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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název:

Domov pro seniory

Služby:

Domov pro seniory
(pobytová služba)
Pečovatelská služba
(terénní a ambulantní forma)
Půjčovna kompenzačních pomůcek

Právní forma:

příspěvková organizace

Statutární zástupce:

Mgr. Hana Baušová

Sídlo:

tř. T. G. Masaryka 272
Blatná 388 01

Tel:

380 706 210

Web:

www.domovblatna.cz

e-mail:

reditelka@domovblatna.cz
vrchnisestra@domovblatna.cz
socialni@domovblatna.cz
pecovatelska.dsblatna@seznam.cz

identifikační číslo služby: 4274986 (domov pro seniory)
4423601 (pečovatelská služba)
IČO:

00668109

Bankovní spojení:

GE Money Bank, a. s.
Pobočka Blatná
Číslo účtu: 174-5501505544/0600

Zřizovatel:

Město Blatná
tř. T. G. Masaryka 322
Blatná 388 01

Vážení a milí,
v této zprávě si můžete přečíst, co vše se nám podařilo uskutečnit v uplynulém roce, jak jsme
hospodařili a pracovali.
Minulý rok byl pro nás velmi náročný, protože od 1. 6. 2016 nastaly organizační změny ve
vedení domova a struktuře naší organizace.
Po absolvování základního kurzu Bazální stimulace jsme se stali na 4 roky odborným
certifikovaným pracovištěm. Přepracovali jsme některá vnitřní pravidla, pokračujeme
v individualizaci ošetřovatelské péče, plánujeme zavedení nových koncepčních metod do péče
o naše uživatele.
V pečovatelské službě jsme zaznamenali velký nárůst uživatelů, což nás velmi těší. Na základě
zvýšené poptávky jsme rozšířili řadu zaměstnanců o jednu pečovatelku a zakoupili nové
vozidlo.
Během uplynulého roku nás pravidelně navštěvovali dobrovolníci. Stali se z nich naši věrní
partneři a my si moc vážíme jejich nezištné pomoci a tímto jim děkujeme.
Co si nemůžete přečíst ve zprávě, já vidím mezi řádky. Tím je každodenní trpělivá práce,
rozmanité nápady a především milý lidský přístup všech zaměstnanců domova, čehož si velmi
vážím.
Všem za to velice děkuji.
Moc se těším na další inspiraci od zřizovatele, spolupráci se všemi partnery a doufám, že rok
2016 bude rokem vzájemné tolerance a pochopení.

Mgr. Hana Baušová
ředitelka domova pro seniory

POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA – DOMOV PRO SENIORY
V roce 2015 byla celková kapacita lůžek 89. Stejně jako v předchozích letech převažovaly
mezi uživateli ženy (Graf č. 1). Věkovou strukturu našich uživatelů znázorňuje Graf č. 2,
průměrný věk činil 83, 5.
Graf č. 1 – Pohlaví uživatelů
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Graf č. 2 – Věková struktura uživatelů
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Příspěvek na péči ve sledovaném období měli v řízení 3 uživatelé, kterým se zažádalo při
zahájení poskytování služby. Počet uživatelů s I., II., a III. stupněm závislosti byl téměř
vyrovnaný oproti minulým rokům, kdy převažoval II. stupeň.
Graf č. 3 – Stupeň závislosti uživatelů
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Pobytovou sociální službu zahájilo 43 uživatelů a ukončilo 42 uživatelů. Celková obložnost
lůžek činila 98, 63%. Za rok 2015 bylo zaevidováno 90 nových žádostí, což je o proti minulým
letům, kdy v průměru bylo 60 nových žádostí velký nárůst. Převážná část žadatelů je z Blatné,
nebo obcí v působnosti ORP Blatná. Souhrnný přehled o službě uvádíme v Tabulce č. 1.
Tabulka č. 1

pobytová služba sociální péče (stav k 31. 12. 2015)

celkem

celková kapacita (lůžka)

89

žádosti za rok 2015

90

průměrný věk uživatelů

83,5

žadatelé, kteří byli umístěni

43

ukončení služby - úmrtí

42

průměrná obložnost lůžek

98,63%

ZDRAVOTNÍ, OŠETŘOVATELSKÁ A REHABILITAČNÍ PÉČE
V ošetřovatelské oblasti jsme v loňském roce začali využívat koncept bazální stimulace.
Veškerý ošetřovatelský personál včetně zdravotních sester a rehabilitačních pracovníků prošel
odborným kurzem a získali jsme certifikát bazální stimulace na 4 roky. Bazální stimulace
je koncept podpory, péče a vedení těžce nemocných lidí, který vyvinul profesor Andreas
Fröhlich. Bazální stimulace nabízí nemocnému jasné, cílené a známé informace (stimuly)
o sobě samém nebo jeho okolí, které pro něj byly elementární (bazální). Cílem bazální
stimulace je podpora individuálního vývoje postižených a těžce nemocných. Je určena všem
nemocným, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu,
např: nemocní v bezvědomí, po poranění mozku, nemocní s hypoxickým postižením mozku,
s Alzheimerovou chorobou, nemocní s hemiplegickým postižením, pacienti v apalickém stavu,
umírající, senioři s poruchou mobility. Bazálně stimulující péče (péče s prvky bazální
stimulace) je individuální, zohledňuje jedinečnost ošetřovaného, jeho zkušenosti a historii.
Je poskytována s ohledem na věk, schopnosti a stav nemocného.

AKTIVIZAČNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST
Aktivizační a zájmová činnost je nabízena všem uživatelům podle jejich schopností
a dovedností. V Domově je na výběr velké množství aktivit a programů, mezi kterými si vybere
každý uživatel. Mezi nejoblíbenější dle dotazníků mezi uživateli za rok 2015 patřila dílna
a společenské akce (koncerty a vystoupení, dog dancing).
Jako velký přínos v oblasti aktivizace našich uživatelů vidíme canisterapii, která se stala velmi
oblíbenou a vyhledávanou aktivitou. Terapeutka s pejsky k nám dojíždí z Příbrami pravidelně
2x do měsíce.
V loňském roce se také uživatelé aktivně podíleli na projektu šití panenek „Kiwanis“. Projekt
"Kiwanis panenka" je převzatý od australských a norských Kiwanis klubů. Tyto kluby
přicházejí s nápadem, zpočátku sponzorují materiál a různé dobrovolné subjekty (učenky,
obyvatelé pečovatelských domů, domovů pro seniory apod.) šijí jednoduché panenky z bílé
bavlněné látky, které jsou rozdávány každému dítěti na dětském oddělení nemocnic. Panenka
slouží na dětských odděleních jako terapeutická pomůcka. Dítě na panence, spíše než na sobě,
ukáže, co ho bolí nebo lékař na ní demonstruje, jak bude dítě léčit. Dítě se tak zbavuje nejen
strachu ze zákroku, ale také dostává hračku, kterou si během pobytu v nemocnici může jakkoliv
pomalovat a nazdobit. Dítě je tedy zabaveno tvořivou činností, která ho také zbavuje
zbytečného stresu. Panenka dítěti zůstává i po odchodu z nemocnice. Panenky vyrobené u nás
uživatelé osobně předali na dětském oddělení příbramské nemocnice.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Od ledna 2015 jsme z důvodu navýšení počtu uživatelů přijali další pečovatelku. V současné
době je tedy Pečovatelská služba zajišťována čtyřmi pečovatelkami, sociální pracovnicí
a vedoucí služby.
I v tomto roce byla poskytována ambulantní služba v Domově pro seniory. Celková koupel byla
poskytnuta 73x. Abychom dokázali zajistit všechny potřeby našich uživatelů a byli více
flexibilní, organizace zakoupila nový služební automobil značky Citroen Berlingo Furgon.
Auto slouží především ke službě „dovoz obědů“ z důvodu většího nákladního prostoru.
Na konci období roku 2015 se nám podařilo zřídit prádelnu. Uživatelům tedy můžeme zajistit
praní prádla v našich prostorách a nemusíme tak službu zprostředkovávat komerčními firmami.

Graf č. 1 – Počet uživatelů k poslednímu dni v kalendářním měsíci za rok 2015
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Z grafu vyplývá, že v průběhu roku 2015 byl počet uživatelů v jednotlivých měsících kolísavý,
zároveň je ale patrná vzestupná tendence. Nejvíce uživatelů bylo pak v měsíci červen
a prosinec.

Graf č. 2 – Počet uživatelů dle okrsků
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Grafické znázornění ukazuje, že Blatná je zastoupena největším počtem uživatelů.
Graf č. 3 – Věková struktura uživatelů
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Za rok 2015 evidujeme 1 uživatele do 18 let. Největší zastoupení uživatelů je ve věku 76 – 85
let a dále ve věku nad 86 let.

Graf č. 4 – Počet zajištěných obědů v jednotlivých měsících
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Graf č. 5 – Vývoj počtu dovážených obědů v období 2013 – 2015
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Pro představu je v tomto grafu uveden vývoj v zajišťování stravy od zahájení provozu
Pečovatelské služby až po současnost.

Graf č. 6 – Vývoj poskytování jednotlivých skupin pečovatelských úkonů v období
2013 – 2015
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Tento graf znázorňuje vývoj poskytování pečovatelských úkonů dle počtu jednotlivých návštěv,
taktéž od zahájení provozu Pečovatelské služby po současnost. Většina úkonů vykazuje za
zmíněné období vzestupnou tendenci.

Tabulka – Celkový přehled za rok 2015

Počáteční stav k 1. 1. 2015

97

Nárůst uživatelů

66

Ukončené smlouvy

41

Aktivní smlouvy celkem

163

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Druhý rok fungování Půjčovny kompenzačních pomůcek hodnotíme rovněž za úspěšný.
Poptávka po pomůckách byla tak velká, že jsme ani všem zájemcům nemohli vyhovět. To nás
vedlo k tomu, že jsme rozšířili nabídku pomůcek o jedno kombinované chodítko, dvě pojízdné
toaletní židle a o jednu polohovací postel Dali. Pro skladování pomůcek se počátkem roku 2015
podařilo vyčlenit prostory bývalé garáže přímo v Domově pro seniory. Velkým přínosem je,
že všechny pomůcky jsou pohromadě a zájemci si mohou vybírat z kompletní nabídky.

Graf č. 1 – Četnost nájmů dle kompenzačních pomůcek
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Oproti předchozímu roku byl v roce 2015 největší zájem o invalidní vozík, dále pak o toaletní
židle a chodítka.

Graf č. 2 – Nájemci kompenzačních pomůcek dle trvalého pobytu
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V roce 2015 bylo uzavřeno celkem 64 nájemních smluv. Z toho 26,5% tvořili uživatelé
Pečovatelské služby. Pronajato bylo 90 kompenzačních pomůcek. Nájemní doba se liší podle
druhu pomůcky.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB
K 31. 12. 2015 v naší organizaci pracovalo 69 zaměstnanců.
V roce 2015 jsme na HPP přijali 11 zaměstnanců. Z nově příchozích zaměstnanců to jsou 2
sociální pracovnice, 1 zdravotní sestra, 1 ekonomka, 1 pracovnice pečovatelské služby, 2
pracovnice úklidu a 4 pracovnice v sociálních službách. Zaměstnání v DS ukončilo 6
zaměstnanců a 2 pracovnice se věnují mateřským povinnostem.

Graf č. 1 – Počty zaměstnanců dle typu vzdělání
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Graf č. 2 – Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2015
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
Rozpočet Domova pro seniory pro rok 2015 byl schválen usnesením Zastupitelstva Města
Blatná jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 34.079.050 Kč. Příspěvek na provoz byl
stanoven ve výši 2.541.000 Kč.
Byly sděleny 2 závazné ukazatele:
 předkládání rozborů hospodaření
 výsledkem hospodaření nesmí být ztráta.
V průběhu roku byly provedeny 2 rozpočtové změny v rámci schváleného rozpočtu, šlo
o přesun rozpočtových prostředků mezi položkami příjmů a výdajů. Všechny rozpočtové
změny byly schváleny zřizovatelem.
V souvislosti s nákupem nových investic (zvedák, stropní zařízení, automobil Citröen
pro pečovatelskou službu) proběhly 2 aktualizace odpisového plánu – vše schváleno
zřizovatelem.
V březnu byla podepsána smlouva s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace na částku ve výši
8.262.800 Kč.
V říjnu Jihočeský kraj dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace navýšil dotaci
o 580.100 Kč, finanční prostředky byly použity ke krytí mzdových nákladů.
Celková částka dotace od Jihočeského kraje byla plně vyčerpána na mzdové prostředky
pracovníků v sociálních službách.
Hospodaření k 31. 12. 2015 skončilo se ziskem ve výši 5.397,31 Kč, kdy:
Výnosy celkem:
31.636.286,57 Kč
Náklady celkem:
31.630.889,26 Kč
Výsledek hospodaření:
5.397,31 Kč

Tabulka č. 1 – Přehled nákladových a výnosových položek
čerpání rozpočtu
Náklady příspěvkové organizace
pobytová
pečovatelská
Domov pro seniory pro rok 2015
služba
služba
501 Spotřeba materiálu
3.625.060,73
728.447,07
502 Spotřeba energie
1.984.707,37
21.266,00
511 Opravy a udržování
230.661,05
28.577,00
512 Cestovné
13.014,00
489,00
513 Náklady na reprezentaci
17.871,00
0,00
518 Ostatní služby
1.010.676,18
69.028,77
521 Mzdové náklady
13.872.966,00
1.303.946,00
524 Zákonné sociální pojištění
4.608.970,00
442.066,00
(SZ a ZP)
525 Jiné sociální pojištění
57.337,00
5.519,00
527 Zákonné sociální náklady
135.945,16
13.039,46
(tvorba FKSP)
531 Daň silniční
0,00
0,00
538 Jiné daně a poplatky
3.000,00
0,00
542 Jiné pokuty a penále
153,00
0,00
547 Manka a škody
0,00
5.000,00
549 Ostatní náklady z činnosti
44.418,77
38.777,09
551 Odpisy dlouhodobého
1.977.244,87
64.004,00
majetku
556 Tvorba a zúčtování
-3.273,98
0,00
opravných položek
557 Náklady z vyřazených
3.479,38
0,00
pohledávek
558 Náklady z drobného
798.093,80
78.630,45
dlouhod. majetku
591 Daň z příjmů
3.784,18
0,00
Náklady celkem
28.384.108,51
2.798.789,84
Výnosy příspěvkové organizace
Domov pro seniory pro rok 2015
601 Výnosy z prodeje vlastních
výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb
644 Výnosy z prodeje materiálu
646 Výnosy z prodeje DHM
kromě pozemků
648 Čerpání fondů
649 Ostatní výnosy z činnosti
662 Úroky
672 Výnosy vybr. míst. vl. inst.
z transferů
Výnosy celkem

čerpání rozpočtu
pobytová
pečovatelská
služba
služba
13.266,00
0,00

doplňková
činnost
260.828,21
22.022,64
2.894,65
0,00
0,00
8.099,28
112.011,00
37.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.640,13
0,00
0,00
2.095,00
0,00
447.990,91
doplňková
činnost
0,00

18.482.016,02
0,00
0,00

1.563.804,00
0,00
0,00

492.640,00
0,00
0,00

149.093,11
5.655,92
19.916,82
9.482.800,00

2.500,00
1.494,70
0,00
1.423.100,00

0,00
0,00
0,00
0,00

28.152.747,87

2.990.898,70

492.640,00

Hospodářský výsledek (v Kč)
-231.360,64
192.108,86
44.649,09
Pozn. Jedná se o vybrané údaje z účetní závěrky, kompletní závěrka je uložena v kanceláři
ekonoma DS.

V rámci doplňkové činnosti měla organizace povolenu hostinskou činnost – vaření a výdej
jídel pro veřejnost – přednostně pro seniory a zdravotně postižené.
Tabulka č. 2 – Přijaté finanční dary
Dárci

IČ
společnosti

Fyzické osoby
z důvodu ochrany osobních údajů neuvádíme žádné
identifikační údaje
Obce: Myštice, Chlum, Bratronice, Tchořovice, Bezdědovice,
Kadov, Uzenice, Lnáře, Chobot, Kocelovice
Město Sedlice, Mačkov
Mráz Agro CZ, s.r.o., Blatná
Česká lékárna Holding a.s., Brno
Česká pošta, s.p., Praha
MUDr. Zdeněk Rod, Humpolec

výše daru
5.000 Kč

78.000 Kč

26077922
28511298
47114983
75091453

2.000 Kč
28.000 Kč
53.452 Kč
10.000 Kč

Přijaté věcné dary:
pan J.K. Blatná – orbitrek a rotoped ve výši 1.500 Kč
pan V.L. Blatná– chodítko ve výši 1.000 Kč
Blatenská ryba spol. s r.o., Blatná – ryby (kapr) v hodnotě 3.268 Kč
Tabulka č. 3 Stav finančních fondů k 31. 12. 2015
Počáteční
Plnění
Čerpání
Konečný
Název fondu
zůstatek
v Kč
v Kč
zůstatek
v Kč
v Kč
Fond odměn
451.401,65
0,00
0,00
451.401,65
FKSP
279.645,57
149.084,62
153.190,00
275.540,19
Fond rezervní
10.931,66
316.172,79
40.602,00
286.502,45
Fond rezervní z ost. titulů (dary) 272.795,00
176.452,00
89.440,11
359.806,89
Fond investiční
267.930,70 2.043.889,00 1.294.703,00 1.017.116,70
FKSP – tvorba ve výši 1%, čerpání na obědy, penzijní připojištění, dary při životních výročích
a odchodu do důchodu.
Fond rezervní – čerpání ve výši 40.602 Kč ve výši daňové úspory za rok 2014 – povoleno
usnesením RM č. 386/15.
Fond rezervní z ostatních titulů – tvorba ve výši schválených přijatých darů (od obcí 78.000
Kč, fyzické osoby 15.000 Kč, právnické osoby 83.452 Kč), čerpání na nákup drobného majetku
a služeb pro zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb.
Fond investiční – tvorba ve výši odpisů dle odpisového plánu, čerpání na schválené opravy
majetku (malování) ve výši 21.551 Kč, krytí nákupů investic (zvedák, stropní zařízení,
automobil Citroen) celkem ve výši 664.152 a nařízený odvod odpisů ve výši 609.000 Kč.

KONTROLY V ORGANIZACI
1) ŘÍDÍCÍ KONTROLY
V naší organizaci je zaveden vnitřní kontrolní systém, který je závazný pro všechny
zaměstnance domova pro seniory. Má za úkol dodržení správného hospodaření.
Cílem je:
 dodržování právních předpisů a opatření vydaných DS v mezích těchto předpisů při
hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů v působnosti DS
 zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným
nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným,
neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou
činností
 včasné a spolehlivé informování ředitelky nebo vedoucího úseku DS o nakládání
s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním
zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti DS v souladu se stanovenými
úkoly
 hospodárné, efektivní a účelné využívání veřejných prostředků
V průběhu roku 2015 byly provedeny inventarizace plánované i namátkové kontroly
pokladen, skladu zásob a majetku.
2) KONTROLY PROVEDENÉ JINÝMI KONTROLNÍMI ORGÁNY
Veřejnosprávní kontrola proběhla v naší organizaci dne 26. 8. 2015, byla zaměřena
na hospodaření s veřejnými prostředky a prověřování přiměřenosti a účinnosti vnitřního
kontrolního systému. Kontrolu provedla pracovnice oddělení krizového řízení p. Marie
Tvrdá a pracovnice odboru finančního a školství Ing. Marie Hájková za zřizovatele Město
Blatná. Závěrem provedené kontroly – nedostatky nebyly zjištěny, opatření k nápravě
nebyla uložena.
Dne 5. 3. 2015 provedla kontrolu Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj – MVDr.
Eva Šolová a MVDr. Pavel Dušek. Nedostatky nebyly zjištěny.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích provedla
kontrolu dne 30. 3. 2015 odběrem vzorků za účelem mikrobiologického vyšetření
na přítomnost bakterie Listeria monocytogenes. Kontrolujícími byly Květoslava Novotná,
DiS. a MUDr. Bohumila Nováková. Výsledky rozboru vyšetřovaných vzorků vyhovují
požadavkům stanoveným v Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, o mikrobiologických
kritériích pro potraviny, ve znění Nařízení Komise (ES) č. 1441/2007.
Dne 6. 10. 2015 proběhla kontrola z Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj
a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích prostřednictvím inspektorů Hany Ráczové,
Evy Bartošové a Ing. Lenky Soukupové. Kontrola se týkala rovného zacházení a zákazu
diskriminace při výběrovém řízení na pozici mzdová účetní, pokladník, spisový pracovník.
Výsledkem kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Dne 29. 10. 2015 proběhla kontrola plateb pojistného na veřejném zdravotním pojištění
a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
České republiky. Kontrolu provedla Hana Poláčková u mzdových listů, rekapitulací mezd
za jednotlivé měsíce, záznamů o pracovním úrazu a údajů z informačního systému VZP
ČR. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
5. 10. 2015 se dostavili p. Zdeňka Braunová, Mgr. Zdeňka Lojdová a p. Zdeněk Vondra
jakožto členové kontrolního výboru ZM Blatná k provedení kontroly organizačního řádu
a směrnic. Výsledkem kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
prostřednictvím Mgr. Ireny Majerové a Ing. Zdeňka Hromádky provedla dne 29. 10. 2015
kontrolu odebrání vzorků pitné studené a teplé vody pro sledování ukazatele Legionella.
Dne 12. 11. 2015 jsme obdrželi protokol o výsledku, který obsahoval závěr, že hodnoty
všech vzorků nepřesahují limit daný vyhl. 252/2004 Sb. §3 odst. 2, příloha č. 2. a vše je bez
závad.

NAHLÉDNITÍ DO FOTOGALERIE ROKU 2015

Základní kurz bazální stimulace

Tančírna pana Velety

Šití a výroba panenek Kiwanis

Předání panenek v příbramské nemocnici

Blatenská rolnička

Blatenský tým

Strakonický tým

Dog dancing – psí tanečníci

Canisterapie

