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Domov pro seniory Vroutek spadá do kategorie Domovy se zvláštním reţimem a jeho
hlavní předmět činnosti je specifikován v §50 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních sluţbách
v platném znění. Zdravotní péče je poskytovaná podle §36 zákona č. 108/2006 Sb. v platném
znění. V roce 2014 DpS Vroutek disponoval kapacitou 50 lůţek stejně jako v roce
předcházejícím.

Poslání
Posláním Domova pro seniory Vroutek, p.o. (dále jen DpS, organizace nebo zařízení)
je poskytování podpory osobám s různými typy demencí, kteří se z nějakého důvodu ocitli
v nepříznivé ţivotní situaci a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby a nadále jiţ nemohou
setrvávat v jejich domácím prostředí. Pracovníci DpS podporují seniory v zachování co
nejvyšší míry soběstačnosti nebo v jejím znovuzískání s přihlédnutím k jejich individuálním
potřebám. Naše sluţby jsou poskytovány tak, aby byl zachován kontakt s rodinou a ostatními
blízkými.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou dospělí uţivatelé starobního, případně plného invalidního důchodu od
55 let věku, ţeny i muţi, kteří trpí Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí.
Sociální sluţba není určena osobám trpícím jinými typy chronického duševního onemocnění a
osobám prokazatelně závislým na návykových látkách.
Sluţba je poskytována formou celoročního ubytování v jedno, dvou a vícelůţkových
pokojích. Uţivatelům sluţby je poskytována strava a to nejméně čtyřikrát denně.

Základní principy
Naše sluţba je poskytována na těchto základních principech:
 Tvorba, realizace a následné vyhodnocování individuálního plánu klienta,
který je sestavován ve spolupráci s klientem a vychází z jeho potřeb a
přání

Dodrţování práv a respektování hodnot uţivatele a zachování důstojnosti
a ţivotního postoje kaţdého jedince
 Rovný přístup ke všem uţivatelům s úctou a respektem
 Ochrana klientů před negativním hodnocením a předsudky ze strany
personálu a okolní společnosti z důvodu uţívání sluţby
 Podpora klientů aktivizačními činnostmi a zapojením do společenského
ţivota v organizaci, obzvlášť v době adaptace klienta
 Respektování volby klienta
 Zajištění odbornosti sluţby neustálým vzděláváním pracovníků
organizace
 Flexibilita sluţby
 Zachování mlčenlivosti a etického kodexu zaměstnance při naplňování
poslání a cílů organizace
 Spolupráce s rodinou a maximální snaha o zachování přirozených
vztahových sítí



Zapojení klientů do chodu organizace – stravovací komise, aktivní účast na přípravě
kulturních akcí atd.

Kaţdý klient má svého klíčového pracovníka, se kterým sestavuje svůj individuální
plán poskytování sluţeb. Osobní cíle klienta jsou součástí smlouvy o poskytování sluţby.
Naše zařízení respektuje práva klientů sluţby a snaţí se svojí činností předcházet
střetům mezi klienty a organizací jako poskytovatelem sluţby. Snaţíme se podporovat osobní
rozhodnutí našich klientů a nabízet aktivity podle jejich volby. Snaţíme se, pokud to situace
dovolí, zapojit do aktivizačních činností i rodinné příslušníky a jiné klientovi blízké osoby.
Podmínky v DpS jsou nastaveny tak, aby pobyt v našem Domově maximálně
substituoval domácí prostředí a byl pro klienta co nejméně stresující, především v době
adaptace klienta.
Pracovníci organizace jsou vázání mlčenlivostí a Etickým kodexem, který musí
bezvýhradně dodrţovat. Ţádný uţivatel nesmí být upřednostňován nebo naopak. Všichni
zaměstnanci zařízení jsou průběţně proškolováni v oblasti poskytování sociálních sluţeb
v rámci přijetí systému celoţivotního vzdělávání, splňují poţadavky na odborné vzdělání
pracovníků v sociální oblasti a organizace od nich vyţaduje i osobní předpoklady pro výkon
povolání. Při výkonu povolání jsou zaměstnanci povinni dodrţovat určené pracovní postupy a
vyuţívat metodiky práce, které budou sestavovány a doplňovány stanovenými pověřenými
pracovníky a konzultovány v týmu. Naše zařízení reaguje na potřeby klientů. S tím souvisí i
změny v poskytování sluţeb podle měnících se potřeb klientů.

Dlouhodobé cíle služby









Poskytovat klientům pomoc při péči o vlastní osobu.
Předcházet sociálnímu vyloučení uţivatele.
Snaha o sniţování závislosti na cizí pomoci uţivatele.
Zachovat co nejdéle stávajících schopností klienta, popřípadě snaţit se je
prohlubovat.
Poskytovat sluţby tak, aby v co největší míře odpovídaly potřebám klienta a
běţnému ţivotu jeho vrstevníků s ohledem na zachování důstojného ţivota i ve
stáří.
Poskytnout vhodnou a důstojnou pomoc a podporu imobilním klientům sluţby.
Zlepšování estetiky a vybavenosti prostředí.

Krátkodobé cíle stanovené na rok 2014 byly následující
 Zrekonstruovat podlahy v prvním patře budovy včetně základní podlahové konstrukce, coţ
se v předchozím roce neproběhlo.
 Kompletní rekonstrukce a vybavení kulturní místnosti v prvním patře.
 Změna dispozic pokojů v prvním patře.
 Dokončit rekonstrukci toalet v prvním patře.
 Zakoupit nové stolky na pokojích klientů v prvním patře.
 Zastřešit venkovní posezení pro uţivatele
 Zajistit docházení fyzioterapeutky 1x měsíčně do DpS
 Pokračovat v zavedených supervizích, popřípadě navýšit jejich počet.
 Zakoupení pomůcek určených pro naší cílovou skupinu – kalendáře, magnetické tabule
s rozpisem denních činností apod.

Charakteristika poskytované služby
1. Poskytování ubytování
Ubytování je poskytováno v 1. a 2. patře budovy v jedno-, dvou-, tří-, čtyřlůţkových
pokojích. Součástí obytných prostor je i kulturní místnost v 1. patře, která je vybavená
ţidlemi a stoly, je zde umístěná televize, DVD přehrávač a různé společenské hry.
Tato místnost zároveň slouţí i jako jídelna klientů, kteří nechtějí nebo nemohou chodit
do jídelny v přízemí budovy. Ke kulturní místnosti patří i terasa, kterou je moţno
vyuţívat celoročně a zároveň slouţí jako místo určené kuřákům. V budově je také
umístěna kuřárna, která se nachází ve druhém patře a je určena výhradně klientům,
kteří ji vyuţívají především ve špatném počasí. Klienti dále mohou vyuţít k odpočinku
zahradu, která je situovaná za budovou. Do zahrady je vybudován bezbariérový
přístup.
Domov je vybaven výtahem, který mohou klienti vyuţívat dle potřeby. Interiér DpS je
přizpůsoben vybavením lidem trpícím různými typy demencí. Kaţdá místnost je
vybavena signalizačním zařízením. Klienti s vyšší poruchou orientace jsou personálem
častěji monitorováni. Úklid domova je zajišťován čtyřmi zaměstnanci Domova, praní
a ţehlení (mandlování) loţního prádla, osobního prádla a ošacení je zajišťováno
smluvní organizací, která poskytuje prádelenské sluţby.

2. Poskytnutí stravy
Strava se poskytuje zpravidla 4krát denně a to:
1.

8.00 - 9.00
snídaně

2.

11.45- 12.45
oběd

3.

15.00 - 15.30
svačina

4.

16.45 - 17.30
večeře

Strava je připravována dvěma kvalifikovanými zaměstnanci v kuchyni Domova, která
je umístěna v přízemí budovy. Pro klienty jsou v nabídce tři druhy stravy: klasická,
šetřící a diabetická. Typ stravy je poskytován klientům dle jejich zdravotního stavu a
svobodné vůle. Základní strava se poskytuje podle zásad racionální výţivy a je dbáno
na pestrost jídelního lístku.
Jídelníček sestavuje vedoucí stravovacího úseku po dohodě s vedoucí zdravotní péče a
na základě zasedání stravovací komise, která se schází minimálně jednou za dva
měsíce a tohoto zasedání se můţe účastnit kaţdý klient. Případné připomínky ke stravě
řeší vedoucí stravovacího úseku okamţitě dle moţností zařízení. V přízemí mohou
klienti vyuţít jídelnu. Pro ty, kteří nechtějí nebo nemohou vyuţít jídelnu v přízemí
budovy, je strava vydávána v termokazetách na pokojích nebo v kulturní místnosti v 1.
patře.
V Domově je dbáno i na to, aby klienti dodrţovali pitný reţim a to tím způsobem, ţe
mají celodenní přístup k nádobám s nápoji. Pitný reţim kontrolují pracovníci přímé
obsluţné péče a v případě potřeby pití aktivně nabízejí a doplňují. Stravu je moţno i
neodebírat např. při pobytu u rodiny, pobytu v nemocnici atd.
3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc a podporu při péči o osobu klienta vykonává 8 pracovníků v sociálních
sluţbách v nepřetrţitém provozu a 2 sanitáři, kteří slouţí pouze přes den. 2
pracovnice mají na starosti volnočasové aktivity, kulturní akce klientů, nástěnky
v Domově a na náměstí města Vroutek. Klienti mají moţnost poskytnutí pomoci při
oblékání, svlékání, přesunu na lůţko, změně polohy na lůţku, vstávání z lůţka a

ulehání na lůţko, pomoc při převlékání lůţka, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc
při orientaci v prostorách Domova.
Pomoc při pohybu mimo zařízení se realizuje formou přímého doprovodu uţivatelů.
Pomoc je klientům poskytována s ohledem na jejich schopnosti a zdravotní stav a s
přihlédnutím na jejich individuální potřeby. Pomoc při úkonech osobní hygieny je
zajištěna formou přímé asistence v koupelně nebo u lůţka klienta. Pokud není klient
sám schopen hygienu provádět, je mu k dispozici sluţbu konající personál. Hygiena je
prováděna 3x – 4x denně a v případě momentální potřeby. Klient má právo si vybrat,
zda mu bude asistovat při hygieně pracovnice či pracovník v přímé péči. Do Domova
pravidelně dochází pedikérka, která se stará o pedikúru klientů, kteří si to přejí a
potřebují tyto sluţby. Kadeřníka navštěvujeme s klienty podle potřeby a jejich přání
nebo do zařízení jedna kadeřnice dochází jednou měsíčně. Pro ty klienty, kteří mají
nějaká omezení je k dispozici automobil, který je ke kadeřnici dopraví a případně i
doprovod.
Dále poskytujeme zdravotní ošetřovatelskou péči, kterou zajišťují čtyři registrované
zdravotní sestry a vrchní sestra. Zdravotní péče je zajištěna praktickým lékařem, který
ordinuje v Domově kaţdý čtvrtek a dle potřeby. Psychiatrická péče je zajištěna
odborným lékařem v Podbořanech.
4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Klienti mají moţnost vyuţívat sluţby, které nabízí obec Vroutek – obchody, poštu,
kadeřnictví, pohostinství. Dále se zúčastňují akcí, které jsou pořádány místními
sdruţeními a městem. Dále klienti mohou vyuţít veřejné dopravy k cestě do
vzdálenějších míst. Pokud to vyţaduje zdravotní stav klienta, případně je to přáním
klienta, je moţno zajistit doprovod. Klientům je k dispozici i sluţební osobní
automobil Domova s řidičem a jedním z pracovníků v přímé péči Domova jako
doprovod. Zařízení podporuje naše klienty v udrţování vztahů se svými rodinami a
přáteli. Rodina můţe klienta kdykoliv navštívit. V případě potřeby pracovníci v přímé
péči pomohou klientům s korespondencí, či telefonáty s rodinou. V případě kulturních
akcí pořádaných DpS Vroutek, jsou kontaktováni i rodinní příslušníci, zda mají zájem
se akce zúčastnit.
5. Sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti
V přízemí budovy se nachází dílna volnočasových aktivit, kde klienti tráví volné chvíle
a pod vedením pracovnic volnočasových aktivit (VA) vyrábějí drobné předměty,
dekorace, bytové doplňky (květináče, obrazy, dekorace dveří apod.) a jiné tematické
výrobky (Vánoční dekorace, Velikonoční dekorace atd.). Dvakrát v roce se pak pořádá
prodej těchto výrobků a za utrţené peníze většinou klienti, ve spolupráci s pracovnicí
VA, nakoupí další materiály a podklady. V dílně se také odehrává muzikoterapie, která
patří k oblíbeným druhům zábavy. V zařízení jsou dvě pracovnice VA, které jsou zde
k dispozici 7/12 a kromě klasického programu mají na starosti organizaci oslav
narozenin, výletů, procházek, výzdobu nástěnek, kulturní akce, lázeňské pobyty aj.

6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních
záležitostí
Sociální poradenství a pomoc klientům při uplatňování práv provádí vedoucí
sociální péče, která vykonává činnosti sociálního pracovníka a je zároveň metodikem
individuálního plánování. Domov se zvláštním reţimem ve Vroutku se bude do
příštích let zaměřovat na rozvoj a kvalitu individuálního plánování u klientů a tím i na
zlepšení a individualizaci sluţby, která zde bude poskytována.
Další oblast, na kterou se bude naše sluţba zaměřovat, je ochrana práv klientů, a to
především vytvořením bezpečného a chráněného prostředí pro všechny uţivatele
sluţby. Tato opatření však budou zavedena tak, aby nedošlo k omezení nebo narušení
občanských práv klientů.

Novinky v roce 2014
Hlavním cílem pro rok 2014 bylo zrekonstruovat podlahy a podlahové konstrukce
v prvním patře, coţ se povedlo. V první polovině roku proběhlo jednoduché poptávkové
řízení a s realizací samotnou se začalo v letních měsících. V průběhu rekonstrukce došlo
k několika operativním rozhodnutím a v rámci rekonstrukce podlah proběhla i rekonstrukce
pokojů (vytvoření lehkých příček apod.). Po rekonstrukci zde vznikl nový prostor pro sklady
(čisté prádlo, špinavé prádlo, kompenzační pomůcky). Celé patro bylo vymalováno a
vybaveno novými madly, která usnadňují pohyb uţivatelům po oddělení.

Obr.č.1 – Pohled na zrekonstruovanou chodbu v prvním patře

Obr.č.2 – Madla usnadňující pohyb klientů po oddělení

V rámci této velké rekonstrukce byla zvětšena kulturní místnost, která slouţí také jako
druhá jídelna. Díky tomuto zvětšení prostoru zde můţe trávit čas společně více lidí a také to
výrazně usnadnilo pohyb vozíčkářů. V prvním patře je umístěna i sesterna, kde má své zázemí
zdravotnický personál, která byla nově vybavena profesionálním nábytkem určeným do
sesteren.

Obr.č.3 – Společenská místnost s vchodem na terasu

Obr.č.4 – Sesterna

Při této rekonstrukci byla také vyměněna kuchyňská linka, kterou mají k dispozici
klienti a jejich návštěvy.

Obr.č.5 – Kuchyňská linka - původní stav

Obr.č. 6 – Kuchyňská linka – po rekonstrukci

V letošním roce došlo také na výstavbu venkovního přístřešku nad venkovním
posezením, coţ umoţňuje uţivatelům sluţby v teplých měsících v rámci volnočasových
aktivit trávit čas venku i při nepřízni počasí. Tento přístřešek můţe být také vyuţívaný pro
čas strávený s návštěvami.

Základní údaje o klientech v roce 2014
DpS Vroutek má kapacitu 50 lůţek. V roce 2014 byla průměrná obloţnost 95,2 %.
Průměrný počet uţivatelů činil 48 klientů.
Tabulka č. 1 – Obloţnost v roce 2014
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Počet klientů

48,06

48,11

49,52

47,60

48,26

48,10

47,94

48,48

48,07

46,13

44,00

47,45

Kapacita

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Obložnost (%)

96,13

96,21

99,03

95,20

96,52

96,20

95,87

96,97

96,13

92,26

88,00

94,90

Graf č.1. –Vývoj průměrné obloţnosti v roce 2014

Vývoj obloţnosti v průběhu roku 2014 nám zachycuje graf a tabulka výše. Zaplnění
kapacity přetrvává jiţ z minulých let. Můţeme dokonce vidět, ţe obloţnost se drţí aţ do září
nad 95%. Důvodem tohoto poklesu byla rekonstrukce za plného provozu. Kdyţ naše zařízení
v říjnu opustili někteří klienti, tak jsme nové klienty nepřijímali, aby nebyli klienti na
adaptační období přijímáni do prostor, které procházejí rekonstrukcí.
V průběhu roku 2014 naše zařízení přijalo 23 klientů a naproti tomu zařízení opustilo
24 klientů, z čehoţ 5 odešlo domů nebo do jiných zařízení a ostatní zemřeli (převáţně
v nemocnicích v Ţatci a Medicině Podbořany).
K 31. 12. 2014 bylo v DpS Vroutek 47 klientů, z čehoţ bylo 29 ţen a 18 muţů. U ţen
byl průměrný věk 81,6 roků a u muţů 73,7 roků, z čehoţ vidíme, ţe u obou pohlaví došlo
k poklesu průměrného věku. Průměrný věk celkem je tedy 78,6 let zůstal tedy téměř stejný
jako v minulém období, oproti tomu se výrazně zvýšil průměrný věk ţen, a to o více neţ 3
roky. Ke stejnému datu byla skladba obyvatel podle stupně závislosti následující:
Tabulka č.2. – Stupně závislosti

Stupeň závislosti
Počty klientů
bez zařazení
5
I lehká závislost
2
II středně těžká závislost
7
III těžká závislost
18
IV úplná závislost
15

Graf č.2. – Stupně závislosti
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Z grafu je naprosto zřejmé, ţe více neţ polovinu našich klientů tvořili lidé s těţkou nebo
úplnou závislostí. Ti klienti, kteří jsou zahrnuti ve skupině bez zařazení, neměli přiznán
ţádný stupeň závislosti, ale u všech jiţ bylo zaţádáno o posouzení přiznání příspěvku na
péči.

Základní informace o vyrobených jídlech v roce 2014
V DpS Vroutek mají klienti nárok na stravu 4x denně. Zaměstnanci mají nárok na
zvýhodněný oběd, který je dofinancován z FKSP (fond kulturních a sociálních potřeb).
Tabulka č.3. – přehled skutečně odebraných jídel (klienti)

Kategorie
Snídaně
Oběd
Svačina
Večeře
Celkem

Počet
16 773
16 776
16 776
18 197
68 522

Vzhledem k růstu cen potravin byla v roce 2014 navýšena cena denní stravy na 140 Kč/den.
Plánovaná stravovací norma byla 1 278 846 Kč a skutečně bylo provařeno 1 278 848,02 Kč.
Zaměstnanci v tomto roce odebrali celkem 3 570 obědů.

Kulturní akce a výlety pořádané v roce 2014
V hlavním poslání naší organizace je uvedeno, ţe jedním z našich hlavních cílů je
podporování seniorů v zachování co moţná největší míry soběstačnosti, s čímţ úzce souvisí
moţnost aktivního vyuţití volného času. Pro tento účel jsou v zařízení dvě proškolené
pracovnice volnočasových aktivit, které se zaměřují na veškeré plánování a realizaci plánů
volného času klientů, kam jsou zahrnuty výlety do přírody, za kulturou, oslavy narozenin,
různé aktivizační činnosti, muzikoterapie, reminiscenční terapie apod. Velká část činností se
odehrává v dílně volnočasových aktivit, kterou postupně vybavujeme různými pomůckami a
různým materiálem určeným k výrobě sezónních dekorací. V předcházejícím roce byla dílna
kompletně zrekonstruována a vybavena i kuchyňskou linkou, kterou v rámci VA vyuţívají
především klientky k pečení různých moučníků apod. Během houbařské sezóny se do vaření
zapojili i klienti, kteří si zde připravovali různé pokrmy s nasbíraných hub.V roce 2014 začala
do našeho zařízení docházet i canisterapeutka se svým psem Bakem, kterého si klienti velice
oblíbili.

Obr.č.7 – Individuální canisterapie v pokoji klienta

Obr.č. 8 – Kolektivní canisterapie v dílně VA

I v tomto roce jsme pokračovali v tradici pravidelných a u klientů velmi oblíbených,
oslav narozenin realizovaných v dílně VA. Tyto oslavy se konají kaţdý měsíc. Na tuto oslavu
si klienti mohou pozvat, koho chtějí (ostatní uţivatele zařízení, personál a samozřejmě i členy
rodiny). V letních měsících se tyto oslavy pořádají venku v prostorách nově zastřešeného
posezení.

Obr.č. 9 – Opékání buřtů (září 2014)

Obr.č. 10 – Osalava narozenin (říjen 2014)

Stejně jako v předchozích letech i v roce 2014 navštívili klienti Lázně Mšené.
Tentokrát navštívili lázně na přelomu března a dubna.

Obr.č.11 – Lázně Mšené

Obr.č. 12 –Lázně Mšené

Stručný souhrn kulturních akcí v roce 2014
Leden: oslava narozenin
Únor: oslava narozenin
Březen: 1.3. náš Domov navštívil Masopustní průvod
: oslava narozenin
Duben: oslava narozenin
: týdení pobyt v Lázních Mšené
: velikonoční mše v kostele sv. Jana Křtitele
: doprovod klientů do restaurace k odpolednímu posezení

Květen: účast na akci „Svátek dobré nálady“ v Kryrech
: účast na akci pořádané k 300. výročí morové nákazy ve Vroutku (myslivna
Vroutek)
: staročeské Máje a návštěva „májovníků“

Obr.č.13 – Tanec s májovníky v zahradě Domova

Obr.č. 14 – Klienti s májovníky

: účast klientů 13. Soutěţním klání v DpS Podbořany, kde naši zástupci vysoutěţili
6.místo (z 16 domovů)
: oslava narozenin
Červen: návštěva kynologického cvičiště ve Vroutku (ukázka poţárního zákroku malých
hasičů, ukázka výcviku psů, ţivá hudba)
: návštěva Zahradní slavnosti v Petrohradě
: opékání buřtů ve venkovním posezení
: canisterapie a muzikoterapie
: doprovod klientů na mši do kostela sv. Jana Křtitele
Červenec: oslava narozenin
: doprovod na fotbal ve Vroutku
: canisterapie a muzikoterapie (2x)
: účast klientů na vroutecké slavnosti -Jakubské léto
: vystoupení hudebního dua VIOLA
Srpen: canisterapie a muzikoterapie
: oslava narozenin
: výlet do Ţatce a návštěva cukrárny
Září: oslava narozenin
: účast klientů na „Chmelových hrách“ v Podbořanech
Říjen: 2. 10. se konalo setkání seniorů v KD ve Vroutku, kterého se jiţ tradičně
účastnili i naši klienti
: oslava narozenin
: účast klientů na „tvořivých dílnách“ v Bystřanech
Listopad: oslava narozenin
: návštěva vánočních trhů v Kryrech
: účast na vánočním trhu ve Vroutku, kde klienti prodávali vlastní výrobky
Prosinec: návštěva Čerta a Mikuláše
: canisterapie a zpívání vánočních koled
: oslava narozenin
: společná Štedrovečerní večeře a rozdávání dárků v nové společenské místnosti

: oslava Silvestra a přivítání Nového roku

Obr.č.15 – Štědrý den v DpS

Obr.č.16 – Vánoční svátky

V průběhu roku jezdili klienti na různé kratší výlety po okolí, na nákupy atd.

Personální složení DpS Vroutek
V roce 2014 nedošlo v personálním sloţení k ţádným změnám. Organizační struktura
platná k 1. 1. 2012 zůstala stejná.
Pracovníci v DpS jsou rozděleni do tří úseků, kaţdý z těchto úseků má svého
vedoucího, který je přímým podřízeným ředitele Domova. Jako samostatný pracovník přímo
podřízený řediteli zařízení je zde technický pracovník a ekonomka.
Jedná se o následující úseky:
- Sociální
- Zdravotnický
- Hospodářský
Sociální úsek
Jedná se o nejpočetnější úsek, kam je zařazeno 8 pracovnic sociální péče a 2
pracovnice volnočasových aktivit.
Za tento úsek zodpovídá vedoucí sociální péče, která vykonává funkci nejen
vedoucího pracovníka, ale také funkci sociální pracovnice. Kvalifikace takového pracovníka
musí odpovídat kvalifikačním poţadavkům, které jsou uvedeny v zákoně 108/2006 Sb. o
sociálních sluţbách.
Spravuje finanční depozita klientů, má na starosti úhrady, hájí zájmy klientů v jednání s úřady
a institucemi, je k dispozici k podávání informací rodinám, řeší případné ţádosti ze strany
klientů, vyřizuje případné pozůstalosti apod.
Zdravotnický úsek
V tomto roce měl zdravotnický úsek následující skladbu - 4 zdravotní sestry, 2 sanitáři
a vrchní sestra. ZS mají na starosti zdravotní péči, jako je podávání léků, aplikace inzulinu,
rehabilitační aktivity, kontrola celkového zdravotního stavu, dohled na dodrţování pitného
reţimu a stravovacích návyků, měření teplot, váţení atd. Zdravotní sestra je v zařízení 24
hodin denně, 7 dní v týdnu.
Vedoucí tohoto úseku je výše zmíněná vrchní sestra, která dohlíţí na vedení
zdravotnické dokumentace, na plnění pracovních povinností svých podřízených, připravuje
podklady a má na starosti vykazování zdravotní pojišťovně.
Vrchní sestra spolu s vedoucí sociální péče a praktickým lékařem posuzují nově
příchozí ţádosti o umístění, je nápomocna klientům při ţádání o PnP nebo o jeho zvýšení.
Hospodářský úsek
Tento úsek čítá 6 lidí, z čehoţ jsou 4 uklízečky a 2 kuchařky. Vedoucí
hospodářského úseku má na starosti tvorbu jídelníčků, odpovídá za sklady a vydávání z nich,
má na starosti evidenci majetku, objednává, přijímá a eviduje zboţí – potraviny, materiál.

Všichni vedoucí pracovníci zodpovídají za své úseky řediteli organizace. Zodpovídají
za obsazenost sluţeb, tvoří dlouhodobé i měsíční plány sluţeb, svolávají a vedou porady
svých úseků, účastní se porad vedení.
V průběhu celého roku byly vytvářeny příleţitosti pro další vzdělávání a rozvoj
zaměstnanců tak, aby byl zajištěn rozvoj profesních znalostí a schopností zaměstnanců.
Zaměstnanci se účastnili různých odborných školení, seminářů, kurzů a setkání s oborovými
kolegy z ostatních zařízení. U pracovníků ze sociálního úseku je povinností mít za rok
minimálně 24 hodin dalšího vzdělávání, čímţ si zlepšují kvalifikační předpoklady pro výkon
této práce. Vzdělání, které můţe být počítáno do této doby, by mělo být akreditováno na
MPSV podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách a vyhlášky 505/2006 Sb. v platném
znění. Vzdělání zdravotních sester je počítáno kredity za různé vzdělávací akce.
V roce 2014 se konaly v DpS Vroutek 3 supervize, které vede kvalifikovaný
supervizor. Supervize je celodenní záleţitost, kdy má ředitel organizace, vedoucí sociální
péče a vedoucí zdravotní péče individuální supervizi, při které mají moţnost probrat se
supervizorem aktuální problémy na pracovišti, osobní překáţky v práci a mohou nastínit
supervizorovi, na jaké problémy by se měl supervizor při skupinových sezeních zaměřit.
Přímý obsluţný personál je rozdělen na dva týmy, jejichţ sloţení je při kaţdé supervizi stejné.
Supervizor s týmem řeší vztahové problémy na pracovišti, problémy, které pracovníky nejvíce
trápí. Tyto supervize mají velký význam nejen jako řešení aktuálních problémů, ale hlavně
jako prevence proti syndromu vyhoření, který je u pracovníků v této oblasti tak častý.

Hospodaření organizace v roce 2014
Jako jeden ze závazných ukazatelů určených zřizovatelem je udrţování vyrovnaného
rozpočtu a zajištění dostatečných finančních prostředků pro plynulý chod DpS.
Na rok 2014 ţádal DpS Vroutek o dotaci od MPSV neinvestičního charakteru
určenou na provozní náklady pro poskytovatele sociálních sluţeb ve výši 5 064 462 Kč. Ve
skutečnosti bylo přiznáno v prvním kole 2 760 000 Kč, coţ je zatím nejvyšší dotace, kterou
Domov pro seniory získal, přesto tato částka nedosahuje optima. Oproti tomu skutečné úhrady
za pobyt a péči byly o 278 609 Kč vyšší neţ byl předpoklad. Příjmy od zdravotních
pojišťoven byly oproti předpokladu vyšší o 479 950 Kč.
Od listopadu 2014 došlo k navýšení platových tarifů zaměstnanců veřejné správy, kam
se řadí i sociální sluţby a na základě tohoto navýšení proběhlo dofinancování sociálních
sluţeb ze strany MPSV prostřednictvím krajů. V tomto dofinancování obdrţela organizace
683 000 Kč, čímţ tedy celková dotace od MPSV na rok 2014 vzrostla na 3 443 000.
V roce 2014 stále probíhají soudní spory s VZP, které se týkají pohledávek za rok
2012.
Celkové výnosy za rok 2014 činily 15 604 672,06 Kč.

Na výdajové stránce rozpočtu byly největší poloţkou osobní náklady, které činily
8 311 785 Kč. Mezi další výrazné poloţky řadíme výdaje za nákup potravin 1 278 872,48 Kč
a náklady na dodávky plynu, elektrické energie a vodné a stočné ve výši 1 111 609 Kč.
Nákladovou stránku také navýšila rekonstrukce podlah a ostatního v prvním patře. Celkové
náklady byly 15 611 916,02 Kč.
Hospodářský výsledek za rok 2013
Celkové výnosy………………………. 15 604 672,06 Kč
Celkové náklady……………………… 15 611 916,02 Kč
_______________________________________________
Hospodářský výsledek

- 7 243,96 Kč

Tento zhoršený hospodářský výsledek za rok 2014 bude po schválení zastupitelstvem
kryt z rezervního fondu.
Přehled fondů
Stav fondů byl k 31. 12. 2014 celkem 6 678 112,33 Kč. Detailní rozpis dle
jednotlivých fondů je uveden níţe.
Tabulka č. 4 – Přehled fondů (v Kč)

Finanční dary
Fond odměn
Fond rezervní
Fond investiční
FKSP

7 011,00
336 619,60
4 505 265,09
1 410 791,95
418 424,69

Inspekce a kontroly v roce 2014
V roce 2014 stejně jako v letech předchozích proběhlo několik kontrol různých úřadů
a institucí.
V pořadí první kontrolou byla kontrola ze strany VZP a předmětem kontroly bylo
dodrţování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného,
dodrţování termínů splatnosti pojistného a oznamování pracovních úrazů. Tato kontrola
proběhla v březnu.
V dubnu 2014 proběhla první kontrola ze strany Krajské hygienické stanice Ústeckého
kraje. Předmětem kontroly byla dokumentace kategorizace prací a pracovně-lékařské sluţby.
Tato kontrola neodhalila ţádné nedostatky.
V červenci proběhla další kontrola Krajské hygienické stanice a předmětem kontroly
bylo dodrţování podmínek pro předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a očkování

proti infekčním onemocněním. Tato kontrola potvrdila vyhovující stav v obou oblastech a
nebyla uloţena ţádná opatření.
V září proběhla třetí kontrola ze strany KHS, tentokrát byla kontrolována hygiena
potravin a dodrţování hygienických poţadavků ve stravovacím provozu. I tato kontrola
dopadla bez výtek a doporučení k odstranění nedostatků.
KHS navštívila za účelem kontroly organizaci ještě jednou, a to v říjnu. Tentokrát byla
kontrola zaměřena na kvalitu a hygienické poţadavky na teplou a pitnou vodu. Nedostatek,
který tato kontrola odhalila, byl neprodleně odstraněn. Po odstranění nedostatku byla
provedena další kontrola Státním zdravotnickým ústavem v Mostě, která potvrdila odstranění
veškerých nedostatků.
V září proběhla ještě finanční kontrola finančním výborem města Vroutek. Tato
kontrola byla bez jakýchkoliv připomínek a nedostatků.

Dne 30. 1. 2014 ve Vroutku
Sestavila: Ing. Markéta Masárová

