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Domov pro seniory
Kapacita lůžek v roce 2017 zůstala stále v počtu 89. Stejně jako v předchozích letech
převažovaly mezi uživateli ženy (graf č. 1). Věkový průměr se oproti loňskému roku
nepatrně snížil z 83,4 na 83,1. Nejvíce uživatelů bylo ve věkovém rozmezí 76 – 85
let (graf č. 2).
Graf č. 1 – Pohlaví uživatelů
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Domov pro seniory
V porovnání s rokem 2016 se nám v roce 2017 navýšily počty uživatelů se III. a IV.
stupněm příspěvku na péči. Viditelně se také snížil počet uživatelů pobírající II.
stupeň. Z důvodu snížené soběstačnosti jsme některým uživatelům žádali o zvýšení
příspěvku na péči. U jednoho uživatele byl příspěvek na péči uznán až po odvolání
na Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Graf č. 3 - Stupeň závislosti uživatelů v roce 2017
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Graf č. 4 - Stupeň závislosti v roce 2016
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Domov pro seniory
Během loňského roku bylo zaevidováno 94 nových žádostí, což je oproti roku 2016
nárůst o 7 žádostí. Převážná část žadatelů je z Blatné nebo ORP Blatná. Pobyt
zahájilo 47 nových uživatelů, 42 uživatelů zemřelo a 3 odešli do domácího prostředí.
Tabulka č. 1
pobytová služba sociální péče (stav k 31. 12. 2017)

celkem

celková kapacita (lůžka)

89

žádosti za rok 2017

94

průměrný věk uživatelů

83,1

žadatelé, kteří zahájili poskytování služby

47

ukončení služby - úmrtí

42

ukončení služby – odchod do domácí prostředí

3

průměrná obložnost lůžek

98,86%

Aktivizační a zájmová činnost
Mezi domovem pro seniory a MŠ Vrchlického se v roce 2016 zrodila spolupráce
mezigeneračního projektu „Je nám spolu báječně“. Jde o setkávání seniorů a dětí
„tváří v tvář“ – 1 dítko a 1 senior. Skupinku tvoří převážně 6 dětí a 6 seniorů. Tento
projekt úspěšně pokračoval celý rok 2017. Během jara děti se seniory zasázeli dýně
Hokaido a jahody do mobilních zahrádek a následně spolu za pár měsíců úrodu
sbírali. Při nepříznivém počasí dohromady tvořili různé výrobky, trénovali paměť
i dovednosti nebo hráli hry a zpívali.
Spolupráce pokračovala i se Základní školou T. G. Masaryka. Děti navštívily domov
v březnu, měsíci knih, kdy jim uživatelé na dílně četli pohádky. Dále nás přišly
potěšit svým pěveckým vystoupením na Den matek. Naši uživatelé již opakovaně
zasedli na čestném místě v komisi na akci „Od maminky chutná nejlépe“, která se
konala v Komunitním centru aktivního života. Na toto odpoledne navázal

Domov pro seniory
premiérový „Den laskavosti“, krásný projekt, kdy děti samy přišly, „jen tak“, si
popovídat a potěšit seniory a společně strávit laskavé dopoledne na dílně. V prosinci
nám pěvecký kroužek zpestřil předvánoční čas svým vystoupením. Blatenská
rolnička má již tradičně vyhrazeno září. Tentokrát nás navštívila pouze 3 družstva
z obou domovů pro seniory ve Strakonicích a Netolicích, ale i přes malou účast si
všichni účinkující a diváci tento den velmi užili. Naši uživatelé si nacvičili
vystoupení s dětmi zaměstnanců na téma „Roční období“, toto vystoupení sklidilo
velký aplaus. Úvodního slova se chopila paní starostka Bc. Kateřina Malečková
s panem místostarostou Pavlem Ounickým.
Během roku se konalo mnoho aktivit a vystoupení. Namátkově zmíníme
Velikonoční a Vánoční jarmark, Masopust, opékání buřtů, vystoupení škol a školek.
Nesmíme zapomenout na nejvíce opěvované natáčení TV Šlágru, které bylo pro nás
velkým překvapením. Velmi se také líbilo vystoupení paní Zuzany Bubílkové s Jiřím
Helekalem a každoroční zpívání „hašlerovek“ s panem Šedivým.
Mezi pravidelné aktivity patří katolické a evangelické bohoslužby pořádané v
domově, společná návštěva kostela Nanebevzetí Panny Marie o pouti, předčítání
z Bible a Růžencové modlitby.
Ke stálicím programu patří canisterapie, výtvarné, keramické a rukodělné dílny.
Zdravotně ošetřovatelská a sociální péče
Na základě vyhodnocení diskuzí s uživateli na besedách jsme v roce 2017 nabídli
uživatelům možnost vybírat si každý den ze dvou večeří. Na základě této nabídky se
velmi snížil počet odhlášených jídel.
Od 01. 02. 2017 došlo v domově pro seniory k zásadní změně v organizační
struktuře. Zdravotně ošetřovatelský úsek se rozdělil na dvě samostatně působící
části: stanice 1 (35 uživatelů) a stanice 2 (54 uživatelů). V původním modelu se
veškerý personál staral o všechny uživatele hromadně a všichni pečovali o celý
svěřený úsek, kterému „velel“ jeden vedoucí pracovník (změna tohoto nefunkčního
schématu se plánovala už od roku 2015). Díky této transformaci došlo k navýšení
počtu pracovníků v přímé péči a tím se zvýšila efektivita péče.

Domov pro seniory
Důvody rozdělení domova na stanice:


individualizace péče – jedna skupina personálu se stará pouze o polovinu
uživatelů



rozdělení kompetencí zaměstnancům na menším úseku – zvýšení profesní
odpovědnosti

Schéma nové organizace zdravotně ošetřovatelského úseku

Zdravotně ošetřovatelský úsek zajišťuje v plném rozsahu
- komplexní ošetřovatelskou péči v rozsahu úkonů § 35 dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách
-

zodpovídá za individualizovanou péči založenou na základě ordinace
praktického nebo jiného smluvního odborného lékaře

-

plánování a vyhodnocování kvality poskytované péče, sledování indikátorů
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kvality péče
-

vedení písemné dokumentace vztahující se k poskytované péči

-

zodpovídá za dodržování hygienických zásad a předpisů, realizaci
výživových doporučení

-

účinně sleduje a vyhodnocuje nutriční stav uživatelů – malnutrici i obezitu

-

zodpovídá za efektivitu hospodaření na svém úseku, hospodaření s technikou,
prádlem a zdravotnickými pomůckami

-

dohlíží na třídění odpadů a hospodaření s nebezpečnými odpady na svém
úseku.

Na konci roku už máme hmatatelné výsledky tohoto opatření na poli kvality péče, a
to zejména v oblasti péče o chronické rány a dekubity, kde došlo k zásadnímu
snížení výskytu dekubitů a chronických ran.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba
Rok 2017 proběhl v pečovatelské službě bez zásadních změn. Během roku jsme
poskytovali službu celkem 173 uživatelům, z toho 2 uživatelům jsme poskytovali
navíc ambulantní službu v Domově pro seniory.
Mimo Blatnou, kde je zastoupen největší počet uživatelů, jsme zajišťovali pomoc
v následujících obcích nebo osadách: Bělčice, Bezdědovice, Závišín, Chlum,
Kocelovice, Pole, Lnářský Málkov, Milčice, Lnáře, Řečice, Hněvkov, Sedlice,
Laciná, Uzeničky.
Pro lepší zajištění vozového parku nám Město Blatná vybudovalo přístřešek na
služební automobily přímo u Domu s pečovatelskou službou. Auta jsou tak chráněna
proti povětrnostním podmínkám a pro nás i uživatele je nástup do aut komfortnější.
V rámci vzdělávání našich pečovatelek jsme využili nabídky výměnné stáže od
Oblastní Charity Horažďovice. Po dvojicích se pečovatelky naše a pečovatelky
Charitní pečovatelské služby vyměnily a absolvovaly jeden pracovní den v druhém
zařízení. Seznámily se s obdobnou službou a mohly tak porovnat způsob
poskytování služeb. Tato stáž byla přínosná nejen pro pečovatelky, ale i pro sociální
pracovnice, které od přítomných pracovníků získaly informace zejména z oblasti
administrace služby.
Tabulka č. 1 - Celkový přehled
Pečovatelská služba (stav k 31. 12. 2017)

celkem

poskytnutí sociální služba uživatelům

137

počet žádostí za rok 2017

48

průměrný věk uživatelů

78

ukončení služby

49

Pečovatelská služba
Graf č. 1 – Zajištění stravy v roce 2017 dle jednotlivých měsíců
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Celkem zajištěno obědů

Z toho obědy zprostředkované službou "dovoz"

Graf znázorňuje četnost zajištěných obědů v jednotlivých měsících, u každého
měsíce je navíc znázorněn počet obědů s dovážkou.

Graf č. 2 – Celkové roční počty zajištěných obědů za období 2015 - 2017
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V grafu je vidět poměrně strmý nárůst v počtu zajištěných obědů v jednotlivých
letech . Rozdíl mezi lety 2015 – 2017 je téměř 4 000 obědů.
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Graf č. 3 – Složení uživatelů dle cílové skupiny
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Z grafu je patrné, že největší podíl je uživatelů ze skupiny seniorů, avšak někteří
z těchto uživatelů by splňovali podmínky pro zařazení mezi osoby se zdravotním
postižením. Při zařazování do skupin se však primárně řídíme věkem.

Graf č. 4 – Pohlaví uživatelů
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Graf č. 5 – Věková struktura uživatelů
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Nejvíce uživatelů je zastoupeno ve věkovém rozmezí mezi 81 – 90 lety, pomoc
poskytujeme, ale i výrazně mladším uživatelům.

Graf č. 6 – Důvody ukončení služby
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Smlouva na dobu určitou

Největší podíl ukončených smluv je z důvodu úmrtí uživatele. Terénní služby se
natolik zkvalitňují, že v mnohých případech umožní člověku dožít v domácím
prostředí. Lidé se tak nemusí spoléhat pouze na pobytová zařízení.

Pečovatelská služba
Graf č. 7 - Počet uživatelů k posledním dnům v měsíci za období 2015 - 2017
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V tomto grafu je vidět vývoj počtu uživatelů v tříročním období 2015 – 2017. Počty
uživatelů se ještě v letech 2015 a 2016 v některých měsících mnoho nelišily. Naopak
v roce 2017 je patrné, že došlo k výraznému nárůstu počtu uživatelů oproti
předchozím letům. Nejvíce uživatelů je vykázáno v srpnu 2017, nejméně uživatelů
naproti tomu bylo lednu roku 2015.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Povědomí veřejnosti o Půjčovně se rozšiřuje a tak přibývá nájemců s kratší nájemní
dobou, kteří pomůcku žádají pouze na zkoušku a pokud jim vyhovuje, tak zpravidla
požádají lékaře o předpis na svou vlastní. Z grafu je patrné, že nejvíce se se během
loňského roku půjčovaly podložní mísy a kolová chodítka.
Graf. č. 1 znázorňuje průměrnou dobu nájmu v roce 2017, kterou evidujeme u
jednotlivých pomůcek
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Hospodaření organizace
Rozpočet DS byl schválen jako vyrovnaný usnesením ZM Blatná s celkovými
náklady a výnosy ve výši 37 652 651 Kč. Příspěvek na provoz byl stanoven ve výši
2.621.000 Kč. (přičemž 1.858.000 Kč na pobytovou službu, 693.000 Kč na
pečovatelskou službu a 70.000 Kč na půjčovnu kompenzačních pomůcek). Odvod do
rozpočtu zřizovatele z IF ve výši 1.100.000 Kč.
První rozpočtová změna se týkala pouze přesunu položek v rámci rozpočtu. Dne 13.
12. 2017 byla schválena zastupitelstvem rozpočtová změna č. 2, kdy došlo
k navýšení celkových nákladů a výnosů na částku 38 789 944 Kč.
Dne 31. 5. 2017 bylo schváleno nové nařízení vlády, kterým se změnilo Nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů. Vláda ČR v návaznosti na toto rozhodnutí
schválila dofinancování sociálních služeb v roce 2017 a navýšení platů v sociálních
službách v roce 2017 s účinností od 1. 7. 2017. V srpnu jsme žádali o prostředky na
navýšení platů na období 1. 7. 2017 – 31. 12. 2017 formou druhého kola dotace
Jihočeského kraje. Účelem dotace bylo spolufinancování nákladů na navýšení platů
k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.
Vláda dne 25. 9. 2017 schválila novelu Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které představovalo
navýšení platových tarifů pracovníků v sociálních službách o 10 %, od 1. 11. 2017.
Toto navýšení bylo zohledněno dofinancováním původní dotace, a to dodatkem.
Tabulka č. 1 - Poskytnuté dotace Jihočeským krajem v roce 2017 v Kč

dotace Jihočeský kraj
dotace Jihočeský kraj dodatek
dotace Jihočeský kraj 2. kolo
celkem

Pobytová

Pečovatelská

služba

služba

8.704.000,-

1.002.000,-

796.000,-

133.000,-

1.020.000,-

159.000,-

10.520.000,-

1.294.000,-

Celková částka dotace od Jihočeského kraje byla plně vyčerpána na platové
prostředky pracovníků v sociálních službách.

Hospodaření organizace
Hospodaření organizace k 31. 12. 2017 skončilo se ziskem ve výši 11.896,39 Kč,
kdy:
Výnosy celkem:
Náklady celkem:
Výsledek hospodaření:

37.124.147,74 Kč
37.112.251,35 Kč
11.896,39 Kč

Výsledek hospodaření je tvořen:
 ziskem pobytové služby ve výši 6.972,60 Kč
 ztrátou pečovatelské služby ve výši 4.032,90 Kč
 ziskem půjčovny kompenzačních pomůcek ve výši 8.956,69 Kč
Tabulka č. 2 - Přehled nákladových a výnosových položek v Kč
půjčovna
Náklady příspěvkové
pobytová
pečovatelská kompenzačních
organizace
služba
služba
pomůcek
Domov pro seniory pro
rok 2017
501 Spotřeba materiálu
3.756.753,08
901.945,81
15.331,74
502 Spotřeba energie
1.881.086,94
67.775,08
701,70
511 Opravy a udržování
525.356,62
25.736,21
595,00
512 Cestovné
12.876,65
1.452,15
31,20
513 Náklady na
17.083,00
1.894,00
0,00
reprezentaci
518 Ostatní služby
911.701,05
78.945,62
1.469,00
521 Mzdové náklady
17.289.538,57
1.874.571,66
40.111,77
524 Zákonné sociální
5.761.421,00
627.775,00
13.535,00
pojištění (SZ a ZP)
525 Jiné sociální pojištění
71.223,00
7.702,00
167,00
527 Zákonné sociální
573.953,48
61.191,61
802,24
náklady
531 Daň silniční
3.488,00
0,00
538 Jiné daně a poplatky
1.350,00
150,00
549 Ostatní náklady
71.495,65
43.833,07
365,50
z činnosti
551 Odpisy dlouhodobého
1.768.152,72
281.448,52
22.328,76
majetku
553 Prodaný dlouhodobý
13.800,00
0,00
5.000,00
majetek
556 Tvorba a zúčtování
860,16
1.401,00
0,00
opravných položek
558 Náklady z drobného
333.670,88
3.841,91
38.338,00
dlouhod. majetku
Náklady celkem
32.993.810,80
3.979.663,64
138.776,91

Hospodaření organizace

Výnosy příspěvkové
organizace
Domov pro seniory pro
rok 2017
601 Výnosy z prodeje
vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje
služeb
603 Nájemné
kompenz.pom.
646 Výnosy z prodeje
DHM kromě pozemků
648 Čerpání fondů
649 Ostatní výnosy
z činnosti
664 Výnosy z přecenění
reálnou hodnotou
669 Ostatní finanční
výnosy
672 Výnosy vybr. míst. vl.
inst. z transferů
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

pečovatelská
služba

půjčovna
kompenzačních
pomůcek

13.800,00

0,00

0,00

20.379.880,80

1.905.021,64

0,00

0,00

0,00

64.831,00

13.800,00

0,00

5.000,00

164.859,80
4.069,80

83.588,00
3,70

0,00
2.900,00

13.800,00

0,00

5.000,00

180,00

17,40

2,60

12.410.393,00

1.987.000,00

70.000,00

33.000.783,40

3.975.630,74

147.733,60

pobytová
služba

6.972,60

-4.032,90

8.956,69

Pozn. Jedná se o vybrané údaje z účetní závěrky, kompletní závěrka je uložena
v kanceláři ekonoma DS.
Tabulka č. 3 - Přijaté finanční dary v Kč
Dárci

výše daru

Fyzické osoby
(z důvodu ochrany osobních údajů neuvádíme žádné
identifikační údaje)

48.111,-

Město Sedlice

8.000,-

Obec Bezdědovice

3.000,-

Obec Chlum

3.000,-

Hospodaření organizace
Obec Kadov

10.000,-

Obec Lnáře

10.000,-

Obec Myštice

15.000,-

Obec Čimelice

2.000,-

Obec Mišovice

1.000,-

Obec Kocelovice

6.000,-

Mráz Agro CZ, s.r.o., Blatná

2.000,-

Česká lékárna Holding a.s., Brno

30.000,-

Přijaté věcné dary:
paní S.Š. Blatná – invalidní vozík
Abbott Laboratories, s.r.o. – zmrzlinovač v hodnotě 899,- Kč
Blatenská ryba spol. s r.o., Blatná - Kapři v hodnotě 2.447,- Kč
Veřejnoprávní smlouvy:
Město Kasejovice – 11.000,- Kč
Město Bělčice – 21.393,- Kč

Tabulka č. 4 - Stav fondů k 31. 12. 2017 v Kč
Počáteční
Název fondu
Plnění
zůstatek

Čerpání

Konečný
zůstatek

Fond odměn

451.401,65

0,00

83.588,00

367.813,65

FKSP

357.970,08

372.420,62

157.650,00

572.740,70

Fond rezervní

291.899,76

59.657,04

116.985,08

234.571,72

Fond rezervní z ost.
titulů (dary)

381.467,89

138.111,00

3.833,00

515.745,89

Fond investiční

1.125.676,90 2.071.930,00 1.765.309,80 1.432.297,10

Fond kulturních a sociálních potřeb - tvorba ve výši 2%, čerpání na závodní
stravování a penzijní připojištění, věcné dary při životním výročí.

Hospodaření organizace
Fond rezervní – čerpání - úhrada neuhrazené ztráty z DČ 116.985,08 Kč, plnění krytí ztráty z DČ za rok 2016 zlepšeným VH z HČ za rok 2016
Fond rezervní z ostatních titulů – tvorba ve výši schválených přijatých finančních
darů, čerpání na nákupy DDHM.
Fond investic – tvorba ve výši odpisů dle odpisového plánu, čerpání na schválenou
opravu majetku (výměna frekvenčního měniče u výtahu ve stravovacím úseku
161.026,80 Kč), nařízený odvod odpisů zřizovateli 1.100.000,- Kč, nákup van
335.808,- Kč, nákup zvedáku 168.475.

Kontroly v organizaci

Kontroly v organizaci
Dne 25. 1. 2017 a 20. 2. 2017 proběhla kontrola z Oblastního inspektorátu práce
pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích inspektorem Ing.
Jiřím Chvátalem. Předmětem kontroly bylo dodržování pracovněprávních předpisů
dle § 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se
zaměřením zejména na kontrolu dodržování povinností vyplývajících z právních
předpisů k zajištění bezpečnosti práce a z právních předpisů k zajištění bezpečnosti
provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních
předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Kontrolou byly
zjištěny drobné nedostatky, které byly odstraněny v průběhu kontroly.
Dne 6. 2. 2017 proběhla prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve
smyslu požadavku § 108, odst. 5) Zákoníku práce, prověřoval p. Václav Zdeněk ze
školicího střediska Sušice: školení BOZP, odborná školení, revize a odborné
prohlídky, posuzování a práce s riziky, preventivní opatření, bezpečnost strojů a
zařízení, kategorizace prací, teplota a výměna vzduchu na pracovišti, osvětlení,
ochrana před negativním působením nebezpečných látek, kolektivní a individuální
ochrana, manipulace s břemeny, hodnocení údržby, poskytování první pomoci a
lékařské prohlídky. Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky, které byly do 13. 3.
2017 odstraněny.
Ve dnech 3. 4. a 5. 4. 2017 proběhla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky
se zaměřením na využití účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje
poskytovatelům sociálních služeb v roce 2016 kontrolní skupinou ve složení: Ing.
Petra Sigmundová a Ing. Bc. Petra Hypšová. Závěr – nebyly zjištěny nedostatky.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
provedla kontrolu dne 22. 5. 2017. Kontrolující byla pí Květoslava Novotná, DiS.
Předmětem kontroly:
Plnění povinností provozovatele potravinářského podniku – nařízení ES č.
852/2004, Nařízení ES č. 178/2002, zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění, vyhl. č.
137/2004 Sb. v platném znění, nařízení (EU) č. 1169/2011. Nebyly zjištěny
nedostatky.
Dne 15. 6. 2017 provedl Finanční úřad pro Jihočeský kraj, územní pracoviště ve
Strakonicích kontrolujícími Ing. Ladislavem Vlkem a Jitkou Votavovou daňovou
kontrolu podle § 87 odst. 1 DŘ daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za
zdaňovací období roku 2016. Kontrolní zjištění je bez nálezu.

Kontroly v organizaci
Veřejnosprávní kontrola proběhla v naší organizaci dne 30. 8. 2017, byla zaměřena
na hospodaření s veřejnými prostředky a prověřování přiměřenosti a účinnosti
vnitřního kontrolního systému. Kontrolu provedla vedoucí kontrolní skupiny pí
Marie Tvrdá a členka kontrolní skupiny Ing. Eva Linhartová za zřizovatele Město
Blatná. Závěrem provedené kontroly – drobné nedostatky zjištěné při kontrole byly
odstraněny na místě, opatření k nápravě nebyla uložena.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
provedla kontrolu dne 24. 10. 2017, kontrolující byla pí Mgr. Irena Majerová.
Předmětem kontroly § 45 a § 46 zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví
v platném znění a vyhláška 537/2006 Sb. Očkování proti infekčním nemocem. Závěr
– bez závad.

Fotogalerie

Fotogalerie

Blatenská rolnička 2017

Masopust 2017

Fotogalerie

Komise při ochutnávce „Od maminky chutná nejlépe“

„Den laskavosti“

Fotogalerie

Sázení jahod „Je nám spolu báječně“
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