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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Váţení přátelé,
naší neustálou snahou je poskytovat služby tak, aby mohly být rozvíjeny sociální kontakty
s rodinou, přáteli i veřejností, aby poskytování služby přispívalo k aktivizaci uživatelů
a nedocházelo tak k prohlubování závislosti na poskytované službě. Naše pomoc a podpora
tedy vychází z individuálních přání, potřeb a zvyklostí seniorů, snaží se respektovat
a zachovávat důstojnost a základní lidská práva uživatelů služby.
Naším hlavním cílem je neustále zkvalitňovat námi poskytovanou sociální službu,
individuálně podporovat uživatele v aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace
a posilovat jejich sociální začleňování.
V červnu 2009 navštívil náš domov inspekční tým, který nám ukázal další cesty rozvoje
a zkvalitňování námi poskytované sociální služby. V návaznosti na tuto skutečnosti proběhl
v podzimních měsících v našem zařízení intenzivní výcvikový kurz individuálního plánování
pro sociální pracovníky v přímé péči. Poté došlo i k cílenější reorganizaci zdravotně
ošetřovatelského úseku.
Na přání našich uživatelů byla rozšířena nabídka fakultativních (nenárokových) služeb
o rehabilitační úkony, které budou zajišťovány dle přání uživatele.
Odborný růst personálu je tím nejsprávnějším směrem, jak vytčeného cíle dosahovat.
V minulém roce jsme do systému vzdělávání zapojili, kromě pracovníků v sociálních
službách a zdravotnických pracovníků, také ostatní zaměstnance domova.
Dále bych chtěl také poděkovat všem dobrým lidem, díky kterým se dařilo a daří
uskutečňovat mnohé kulturní akce v domově, a kteří jakýmkoliv způsobem podpořili naši
činnost v roce 2009 i v letech minulých.
Děkuji také všem zaměstnancům domova, kteří se přímo i nepřímo podílejí na péči o naše
uživatele, za jejich empatii, trpělivostí a vřelý přístup.
Cením si všech pracovníků, kterým je jejich práce posláním.

Václav Kroupa
ředitel domova pro seniory

POSLÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY
Posláním Domova pro seniory v Blatné je poskytovat pobytové sociální, ošetřovatelské
a zdravotní služby seniorům, kteří potřebují podporu a pomoc při zvládání běžných denních
činností.

SLUŢBY DOMOVA












základní sociální poradenství
ubytování
stravování
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
fakultativní (nenárokové) služby
běžné rehabilitační úkony

OKRUH OSOB, PRO KTERÉ JSOU SLUŢBY NAŠEHO DOMOVA URČENY
Domov pro seniory je určen osobám starším 60 let se sníženou soběstačností, které pro svůj
věk, zdravotní stav nebo sociální situaci potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby a nemohou
dále žít ve svém přirozeném prostředí.
Sociální služby domova jsou určeny:
 seniorům, kteří potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných
denních činností
 seniorům částečně nebo zcela imobilním
 seniorům s chronickým onemocněním
Sociální služby domova nejsou určeny:
 osobám mladší 60 let
 soběstačným seniorům
 seniorům, kteří jsou závislí na alkoholu či jiných návykových látkách
 seniorům s mentálním postižením
 seniorům s poruchami osobnosti

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŢBY


hájit oprávněné zájmy všech uživatelů bez ohledu na národnost, věk, víru, pohlaví,
politické přesvědčení, společenské postavení



chovat se zdvořile ke všem uživatelům, přistupovat ke každému s pochopením, úctou,
empatií, bez předsudků, s trpělivostí a respektem



respektovat soukromí uživatelů, důvěrnost jejich sdělení, nepřipouštět zneužití důvěry
ve vztahu k uživateli a jeho závislosti žádným způsobem



v komunikaci s uživateli zachovávat profesionální přístup, uživatele neoslovovat
familiárně, nejednat arogantně, nemanipulovat, všímat si všech projevů uživatele
služby



každý uživatel je nám rovnocenným partnerem, který podle svých schopností a sil
spolurozhoduje o rozsahu a způsobu poskytované pomoci



nikdy neposkytujeme žádné informace o uživateli služby bez jeho souhlasu,
s výjimkou život ohrožujících skutečností

HISTORIE
Dne 12. 9. 1952 byl založen domov důchodců (DD) v Lažanech. Nejvýznamnější událostí,
která ovlivnila život uživatelů, ale i pracujícího personálu, bylo zřízení okresního ústavu
sociálních služeb (OkÚ) se sídlem ve Strakonicích k 1. 1. 1975, do kterého byly začleněny
domovy důchodců, pečovatelská služba a ostatní sociální služby.
Dne 25. 9. 1991 z rozhodnutí Okresního úřadu ve Strakonicích byla funkce zřizovatele
Domova důchodců v Lažanech přenesena z OkÚ Strakonice na město Blatná. Na areál
i budovy byla vydaná restituce, ale činnost DD byla chráněna zákonem po dobu10 let.
V roce 1995 bylo zahájeno vyhledávání pozemku nebo objektu vhodného pro výstavbu
nového DD, respektive rekonstrukci s příslibem státní dotace. Ze všech alternativ vyšla
vítězně rekonstrukce objektu bývalých pekáren ve vlastnictví TESLA a.s.
Výstavba nového DD Blatná prošla celou řadou krizových období, ale společným úsilím MěÚ
Blatná a MPSV se podařilo dokončit výstavbu zařízení splňujícího nejnáročnějšího
požadavky v poskytování sociálních služeb pro seniory.
Celkové finanční náklady výstavby domova důchodců Blatná činily 146 055 000 Kč.
Dne 4. 5. 2002 se konalo u příležitosti Blatenských slavností, slavností otevření domova.
V srpnu postihla ČR „tisíciletá voda“, a to z noci z 12. na 13. Přívalová vlna přišla
z protržených rybníků a zdevastovala celé přízemí budovy. Ale pomocí organizací,
soukromých dárců, uživatelů a zaměstnanců domova byl provoz domova brzy obnoven.

KAPACITA DOMOVA
Domov pro seniory je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Blatná. Celková
kapacita je 87 lůžek. Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu
k 31. 12. 2009 byl 167 žadatelů, z toho za rok 2009 68 žadatelů. Věková struktura našich
uživatelů, místo trvalého bydliště uživatelů a žadatelů včetně přiznaného příspěvku na péči
uvádí následující tabulky.
V závěru je uvedena tabulka, která nabízí celkový souhrn informací o naší sociální službě.

Tabulka 1: Věková struktura našich uţivatelů
Věková struktura uţivatelů k 31. 12. 2009

Celkem

uživatelé do 65 let

6

uživatelé ve věku 66 - 75 let

13

uživatelé ve věku 76 - 85 let

38

uživatelé ve věku 86 - 95 let

25

uživatelé nad 96 let

5

průměrný věk uživatelů

82,1

Tabulka 2: Trvalé bydliště našich uţivatelů
Trvalé bydliště - uţivatelé

Celkem

uživatelé k 31. 12. 2009

87

uživatelé z Blatné a přilehlých osad

66

uživatelé z obcí v působnosti ORP Blatná

13

uživatelé z Jihočeského kraje

3

ostatní uživatelé

5

Tabulka 3: Příspěvek na péči – uţivatelé
Příspěvek na péči - uţivatelé k 31. 12. 2009

Celkem

uživatelé bez příspěvku na péči

0

uživatelé - I. stupeň závislosti

30

uživatelé - II. stupeň závislosti

20

uživatelé - III. stupeň závislosti

24

uživatelé - IV. stupeň závislosti

13

Tabulka 4: Trvalé bydliště našich ţadatelů
Trvalé bydliště - ţadatelé

Celkem

žadatelé k 31. 12. 2009

167

žadatelé z Blatné a přilehlých osad

58

žadatelé z obcí v působnosti ORP Blatná

38

žadatelé z Jihočeského kraje

25

ostatní žadatelé

46

Tabulka 5: Příspěvek na péči – ţadatelé
Příspěvek na péči - ţadatelé k 31. 12. 2009

Celkem

žadatelé bez příspěvku na péči

75

žadatelé, kteří mají podanou žádost

24

žadatelé - I. stupeň závislosti

33

žadatelé - II. stupeň závislosti

18

žadatelé - III. stupeň závislosti

11

žadatelé - IV. stupeň závislosti

6

Tabulka 6: Souhrnný přehled o námi poskytované sociální sluţbě
Pobytová sluţba sociální péče (stav k 31. 12. 2009)

Celkem

celková kapacita (lůžka)

87

průměrný počet uživatelů

86,3

uživatelé - ženy

53

uživatelé - muži

34

počet neuspokojených žadatelů za rok 2009

68

žadatelé, kteří byli umístěni

13

ukončení služby - úmrtí

11

ukončení služby - jiný důvod

0

průměrná obložnost lůžek od počátku roku

99,20 %

OŠETŘOVATELSKÁ, REHABILITAČNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE
Zdravotní péče je zabezpečována formou zvláštní ambulantní péče na základě uzavřených
smluv s jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Základní lékařskou péči zajišťuje smluvní
praktická lékařka 1krát v týdnu. Odborní lékaři - ortoped, psychiatr – do domova dochází
1krát za 14 dnů, na požádání také dermatolog, neurolog a internista.
Zubní, oční a další odborné lékaře si uživatelé zajišťují sami, spolu s vedoucí zdravotně
ošetřovatelského úseku s využitím naší dopravy (bez doprovodu) nebo ve spolupráci
s rodinou.
Ošetřovatelskou a zdravotní péči provádí 5 všeobecných sester dle ordinace ošetřujícího nebo
odborného lékaře. Všechny všeobecné sestry mají požadovanou registraci a průběžně
si doplňují své vzdělání formou distančního studia, následným samostudiem a účastí
na odborných konferencích a seminářích. Přímou obslužnou činnost poskytuje 16 pracovníků
v sociálních službách (pečovatelů). Všichni jsou absolventi rekvalifikačního kurzu
vzdělávacího programu podle vyhlášky MPSV č. 524/2004 nebo kurzu pro sanitáře
s doplněním vzdělávacích kurzů pořádaných Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích.
Zdravotní a ošetřovatelská péče je poskytována nepřetržitě. Při všech pracovních postupech
vycházíme z ošetřovatelských standardů vypracovaných pro naše zařízení. Tým pracovníků
oddělení zajišťuje péči s důrazem na citlivý přístup a respektuje jedinečnost každého
uživatele.

Odborné rehabilitační úkony uživatelům poskytuje diplomovaný fyzioterapeut dle indikace
lékaře. Úkony, které jsou poskytovány na přání uživatele, jsou službou fakultativní
(nenárokovou).

DOPLŇKOVÁ ČINNOST
V rámci doplňkové činnosti domov poskytuje přípravu a podávání obědů pro veřejnost,
přednostně pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Přehled počtu odebraných porcí za
rok 2009 uvádí následující tabulky (Tabulka 7, Tabulka 8).

Tabulka 7: Doplňková činnost
Počet odebraných porcí za sledované období včetně
charakteristiky strávníků

Strava
snídaně

29 833

pouze uživatelé

obědy

62 985

uživatelé, zaměstnanci, ostatní pracující lidé,
senioři, charita

svačiny

26 937

pouze uživatelé

večeře

29 999

uživatelé, pracující lidé (cizí), senioři

Tabulka 8: Odebrané obědy a večeře

obědy

večeře

uživatelé

30 039

zaměstnanci

10 265

ostatní strávníci pracující (cizí)

4 370

ostatní strávníci senioři +
charita

18 311

uživatelé

29 442

ostatní strávníci pracující (cizí)

12

ostatní strávníci senioři

545

ZÁJMOVÁ ČINNOST
Domov nabízí různé možnosti využití volného času uživatelů. Tuto péči zajišťují
2 instruktorky volného času, které při tvorbě programu vychází vždy ze zájmů, osobních cílů
a individuálního plánů uživatelů. Každý měsíc sestavují nabídku aktivit a zájmových činností,
která je zveřejňována na našich webových stránkách.
Přehled kulturních a zájmových činností za rok uvádíme v příloze.
O každé zájmové činnost a kulturních programech jsou uživatelé informováni prostřednictvím
nabídky aktivizačních činností, která je každému uživateli začátkem měsíce předána,
prostřednictvím sociálních pracovníků a instruktorek volného času.

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI:
 pracovní dílna (každé pondělí a čtvrtek)
-

výtvarné techniky (malba na sklo, drátkování, navlékání korálků, ubrousková
technika, malba, kresba apod.)

-

textilní techniky (šití, pletení, háčkování, obšívání, stehování, ruční tkaní na
jednoduchém stavu, výroba polštářků, šití pantoflů, stříhání molitanu (výplň
textilních výrobků), výroba vlněných dutinek na špulce, výroba pouzder a obalů
z molitanu atd.)

-

polystyrenový Patchwork (výroba velikonočních kraslic, jarních věnečků a dalších
sezónních dekorací)

-

práce s papírem (stříhání novin, vystřihování, vytrhávání, stříhání proužků →
příprava na kašírování, výroba papírových kuliček -výroba „muchlání“, cedulí)

-

práce s přírodním materiálem (lepené obrázky z luštěnin a jiných přírodních
materiálů, krájení křížal, loupání kukuřice, louskání ořechů, navlékání šípků,
zpracování jeřabin)

-

práce s hlínou (modelování, tvarování, vykrajování)

- pečení (individuální pečení uživatelů, společná výroba tradičního pečiva
(hnětynky, perníčky, apod.)
-

práce se dřevem (řezání, broušení, natírání, lakování, lepení)

 výroba dekorací na výzdobu domova
 aktivizační činnosti – křížovky, soutěže, kvízy, společenské hry, četba, cvičení,
canisterapie
 sváteční a výroční posezení – oslavy narozenin, posvícení, masopustu
 hudební vystoupení
 Blatenská rolnička

 besedy, výlety, společné vycházky, nákupy
 růžencové modlitby (každý 1. pátek v měsíci)
 společná setkávání seniorů na Sokolovně
 koncerty dětí ze ZUŠ
 sezónní návštěvy výstav v ZŠ
 návštěvy MŠ Vrchlického
 přednášky: Neziskové organizace, městská lidová knihovna, městské muzeum
 individuální činnosti na II. podlaží
 paměťová cvičení
 skupinové posezení u kávy
 posezení u vážné hudby či poslech zvukové knihy
 dobrovolnická činnost
Náš domov spolupracuje s ostatními poskytovateli sociální služby, ale také s ostatními
zařízeními, které se nacházejí v blízkém okolí domova.
 Domov Petra Mačkov
 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek
 Základní škola T. G. Masaryka
 Základní škola J. A. Komenského
 Mateřská škola Vrchlického
 Základní škola Bělčice
 Střední odborná škola Blatná
 Základní umělecká škola Blatná

Personální zajištění sociální sluţby
Práce v domově pro seniory je po zaměstnance v přímé péči velmi psychicky i fyzicky
náročná. Proto v průběhu předchozího roku byly pro naše zaměstnance organizovány
vzdělávací semináře, kurzy a školení, které zvyšují odbornost našich zaměstnanců, ale
i určitým dílem slouží jako prevence syndromu vyhoření.
Odborné semináře, kurzy či školení jsou zajišťovány jednotlivými vedoucími v odborných
oblastech. Každý měsíc jsou prováděny v rámci pracovních týmů porady, jejich součástí je
i intervize.
K 31. 12. 2009 měl domov 57 zaměstnanců, průměrný evidenční počet zaměstnanců
(přepočtený) činil 53,9.
Ve sledovaném roce zahájilo pracovní poměr v našem domově 11 zaměstnanců,
9 zaměstnanců pracovní poměr ukončilo – 4 zaměstnanci ukončili pracovní poměr po
uplynutí doby určité, 2 zaměstnankyně odešly na mateřskou dovolenou, se 2 zaměstnanci byl
skončen pracovní poměr po uplynutí zkušební doby a 1 zaměstnanec dal výpověď.
Strukturu a počty zaměstnanců, včetně platové třídy a průměrného platu za sledované období
uvádí tabulka 9. Graf 1, Graf 2 a Graf 3 znázorňují strukturu zaměstnanců dle věku, délky
pracovního poměru a dosaženého vzdělání.

Graf 1: Struktura zaměstnanců dle věku

Graf 2: Strukruta zaměstnanců dle délky pracovního poměru

Graf 3: Struktura zaměstnanců dle dosaţeného vzdělání

Tabulka 9: Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období, průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období

Struktura zaměstnanců

Celkový průměrný počet
zaměstnanců přepočtený

Počet zaměstnanců

Průměrná
platová třída

Průměrný plat
v Kč

Celkem

Muţi

Ţeny

17,7

18

1

17

4,3

15 504

15,7

16

1

15

4

15 446

základní výchovná nepedagogická činnost

2

2

0

2

7

16 425

Sociální pracovníci

1,9

3

0

3

9

14 750

7,2

7

1

6

9,9

23 255

6,2

6

0

6

10

25 914

fyzioterapeuti

1

1

1

0

9

20 568

THP pracovníci a vedoucí pracovníci

7

7

2

5

8,7

26 946

20,1

22

4

18

2,8

13 105

4,4

5

2

3

5

14 428

pomocní kuchaři

4,2

5

0

5

2

12 502

údržbáři

1,7

2

2

0

3

12 714

pradleny

1,7

1

0

1

3

13 567

uklízečky

6,1

7

0

7

2

12 025

recepční

2

2

0

2

2

14 583

Celkem

53,9

57

8

49

5,2

17 363

pracovníci v sociálních sluţbách
z toho
přímá obslužná péče

zdravotničtí pracovníci
z toho
všeobecné sestry

dělnické profese
z toho
kuchaři

Domov také umožňuje studentům z mnoha škol vykonávat odbornou praxi. Praxe není
pojímaná pouze jako zprostředkování možnosti zapojení studentů do odborné péče, ale i jako
šíření naší filosofie a ideologie dále mezi lidi.
Každá praxe je tedy chápána jako obohacení pracovního procesu v domově, ale také jako
cenný zdroj informací, které slouží ke zkvalitňování služeb domova.
Dobrovolnictví vytváří prostor pro setkávání lidí všech generací a zejména umožňuje sdílení
nejrůznějších životních osudů.

Dobrovolnice
(studentky ze Střední
odborné školy v Blatné)
obohatily program
blatenské rolničky
svým zpěvem.

Děti ze Mateřská škola Vrchlického si pro nás
připravily krásný program s tancem, kterým našim
uživatelům zpříjemnily den.

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
Hospodaření organizace skončilo v roce 2009 zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši
160 tis. Kč.
Přehled nákladů a výnosů je v níže uvedeném přehledu hospodaření v porovnání s rokem
2008.

VÝDAJE

ÚČET

TEXT

Roční rozpočet
2009

Skutečnost
2009

501

celkem materiál

4 592 000

4 206 395

502

celkem voda + energie

3 077 500

2 119 700

511

celkem opravy

335 000

451 933

51260

cestovné

10 000

6 603

51330

náklady na reprezentace

20 000

12 683

518

celkem služby

800 750

771 051

521

celkem mzdy

11 707 250

11 416 779

524

celkem pojištění

3 790 000

3 823 873

528

celkem pojistné

260 000

-31 806

53830

znečistění život. prostředí

2 500

2 070

549

celkem

16 000

122 204

551

celkem odpisy

203 000

545 711
0

CELKEM VÝDAJE

25 144 000

23 503 675

PŘÍJMY
ÚČET

TEXT

601130

tržby za vlastní výrobky

602

celkem - tržby

64140

smluv.pokuty, úroky z prodl.

64430

Roční rozpočet
2009

Skutečnost
2009
0

6 360

16 210 000

17 592 369

0

0

úroky

14 000

8 484

64830

Zúčtování fondů

20 000

24 917

649

celkem -jiné příjmy

0

0

65130

tržby z prodeje

0

5 370

69130

dotace provozní

0

279 500

69180

dotace MPSV

9100000

5 745 000
0

CELKEM PŘÍJMY

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

25 144 000

23 664 134

0

160 459

Celkové náklady na jedno lůžko v roce 2009 činily 276 tis. Kč, což je oproti roku 2008
o 11 tis. Kč méně.
Přehled příjmů a výdajů je v níže uvedeném přehledu hospodaření v porovnání s rokem 2008.
Z Grafu 4 vyplývá, že jak příjmy, tak i výdaje byly za rok 2008 vyšší než v roce 2009.

Graf 4: Celkové skutečné příjmy

ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ
VÝDAJE
Celkové výdaje za rok 2009 činily 23 503 675 Kč., kde největší podíl, jak vyplývá z Grafu 5,
měly položky:
 mzdy, a to v hodnotě 11417 tis. Kč
 materiál (potraviny, čisticí prostředky, zdravotní materiál) 4206 tis. Kč
 pojištění (zdravotní, sociální) 3824 tis. Kč
 energie, vodné, plyn v hodnotě 2120 tis. Kč
 a opravy, ty byly pořízeny v hodnotě 452 tis. Kč

Graf 5: Rozpočet 2009 výdaje – plán – skutečnost

PŘÍJMY
Celkové příjmy byly v roce 2009 plněny ve výši 23664 tis. Kč z toho:
 příspěvek zřizovatele na provoz 279 tis. Kč
 dotace MPSV byla přiznána ve výši 5 745 tis. Kč
 tržby od uživatelů 14 310 tis. Kč
 tržby za obědy činily 1000 tis. Kč
 tržby za zdravotní úkony 1638 tis. Kč
 spoluúčast úhrad činila 351 tis. Kč
 zúčtování fondů a ostatní výnosy 25 tis. Kč
 úroky 8 tis. Kč
 tržby z prodeje 5,4 tis. Kč

Dosažení příjmů bylo ovlivněno zejména výnosy od uživatelů za pobyt a stravu a příspěvky
na úkony péče.

FINANČNÍ FONDY
Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč
Krytý zůstatek k 31. 12. 2008
Příděl ze zlepšeného hospod. výsledku
Finanční dary
Čerpání celkem
Zdroje celkem k 31. 12. 2009

303,87
684
2
21,86
968,01

Fond reprodukce majetku v tis. Kč
Zůstatek k 31. 12. 2008

464,69

Odpisy

266,21

Tvorba celkem

730,90

Čerpání celkem

43,00

Zdroje celkem k 31. 12. 2009

687,9

Fond odměn v tis. Kč
Zůstatek k 31. 12. 2008
Převod z HV r. 2008
Čerpání 2009
Zdroje celkem k 31. 12. 2009

54,00
100,00
0
154

Graf 6: Rozpočet 2009 příjmy – plán – skutečnost

ZÁVĚR
Celkově lze říci, že plán rozpočtu byl splněn na 100,68 %. Největší úspory byly vykázány
v oblasti spotřeby elektrické energie, kde oproti plánovanému navýšení nedošlo k takovému
zdražení a úspora činila 300 tis. Kč, plynu kde úspora činila cca 300 tis. Kč, v nákupu DKP
a to v hodnotě cca 300 tis. Kč, a v oblasti mezd také cca 300 tis. Kč.
Naopak největší zatížení oproti plánovanému rozpočtu zaznamenaly položky odpisy, které se
zvýšily na základě Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví mezi zřizovatelem a naší
organizací a to o 330 tis. Kč, opravy DHM a údrţba budov o cca 100 tis. Kč.

KONTROLNÍ ČINNOST
V domově pro seniory byl vybudován kontrolní systém v březnu 2005.
V roce 2009 byly průběžně provedeny vnitřní kontroly pokladů DS, kontrola finančních
prostředků uložených do úschovy DS a seznam zaměstnanců čerpání nemocenských dávek.
Dále proběhly tyto kontroly:


Ve dnech 22. 4. – 30. 4. 2009 veřejnoprávní kontrola na místě. Kontrolu provedla
pracovnice interního auditu pí Štípková z MěÚ Blatná. Předmětem kontroly bylo
prověření funkčnosti vnitřního kontrolního systému a kontrola hospodaření za rok
2008.

 Počátkem roku 2009 proběhl audit. Auditorka Ing. Hálová ověřila roční účetní
uzávěrku 2009 a čerpání dotace MPSV.
 Krajský úřad provedl inspekci SQSS ve dnech 1. 6. – 3. 6. 2009.
 Dne 25. 5. 2009 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Strakonice.
 Dne 26. 5. 2009 kontrola školicím střediskem Sušice. Byla provedena prověrka
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu požadavku §108 odst. 5 ZP.
 Kontrola VZP Strakonice ze dne 10. 6. 2009 byla zaměřena na plnění oznamovací
povinnosti a odvody pojistného.
 Dne 3. 8. 2009 kontrola VZP Strakonice, která byla zaměřena na zdravotně
ošetřovatelskou péči na základě ordinace lékaře v rozsahu nasmlouvaných výkonů.

Příloha
Zájmová činnost v domově za rok 2009
29. 1.

divadelní představení (Domov Petra Mačkov)

24. 2.

masopustní veselice

3. 3.

setkání na Sokolovně

14. 3.

divadelní představení blatenských ochotníků

18. 3.

beseda s kulturistou panem Bartošem

2. 4.

výstava Základní školy T. G. Masaryka

8. 4.

hudební vystoupení – malá muzika Základní umělecká škola Strakonice

6. 5.

beseda o zdravé výživě včetně ochutnávky pokrmů z cizrny

9. 5.

malá divácká muzika ze Strakonic

14. 5.

vystoupení dětí z Mateřské školy Vrchlického ke Dni Matek

21. 5.

vystoupení „Točte se pardálové“ – Staropražský kabaret

29. 5.

komorní kytarový koncert

3. 6.

návštěva školní akademie Základní školy J. A. Komenského

4. 6.

předání cen výtvarné soutěže + Dětský den

13. 6.

návštěva oslav 110. let železnice na Blatensku

24. 6.

Hašlerovy písničky – hudební vystoupení

7. 7.

vyjížďka do Sedlice na zmrzlinu

25. 8.

vernisáž výstavy „Příroda Blatenska“ v Městském muzeu

2. 9.

Blatenská rolnička

1. 10.

oslava Dne seniorů

7. 10.

Den otevřených dveří

17. 10.

módní přehlídka

19. 10.

posvícenská zábava

12. 11.

hudební vystoupení – Tajemství filmového plátna

20. 11.

beseda o Indii s paní Kamilou Berndorffovou

27. 11.

vánoční vystoupení Základní školy T. G. Masaryka

3. 12.

vánoční vystoupení Základní školy J. A. Komenského

4. 12.

Mikulášská nadílka

11. 12.

vystoupení Základní umělecké školy Blatná

12. 12.

setkání s Adrou

15. 12.

prodejní výstava výrobků našich uživatelů v domově

15. 12.

vánoční vystoupení Základní školy T. G. Masaryka

16. 12.

vánoční vystoupení Mateřské školy Vrchlického

18. 12.

vánoční besídka

Příloha 2:

