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1 Úvodní slovo ředitelky
Vážení,
předkládám Vám Výroční zprávu Domova pro seniory Telč, příspěvkové organizace za rok
2013. V jednotlivých bodech výroční zprávy jsou zachyceny hlavní aktivity a dění organizace za
období celého roku.
Pro seniory je velmi důležité jejich okolí a prostředí, ve kterém žijí. Toto prostředí, ať už je
tvořeno rodinou nebo personálem poskytujícím péči, má seniora pozitivně motivovat,
podporovat v jeho autonomii a svobodném rozhodnutí.
V praxi je nezbytné rozpoznat potřeby seniora a reagovat na ně pomocí široké škály
nabízených služeb. Jsou-li potřeby průběžně uspokojovány, navozují u člověka pocit
vyrovnanosti a spokojenosti. Medicína může u zvláště křehkých seniorů pomáhat, avšak
nefarmakologické intervence poskytované v domovech pro seniory tvoří nedílnou součást
poskytovaných služeb přispívající k podpoře seniorů. Tato péče je v dnešní společnosti
nezbytná. V průběhu celého roku 2013 bylo snahou všech spolupracovníků zajistit péči
uživatelům služby, která bude „šita na míru každému jedinci“, bude ho motivovat a pomáhat mu
v období stáří.
Mám-li charakterizovat rok 2013, vybaví se mi mnohé. Společná setkání, akce uživatelů
a spolupracovníků. Srdečná poděkování za poskytované služby. Intenzivní práce všech
zaměstnanců Domova ve spolupráci s rodinnými příslušníky našich uživatelů, přáteli, odborníky
a dobrovolníky. Sled náročných událostí vnímám především z hlediska zajištění financování
služby a zavádění systémových změn v organizaci. Všichni pracovníci Domova potvrdili svoji
profesionalitu, přesvědčení a ukázali, že naše společná práce má hluboký smysl. „Ke své práci
přistupujeme s odpovědností, nadějí a pokorou.“
Věřím, že i v následujícím roce bude poskytovaná služba v Domově pro seniory Telč pružně
reagovat na vnější a vnitřní změny potřeb uživatelů, systému a budeme moci aplikovat nové
metody práce při poskytování péče ke spokojenosti uživatelů služby.
Děkuji všem, kteří se v roce 2013 spolupodíleli na poskytování péče a každodenním chodu
organizace. Osobně děkuji za vstřícnou spolupráci našemu zřizovateli, Kraji Vysočina, jeho
zaměstnancům, spolupracovníkům, sponzorům, dobrovolníkům a všem, kteří svým
rozhodnutím přispěli k podpoře Domova.
Marika Krejčí
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2 Základní údaje
Název sociální služby:

Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace

Sídlo:

Špitální 46, 588 56 Telč

Právní forma:

Příspěvková organizace

Zřizovatel:

Město Telč
Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

IČ:

00286745

Statutární zástupce organizace:

Mgr. et Bc. Marika Krejčí, DiS.

IČ:

61737500

Bankovní spojení:

GE Money Bank

Číslo účtu:

406804-754/0600

Telefon:

567 243 566

E-mail:

reditel@domovproseniorytelc.cz

www stránky:

www.domovproseniorytelc.cz

Druh poskytované sociální služby:

Domov pro seniory

Typ sociální služby:

Služby sociální péče

Forma poskytovaných služeb:

Pobytová
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3

Základní

charakteristika

Domova

pro

seniory

Telč,

příspěvková organizace
(dále jen „organizace nebo Domov“)

Hlavním účelem a předmětem činnosti Domova je poskytování sociální služby specifikovaný
zřizovací listinou a v mezích ustanovení § 35, § 36, § 38, § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

3.1 Poskytované služby
V Domově pro seniory Telč jsou poskytovány pobytové sociální služby péče. Služba nabízí
tyto základní činnosti: ubytování, zajištění stravy, 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 a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.

Jako zařízení sociální péče s pobytovými službami jsme povinni

zajistit zdravotní péči definovanou § 36 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve
znění pozdějších předpisů (jedná se o ošetřovatelskou a rehabilitační péči, pokud je
indikována ošetřujícím lékařem).
Maximální výše úhrad za ubytování a stravu stanoví vyhláška č. 505/2006Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění. Domov se
může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s blízkou osobou uživatele, kterému je
sociální služba poskytována, popřípadě jinou fyzickou nebo právnickou osobou, pokud
uživatel, kterému je služba poskytována, nemá vlastní příjem nebo jeho příjem nepostačuje
na úhradu nákladů, a to v souladu s § 71 odst. 3 zákona o sociálních službách.

3.2 Poslání
Posláním Domova pro seniory Telč je poskytování celodenní pobytové sociální služby péče
seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jsou plně nebo částečně
závislí na pomoci druhé osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci sami doma.
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3.3 Cílová skupina
Senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jsou plně nebo částečně závislí
na pomoci druhé osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci sami doma.

3.4 Věková struktura
Mladší senioři (65 – 80let) a starší senioři (nad 80let).

3.5 Maximální okamžitá kapacita pobytové formy poskytování
služby
Domov disponuje kapacitou šedesáti lůžek.

3.6 Provozní doba pobytové formy poskytování
Služba je poskytována nepřetržitě

3.7 Zásady poskytování sociální služby


Individuální přístup k uživateli – poskytovaná péče je plánována společně
s uživatelem na základě jeho individuálních potřeb, schopností a možností



Partnerství a svoboda rozhodování – uživateli je ponechána možnost vlastního
úsudku a rozhodnutí



Spolupráce s dalšími institucemi a rodinou uživatele



Podpora v soběstačnosti jedince – poskytujeme jen nezbytnou míru podpory
a pomoci, která nesnižuje soběstačnost uživatelů a nezvyšuje jejich závislost na
našich službách



Týmový přístup k uživateli



Etický přístup k uživateli – vlídnost, vstřícnost, empatie, flexibilita

3.8 Cílem poskytování sociální služby Domova pro seniory Telč
je


Naplňovat individuální potřeby uživatelů



Podporovat prostřednictvím pořádaných akcí začlenění uživatelů do života města
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Prostřednictvím aktivizačních činností motivovat uživatele k aktivnímu životu



Poskytovat kvalitní a bezpečné služby uživatelům

3.9 Organizační struktura k 31. 12. 2013
Ředitelka (úvazek 1,0)


Ekonomický úsek
 Ekonomka, zástupkyně ředitelky (úvazek 1,0)
 Mzdová účetní (DPP)



Sociální úsek
 Sociální pracovníci (úvazek 2,0)



Úsek přímé obslužné péče
 Vedoucí úseku přímé obslužné péče, vrchní sestra (úvazek 1,0)
 Všeobecné sestry (úvazek 6,0)
 Pracovníci v sociálních službách přímé obslužné péče (úvazek 8,625)



Provozně technický úsek
 Vedoucí provozně-technického úseku (úvazek 1,0)
 Domovník (úvazek 0,375)
 Pradlena/uklízečka/krejčí (úvazek 3,0)
 Kuchařky (úvazek 4,0)

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnosti byl 27.
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4 Úsek přímé obslužné péče
Odpovědná vedoucí pracovnice, vrchní sestra: Zdeňka Malečková
Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace poskytovala sociální a zdravotní péči
uživatelům služby v průběhu celého roku 2013. Tuto péči zajišťoval odborný personál (tj.
registrované všeobecné sestry a pracovníci v sociálních službách).
Lékařská péče byla zajišťována praktickým lékařem MUDR. Jaroslavem Říčánkem, který
docházel pravidelně přímo do Domova. Dle potřeb uživatelů organizace spolupracovala se
specialisty a v akutním případě byla volána Rychlá záchranná služba Kraje Vysočina.
Od počátku roku 2013 se zdravotní sestry cíleně zaměřily na prohlubování znalostí
a praktických dovedností v oblasti rehabilitační a ošetřovatelské péče, které následně
aplikovaly v praxi. Pracovníci v sociálních službách si doplnili odbornost v rekvalifikačním
kurzu, který probíhal přímo v Domově. Všichni účastníci vzdělávání uspěli s výbornými
výsledky. Pracovníci úseku přímé péče se vzdělávali dle požadavků zákona o sociálních
službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a potřeb organizace. V průběhu
celého roku organizace zajistila akreditované vzdělávací kurzy a školící akce pro pracovníky
v sociálních službách, pro sociální pracovníky a všeobecné sestry dle kreditního systému.
Pracovníci v sociálních službách převzali od všeobecných sester funkci klíčových
pracovníků.
Ve spolupráci vrchní sestry a metodického pracovníka se vytvořil funkční systém podpory
pracovníků v přímé péči, ke kterému přispěla supervizní podpora se zavedením
pravidelných úsekových porad. Intenzivně se pracovalo v oblasti přímé péče o uživatele
služby a v ošetřovatelské i sociální dokumentaci. Všechny metodiky a ošetřovatelské
standardy byly aktualizovány a implementovány do praxe. Ve spolupráci se sociální
pracovnicí a dobrovolníky byly rozšířeny volnočasové a zájmové aktivity pro uživatele
služby. Díky podpoře a spolupráci všech úsekových pracovníků v přímé péči se prohloubila
práce s počítačovým programem Cygnus, PC Doktor apod.
Zlepšilo se technické vybavení služby. Některé pokoje byly vymalovány a vybaveny lůžky
s elektrickým nastavením poloh, nočními stolky a mechanickými vozíky. K celkovému
zútulnění prostor přispěla výměna nových záclon, závěsů, potahů a doplňků. Dále byly
doplněny nové lůžkoviny a ložní prádlo.
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Uživatelé služby a pracovníci se společně zapojili do aktivního třídění odpadu. Služby
uživatelům byly rozšířeny o nabídku fakultativní služby nákupů z Telče a pedikúru.
V průběhu roku do Domova docházela dle potřeb uživatelů kadeřnice.
Organizace spolupracovala se studenty a stážisty při zajištění jejich odborné praxe. Někteří
studenti zvolili pro své práce i témata spojená přímo s Domovem pro seniory Telč. Výsledky
dotazníkových šetření byly využity jako podklady k hodnocení poskytované služby.

4.1 V roce 2013 jsme absolvovali tyto semináře a školení:


Základní prvky geriatrické fyzioterapie



Supervize



Rehabilitační ošetřovatelství II.



Ošetřovatelský proces



Ošetřovatelská dokument



Neodkladná resuscitace a první pomoc



Školení BOZP, PO



Individuální plánování



Úvod do standardů kvality poskytování služby



Školení hygienického minima a prevence šíření infekčních onemocnění

Tým pracovníků přímé péče zajišťoval nepřetržitou službu v průběhu celého roku. Naším
hlavním cílem bylo uspokojovat individuální potřeby a očekávání našich uživatelů.
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5 Úsek sociální
Odpovědní pracovníci: Lenka Pelejová, DiS., Bc. Jindřich Plachý
Každá vyspělá společnost, každý člověk, by měl vnímat jedinečnost a individualitu
stárnoucích jedinců ve společnosti, neboť stárnutí je biologický jev, projevující se na
každém z nás. Některé „stárnutí“ viditelně postihne dříve a jiné dostihne později. Z důvodu
vývoje lidského života a naděje na dožití je nezbytná a potřebná profesionální, odborná
a individualizovaná péče. Za pomoci všech možných a dostupných metod, technik
a vymožeností podporujeme a pomáháme seniorům, jeho okolí i celé společnosti zvládnout
život plný překotných změn.
OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK 2013
Měsíce
Počet
klientů
Kapacita
služby
Obložnost
(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

56,00 55,86 55,87 57,87 57,68 57,10 59,58 59,26

60,00

60,00 59,60 58,00

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

60,00

60,00 60,00 60,00

93,33 93,10 93,12 96,44 96,13 95,17 99,30 98,76 100,00 100,00 99,33 96,67

Průměrný věk klientů k 31. 12. 2013 byl 79,4 let.
Průměrná obložnost služby v roce 2013 byla 96,78%.
V roce 2013 byla péče poskytnuta 69 klientům a to v zastoupení 28 mužů a 41 žen.
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5.1 Metodická a koordinační činnost na úseku sociálním
a přímé péče
Metodická a koordinační činnost na úseku sociálním a přímé péče se stala nedílnou
součástí řízených aktivit zkvalitňující poskytovanou služby uživatelům. V rámci metodické
činnosti došlo v minulém roce k těmto významným událostem:


V průběhu prvního pololetí byla postupně revidována vnitřní pravidla, která zaručují
zdárný průběh poskytování služeb v Domově



Byl přeformulován veřejný závazek Domova (Veřejný závazek je náš záměr na „trhu“
sociálních služeb, který se skládá z poslání, popisu cílové skupiny, cílů a zásad,
kterými se řídí poskytování služeb)



Byly provedeny rozhovory s klienty v rámci zjištění, jak se v Domově daří naplňovat
jednotlivá měřítka kvality poskytovaných služeb



Uskutečnilo se dotazníkové šetření
s naplňováním veřejného závazku



Od druhého pololetí roku 2013 docházelo k pravidelnému setkávání pracovníků
sociálních služeb s metodickým pracovníkem, kde byly projednávány formální
náležitosti individuálních plánů, pracovníci byli seznamováni se standardy kvality
a základním přehledem o sociálních službách apod.



Na závěr roku došlo k revizi smlouvy o poskytování sociálních služeb, kterou klienti
uzavírají při nástupu do Domova.

u

pracovníků

zjišťující

spokojenost

5.2 Aktivizační činnosti v roce 2013
Obecně lze konstatovat, že aktivizační činnosti jsou nezbytnou součástí poskytovaných
služeb, které přispívají k motivaci a podpoře identity každého jedince, pro navození
a obnovení dovedností a schopností v seniorském věku. Slouží k podpoře bio-psychosociálních a duchovních potřeb. Tyto služby byly poskytovány individuálně nebo skupinově.
Vycházely z individuálního plánu uživatelů.
Mezi oblíbené aktivizační činnosti uživatelů patřil pravidelný úterní klub a ergoterapeutický
kroužek ve čtvrtek. Svoji šikovnost ukázali uživatelé při výrobě velikonoční výzdoby. Mohou
se pochlubit krásnými kaktusy vlastní výroby. Vzpomínky na léto máme uchovány v podobě
papírových loděk a lepených mušlí. Verandu nám zdobilo papírové vraní hejno a bez
povšimnutí nezůstal ani vánoční stromeček ozdobený papírovými řetězy a perníčky vlastní
výroby.
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Mezi nejzdařilejší akci patřila návštěva pracovníků o.s. SLEPÍŠI, kteří nám přiblížili život
a práci nevidomých lidí (Axmanova technika modelování) a návštěva pracovníků z o.s.
CANIS –HIPO – LAMOTERAPIE z Brna, kteří s sebou přivezli psy a lamy.
Celým rokem nás provázela hudební vystoupení manželů Doležalových (narozeninové
dny), krásná vyprávění p. kaplana Jeniše a promítání fotografií z celého světa p. Ambrože.
Našimi pravidelnými hosty byli také dobrovolníci ze Sdílení Telč.
Vrcholem našich aktivit byl XI. ročník Telčského desetiboje seniorů, na kterém nás
reprezentovala 2 družstva a dalších 6 družstev ze spřátelených organizací.
Pomyslný klobouk smekáme i před uživateli služby, kteří se s chutí zapojili do akce
věnované aktivnímu pohybu – Rotopedtours. Během měsíce společnými silami zdolali
hranici 236.904 m (pěšky i na malém trenažéru).
Duchovní péče byla zajišťována pravidelně a dle individuálních potřeb uživatelů.
Více jak 80% obyvatel Domova se účastnilo aktivizačních, zájmových a volnočasových
aktivit.
Spokojenost uživatelů služby a jejich rodin je základním měřítkem kvality poskytovaných
služeb a nejlepším hodnocením naší práce. V roce 2013 bylo řešeno 17 podnětů
3 připomínky a 1 stížnost k poskytované službě.

5.2.1 Přehled významných kulturních, společenských a aktivizačních akcí


24. 1. Beseda – pan Oldřich Zadražil: „Významné a zapomenuté osobnosti na
hřbitově u sv. Anny“



05. 2. Masopust – k tanci a poslechu hráli manželé Doležalovi



04. 3. Beseda – pan Ambrož – promítání fotografií z Austrálie



25. 3. Beseda - pan kaplan Juris Jeniš - „Krásná městečka v okolí Říma“



01. 4. Výroba velikonoční výzdoby, pečení jidášů



11. 4. Pracovníci z občanského sdružení „SLEPÍŠI“ předvedli Axmanovu techniku



25. 4. Narozeninový den – k tanci a poslechu hráli manželé Doležalovi



30. 4. „Slet čarodějnic“



13. 5. „Den matek“ - vystoupení dětí z MŠ Telč, ul. Komenského



22. 5. Výlet do města



17. 6. CANIS – HIPO – LAMOTERAPIE, návštěva pracovníků sdružení se zvířaty



15. 7. Hudební pořad umělecké agentury VIOLA „Červená sukýnka“
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17. 7. „BUDIHRY“ – sportovní soutěže v DD Budíškovice



14. 8. Narozeninový den – k tanci a poslechu hrají manželé Doležalovi



05. 9. „PROSEČKIÁDA“ – sportovní soutěže v DD Budíškovice



06. 9. „Rodina s námi, my s rodinou“ - přátelské posezení při harmonice



18. 9. „TELČSKÝ DESETIBOJ SENIORŮ XI. ROČNÍK“ - sportovní soutěže
v Domově pro seniory Telč



01. 10.„Pěškotours“ - výzva v pohybu v měsíci říjnu



04. 10. Beseda – Jan Patty Pavlíček - „S papežem v Brazílii“



7.-11.10. „Týden sociálních služeb v Domově pro seniory Telč“



06. 11. Hudební pořad – vystoupení Klubu seniorů z Dolní Cerekve



05. 12. „Mikulášská nadílka“



12. 12. Pečení perníků a cukroví



18. 12. Vánoční koledování dobrovolníků ze Sdílení Telč



19. 12. „Vánoční troubení“ žáků ZUŠ Telč



24.12. „Štědrý den“ a zpěvy CHRÁMOVÉHO SBORU SANTINI



31.12. „Silvestrovské posezení“
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6 Úsek ekonomický
Odpovědná pracovnice, ekonomka: Eva Pavlíčková

6.1 Rozpočet a hospodaření organizace
Rozpočet organizace na kalendářní rok je základním dokumentem, kterým se řídí
organizace v průběhu roku v oblasti hospodaření s finančními prostředky. Určuje, jaký bude
plánovaný podíl peněžních prostředků získaných vlastní činností a ostatních prostředků,
především z rozpočtu zřizovatele a státního rozpočtu. Rozpočet schvaluje Rada města
Telče. Struktura rozpočtu proto přímo odráží provozní a rozvojové potřeby organizace.
Legislativně upravuje hospodaření organizace zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
Z hlediska zákona o účetnictví je Domov pro seniory Telč samostatnou účetní jednotkou
účtující o majetku, pohledávkách a závazcích a o tvorbě hospodářského výsledku. Protože
je naše organizace přímo napojena na rozpočty města a státní rozpočet, nebyla ušetřena
dopadu problémů s řešením veřejných financí. Dlouhodobým trendem je snižování
závislosti na cizích prostředcích, příspěvků na provoz od zřizovatele a dotace ze státního
rozpočtu.
V dotačním řízení od MPSV na rok 2013 bylo v termínu zajištěno podání žádosti
poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu. Dotace z MPSV byla
přiznána ve výši 3 305 000,- Kč. Dotace z Kraje Vysočina ve výši 600 000,- Kč a příspěvek
od zřizovatele na provoz ve výši 350 000,- Kč. Z příspěvku od zřizovatele bylo 50 000,- Kč
účelové provozní dotace, jež byla určena na budoucí spolufinancování motorového vozidla
od firmy A-B help. Částka 50. tis. byla součástí kladného výsledku hospodaření a byla
ponechána na rezervním fondu. Zřizovatel nařídil při schvalování účetní závěrky za rok
2013 převod do investičního fondu a následně odvod na účet zřizovatele. Ze státního
rozpočtu bylo ve výnosech oproti roku 2013 o 346 000,- Kč více. Do financování byl
zapojen i rezervní fond z titulu daňové úspory a přijatých finančních darů.
Hospodaření za rok 2013 skončilo ziskem ve výši 114 834,- Kč. Viz. stručný přehled
nákladů a výnosů v níže uvedených tabulkách.
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6.2 Struktura zdrojů financování 2013
VÝNOSY:
Zdroj
Platby od klientů (ošetřovné)
Příspěvek na péči
Úhrady od VZP
Příspěvek od zřizovatele
Dotace z MPSV
Provoz. dotace z Kraje Vysočina
Příspěvek z úřadu práce
Fondy
Ostatní zdroje
CELKEM

Rok 2013
v tis. Kč
5 448
3 126
1 377
350
3 305
600
0
165
146
14 517

v%
37,5
22,0
9
2,4
23,0
4,0
0
1,1
1,0
100

Rok 2012
v tis. Kč
5 094
3 106
1 092
1 437
1800
600
42
106
142
13 419

Rozdíl
v tis. Kč
+ 354
+20
+ 285
-1 087
+ 1 505
0
-42
+59
+4
--------

NÁKLADY:
Nákladová položka
Spotřeba materiálu
(včetně potravin )

DDHM +DDNM (drobný dlouh.
hmotný a nehm. majetek )

Spotřeba energie
Opravy a údržba
Služby, cestovné
Osobní náklady
(mzdy a odvody z mezd, FKSP )

Ostatní náklady
( pojištění , OOPP,odvod do SR )

Odpisy majetku
CELKEM

Rok 2013
Rok 2012
v tis. Kč
v % v tis. Kč

Rozdíl
v tis. Kč

2 362

16,4

1 888

+474

469

3,20

60

+ 409

1 306
178
697

9,10
1,10
4,90

1 281
126
640

-25
+52
+57

9 091 63,10

9 174

-83

171

1,20

87

+84

128
14 402

1,00
100

128
13 384

0
--------
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7 Provozně – technický úsek
Odpovědná vedoucí pracovnice: Zdeňka Navrátilová
Všichni pracovníci provozně-technického úseku se snažili zajistit všem uživatelům komfort a
spokojenost především v oblasti stravování, bezpečí, čistoty v ubytovacích prostorách,
v zahradě a blízkém okolí Domova pro seniory.
Po celý rok byly prováděny opravy, revize a kontroly zařízení dle požadavků jednotlivých
úseků. Na náklady organizace bylo zrekonstruováno sociální zázemí pro klienty. Z rozpočtu
zřizovatele byla opravena část venkovní fasády ve dvoře. Dále proběhla výmalba pokojů,
sociálního zázemí, kuchyně a dalších prostor. Cíleně jsme se zaměřili na oblast
odpadového hospodářství. Byly doplněny sběrné nádoby ke třídění odpadu a všichni jsme
se naučili odpad třídit.

Všichni pracovníci se zúčastnily školení hygienického minima a prevence šíření
infekčních chorob, neodkladné resuscitace a první pomoci a dále se vzdělávali dle potřeb
a požadavků jednotlivých úseků.
Pracovníci provozně technického úseku se zaměřili na zkvalitnění služeb v níže uvedených
oblastech.
 Na úseku kuchyně jsme v roce 2013 změnili možnost výběru ze dvou jídel
 Zaměřili jsme se více na vyváženou stravu a diety
 Doplnili jsme nové talíře, hrníčky příbory, ubrusy apod.
 Zlepšili jsme přepravu jídla a potravin v uzavíratelných nádobách aj.
 Zlepšil se komfort stolování klientů
 Skupina zabývající se stravováním se pravidelně scházela a řešila různé podněty
uživatelů služby a záležitosti spojené s provozem Domova
 Nabídka jídelníčku a výběru jídel je týdně s klienty konzultována odpovědnou
pracovnicí
 Byla aktualizována příslušná dokumentace
 Pro pořádání XI. ročníku desetiboje seniorů naše kuchařky zajistily kompletní
občerstvení (koláčky, kávu, limo) pro všechny účastníky a dobrovolníky včetně oběda
a hlavních cen v podobě dortů
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 Naše kuchyně dodržuje tradice výběru jídla ve svátcích a při různých zvycích
 Standardně proběhla výmalba kuchyně
 Na úseku úklidu a prádelny jsme se zaměřili na kontrolu dodržování BOZP,
hygienických norem a postupů
 Byly aktualizovány dokumenty a řády vztahující se k zajištění služby
 Byla pořízena nová sušička prádla, žehlička a více nádob na špinavé prádlo
 Byly aktualizovány dokumenty a řády prádelny
 Podařilo se také zajistit odborný zástup za pana domovníka v sobotu a neděli
 Byla zrenovována a vymalována dílna domovníka
 Ekologicky byl zlikvidován automobil domova, který dosloužil, vůz pro potřeby
provozu nám dle možností zapůjčoval DDM Telč
 Pracovníci kotelny byli proškoleni a složili test odborné způsobilosti
 Průběžně byla zajišťována péče o budovu a zeleň
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8 Spolupracujeme
Centrum sociálních služeb Havlíčkův Brod
Českobratrská církev evangelická – doc. PhDr. Eva Melmuková
Dům dětí a mládeže Telč
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
Charitní pečovatelská služba Telč
Chrámový sbor Santini
Klub důchodců Dolní Cerekev
Klub důchodců Telč
Landespflegeheim Raabs/Thaya
Mateřská škola Komenského Telč
Muzejní spolek Telč
Nemocnice v Kraji Vysočina a Jihočeském kraji
Oblastní charita Jihlava
Pěvecký sbor Santini
Římskokatolická farnost – o. Juris Jiří Jeniš, o. Pavel Kuchyňa
Sádlo v pohybu - pěvecké duo
Sdílení o.s. Telč a Petr Tržil – církev adventistů sedmého dne
Sírius o.s. Třebíč – canisterapie
Spřátelené domovy pro seniory v Kraji Vysočina a Jihočeském kraji
Základní umělecká škola Telč
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9 Public relations
Nejvýznamnější akce a prezentace Domova v médiích v roce 2013:


„Dny otevřených dveří“ včetně uskutečněných aktivit v rámci „Týdne sociálních

služeb ČR“ a „Týdne sociálních služeb v Kraji Vysočina“ – prezentace: Tisková konference
v Jihlavě

pořádaná

pracovníky

Města

Telč,

http://jihlavsky.denik.cz/,

http://www.domovproseniorytelc.cz/ a Telčské listy


„Telčský desetiboj seniorů“ – prezentace: http://i-vysočina.cz/, webové stránky

účastníků desetiboje, Telčské listy


„Rodina s námi, my s rodinou“ - prezentace: http://www.domovproseniorytelc.cz/



Prezentace služby při přátelském setkání pracovníků Domova pro seniory Telč

a Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace s ředitelem panem Milošem
Hájkem a třiceti pracovníky v Telči - prezentace: http://www.domovproseniorytelc.cz/


Prezentace organizace na webových stránkách Domova pro seniory Telč, webových

stránkách Města Telč a v registru poskytovatelů sociálních služeb ČR


Uskutečněná společná setkání a prezentace poskytovatelů sociálních služeb v Telči

a spádových obcí pod záštitou paní místostarostky Hany Müllerové - prezentace v podobě
Pf 2014 pro širokou veřejnost
Systematická informační nabídka o službách v Domově pro seniory Telč byla zajišťována po
celý rok 2013. Cíleně byla zaměřena na širokou veřejnost z regionu Telčsko, Třešťsko,
Dačicko,

Jihlavsko,

oblast

Kraje

Vysočina

apod.

Obcím

a

praktickým

lékařům

v Mikroregionu Telčsko a Třešťsko byly min. 2x ročně dodány prezentační materiály
(informační leták a příručka „Základní informace pro zájemce a uživatele“).
Veřejnost byla o životě v Domově pro seniory Telč kontinuálně informována prostřednictvím
webových stránek www.domovproseniorytelc.cz a prostřednictvím sdělovacích prostředků.
Žádost o informaci může být podána:
 Osobně nebo písemně na adrese: Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace,
Špitální 46, 588 56 Telč
 Elektronicky na e-mailovou adresu: reditel@domovproseniorytelc.cz
 Datovou schránkou: bzk4ph
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10 Podporovali nás
MPSV ČR, Kraj Vysočina, Město Telč, Ing. Vladimír Kurz, Filter-Technics CZ s.r.o.,
Ing. Vrba Lubomír, Jaromír Pavlíček, JMP Net s.r.o., Milan Karkula, Milan Veleba, Pavel
Diviš, PharmDr. Gellnerová Jarmila, RATIMA-Čestmír Štork a drobní dárci.

Děkujeme jednotlivcům, živnostníků a firmám. Všem, kteří svými dary přispěli k udržení
a rozvoji kvality poskytovaných sociálních služeb.

20

11 Kontroly v organizaci
Kontroly provedené v organizaci

Předmět kontroly

Dodržování
nařízení
Evropského
parlamentu
Krajská hygienická stanice Kraje a Rady (ES) č. 852/2004, zákona č. 258/2000 Sb.,
Vysočina se sídlem v Jihlavě, protokol č. 379/2005 Sb. v platném znění a vládní nařízení
ze dne 5. 2. 2013
č. 361/2007 Sb. a vyhlášky č. 137/2004 Sb. v platném
znění. Kontrola provozu kuchyně.
-kontrola správnosti a oprávněnosti vyúčtované péče
Všeobecná zdravotní pojišťovna České
v informačním systému VZP ČR v době hospitalizace
republiky, protokol ze dne 27. 3. 2014
za období 01/2012-07/2012
Plnění
povinností
hygienických
a
protiepideKrajská hygienická stanice Kraje
miologických opatření k předcházení vzniku a šíření
Vysočina se sídlem v Jihlavě, protokol
NN dle zák. č. 258/2000Sb., ve znění pozdějších
ze dne 27. 3. 2013
předpisů a vyhl. č. 306/2012 Sb.
Úřad
práce
České
republiky,
Plnění povinností poskytovatele sociálních služeb,
Krajská
pobočka
v Jihlavě,
inspekce dne 24. 6. 2013.
č.j.: MPSV-UP/13088/13/JI
Krajská hygienická stanice Kraje Konzultace provozního řádu dle zák. č. 258/2000Sb.,
Vysočina se sídlem v Jihlavě, protokol ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 306/2012 Sb.
ze dne 26. 6. 2013
a kontrola odstraněných závad zjištěných r. 2011.
Všeobecná zdravotní pojišťovna České Plnění povinnosti plateb pojistného na všeobecné
republiky, Regionální pobočka Brno, zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
pobočka Jihomoravský kraj a Kraj plátce pojistného za období od 1. 4. 2011 do 31. 8.
Vysočina. Protokol ze dne 17. 9. 2013
2013.
Plnění podmínek stanovených pro registraci
KÚ Kraje Vysočina, protokol č. 64/13.
poskytovatele sociálních služeb. Kontrola dne 2. 10.
2013
Krajská hygienická stanice Kraje Plnění povinnosti proočkovanosti dle zák. 258/2000Sb.
Vysočina se sídlem v Jihlavě, protokol ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 537/2006 Sb.,
ze dne 12. 11. 2013
o očkování proti infekčním nemocem.
Krajská hygienická stanice Kraje
Vysočina se sídlem v Jihlavě, protokol
ze dne 3. 12. 2013
Ing. Luboš Liška, auditor KAČR
Demlova 1992/2
594 01 Velké Meziříčí
Ing. Luboš Liška, auditor KAČR
Demlova 1992/2
594 01 Velké Meziříčí

Šetření v součinnosti se zák. č. 258/2000Sb o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů.
Ověření účetní závěrky roku 2012 a způsob účtování
a použití poskytnuté dotace na poskytování sociálních
služeb od MPSV v roce 2012
Ověření účetní závěrky roku 2013 a způsob účtování
a použití poskytnuté dotace na poskytování sociálních
služeb od MPSV v roce 2013

Pozn.: Audit zahrnoval výběrovým způsobem provedené ověření důkazních informací
prokazujících použití finančních prostředků dotace a dále posouzení použitých účetních
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metod. Ze závěru kontroly vyplývá, že organizace dodržela podmínky použití dotace MPSV
ČR a zpráva auditora byla ve stanoveném termínu, tj. do 31. 8. 2013 odeslána na MPSV
ČR. Ve vedení účetnictví a použitých účetních metodách dle platné legislativy nebyly
zjištěny závažné nedostatky, navrhovaná doporučení z oblasti účtování některých účetních
případů byla implementována do praxe.
V roce 2013 bylo v organizaci provedeno 11 externích kontrol. Všechny uskutečněné
kontroly byly uzavřeny bez finančních sankcí.
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12 Malá fotogalerie
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Výroční zpráva 2013
Mgr. et Bc. Marika Krejčí, DiS. – ředitelka
Pavlíčková Eva – ekonomka, zástupce ředitelky
Bc. Jindřich Plachý – sociální pracovník, metodik
Pelejová Lenka, DiS. – sociální pracovnice
Malečková Zdeňka – vedoucí úseku přímé péče, vrchní sestra
Navrátilová Zdeňka – vedoucí provozně-technického úseku
Fotografie: vlastní fotodokumentace organizace
Vydal: Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace
Špitální 46, 588 56 Telč, www.domovproseniorytelc.cz
Rok vydání 2014
Vypracovali:
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