fotografie č. 4 Výlet Trocnov

Fotografie č. 5 Stavění máje
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Přílohy
Příloha č. 1 Finanční plán a jeho čerpání v roce 2018 v tis. Kč
řádek
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
16
17
18
19
21
23
24
25
26
27
28
29

30

Ukazatel
NÁKLADY CELKEM
Spotřeba materiálu (účet 501)
Spotřeba energie (účet 502)
Opravy a udržování (účet 511)
Cestovné (účet 512)
Náklady na reprezentaci (účet 513)
Ostatní služby (účet 518)
Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní
neschopnost (účet 521)
v tom:
platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)
OON (AÚ k účtu 521)
Zákonné sociální pojištění (účet 524)
Jiné sociální pojištění (účet 525)
Zákonné sociální náklady účet 527)
Ostatní náklady (sk. 54)
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)
Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)
Daň z příjmů (sk. 59)
VÝNOSY CELKEM
Výnosy z prodeje služeb (účet 602)
Výnosy z pronájmu (účet 603)
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
kromě pozemků (účet 646)
Čerpání fondů (účet 648)
Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)
Finanční výnosy (sk. 66)
Výnosy vybraných místních vládních institucí z
transferů (účet 672)
v tom:
příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)

33

dotace - vyrovnávací platba za plnění závazku
veřejné služby (AÚ k účtu 672)

31

Ostatní výnosy jinde neuvedené

32

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

Plán 2018

Skutečnost

Index

26.195,00

25.156,28

96,03

2.410,00
1.110,00
400,00
10,00
2,00
476,00

2.051,74
1.029,21
234.17
4,50
0,80
817,39

85,13
92,72
58,54
45,00
40,00
171,72

15.065,00

14.567,25

96,70

14.969,00
96,00
5.089,00
51,00
352,00
13,00
1.070,00
160,00
0,00
26.195,00

14.106,40
460.85
4.769,11
58,90
362,91
11,10
1.081,36
167,86
0,00
25.161,23

94,24
480,05
93,71
115,49
103,10
85,38
101,06
104,91
0,00
96,05

12.249,00
0,00

12.536,15
0,00

102,34
0,00

0,00

0,00

0,00

48,00
2,00
0,00

12,70
6,00
0,00

26,46
300,00
0,00

13.895,00

12.606,00

90,72

4.926,00

4.926

100,00

8.969,00

7.680,00

85,63

1,00

0,29

29,00

0,00

4,90

0,00
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Příloha č. 2 Počet zaměstnanců v roce 2018
počet
zaměstnanci k 1. 1. 2018

38

zaměstnanci, kteří v roce 2018 byli přijati

13

zaměstnanci, kteří v roce 2018 odešli

10

dohodou

1

výpověď zaměstnavatele

3

zrušení pracovního poměru ve zkušební době

5

výpověď zaměstnance

0

okamžité zrušení pracovního poměru

0

pracovní poměr na dobu určitou

1

zaměstnanci k 31. 12. 2018

41
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