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Základní údaje o organizaci

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace (dále jen CSS
Domažlice) je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o sociálních službách), které poskytuje v souladu se Zřizovací listinou Plzeňského
kraje ze dne 16.12.2002 ve znění následujících sedmi dodatků (poslední Dodatek
č. 7 ze dne 22.12.2010, schválený Usnesením zastupitelstva Plzeňského kraje
č. 667/10 ze dne 16.12.2010).
Na základě Dodatku č. 5 ze dne 6.10.2009 ke Zřizovací listině je CSS Domažlice
oprávněno provozovat v návaznosti na hlavní účel rovněž následující doplňkovou
činnost: - pronájem nebytových prostor a dlouhodobého hmotného majetku,
- pronájem bytových prostor.
Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j. SVZ/8502/08 ze dne
18.12.2008, které nabylo právní moci dne 6.1.2009, jsou registrovány tyto sociální
služby v těchto zařízeních:
Název zařízení

Identifikátor

Druh služby

Forma poskytování

Domov pro seniory
Černovice

7063835

domovy pro seniory

pobytové

Domov pro seniory
Domažlice

2991931

domovy pro seniory

pobytové

Rodinná poradna
Domažlice

4342560

odborné sociální poradenství

ambulantní
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Činnost organizace (členění podle jednotlivých zařízení)

2A Domov pro seniory Domažlice
adresa zařízení: Baldovská 583, Břetislavova 209, 344 01 Domažlice
Domov pro seniory Domažlice (dále jen DpS Domažlice) je sociální pobytové
zařízení, provozované na dvou adresách ve Městě Domažlice a je rozděleno
celkem na tři střediska A, B a C.

Střediska A a C se nachází v Baldovské ulici 583 a tvoří jeden navzájem propojený
komplex se společným hlavním vchodem a rovněž bezbariérovým přístupem.
Středisko A (bývalý penzion) tvoří dvě šestipodlažní budovy označované jako
budova „A“ a budova „B“, které byly dokončené v roce 1980. Nachází se v klidné
části Domažlic, pět minut chůze od středu města. Ve středisku se nachází dva
výtahy.
První uživatelé byli přijati 4. července 1980. Do 1.6.2010, kdy začala celková
rekonstrukce objektů středisek A a C byli uživatelé umístěni v 54 pokojích
pro jednotlivce a ve 27 pokojích 1+1 pro manželské dvojice.
Středisko C tvoří trojpodlažní budova. Ve třetím podlaží této budovy se nachází
společenská místnost s kuchyňkou a kanceláře pro zaměstnance a soc. zázemí.
V roce 1999 se do druhého podlaží přestěhovalo Ošetřovatelské oddělení
v Domažlicích.
Středisko B se nachází v Břetislavově ulici 209 a je tvořeno jednou trojpodlažní
budovou. Byla postavena v roce 1988 a nachází se přímo na kraji historického centra
Domažlic. Budova má tři podlaží, bezbariérový přístup a výtah, u kterého bude
na konci ledna 2011 dokončena celková rekonstrukce (výměna).
Od měsíce června 2010 probíhá v komplexu DPS Domažlice v Baldovské ul. 583
za provozu plánovaná celková rekonstrukce, která je rozdělena do tří etap. V první
etapě této rekonstrukce, která byla zahájena 1.6.2010 a ukončena na začátku
měsíce prosince 2010 byla zrekonstruována budova „A“ [rekonstrukcí prošly všechny
prostory budovy – stávající sklepy, pokoje klientů s příslušenstvím, chodby,
v suterénu se nachází nové šatny pro personál se zázemím, nové prostory skladů,
byly přistaveny nové dva moderní výtahy (původní byly demontovány), dále bylo
přistavěno nové únikové schodiště, na každém podlaží (kromě suterénu) byly nově
zřízeny centrální koupelny]. Po dobu rekonstrukce budovy „A“ byli uživatelé
přestěhováni do budovy „B“, někteří z nich pobývali po dobu rekonstrukce
u svých rodin.
V současné době probíhá druhá etapa rekonstrukce na budově „B“. Tato etapa má
být podle harmonogramu ukončena na konci měsíce května 2011. Uživatelé jsou
po dobu rekonstrukce budovy „B“ ubytováni ve zrekonstruované budově „A“. V rámci
rekonstrukce bude rovněž u budovy „B“ nově přistavěno únikové schodiště, nově
budou na každém podlaží zřízeny navzájem propojené kuchyňky a společenské
místnosti, nově budou na každém patře zřízeny recepce, sesterny, denní místnosti
pro personál se zázemím, vzniknou nové kanceláře pro zaměstnance a ordinace
lékaře.
Při třetí etapě, která se má zrealizovat v období od měsíce června do měsíce
listopadu 2011 bude kompletně zrekonstruována budova střediska „C“, bude
přistavěna zimní zahrada a budou provedeny celkové venkovní úpravy. V budově „C“
nově vznikne rehabilitační oddělení a do druhého podlaží budovy bude
po rekonstrukci přestěhována Rodinná poradna Domažlice, která v současné době
sídlí v pronajatých prostorách. Dále bude v budově „C“ nově zřízen výtah.
Všechny pokoje uživatelů budou připojeny na společnou televizní anténu a dále
budou mít uživatelé možnost připojení k internetu přímo na pokojích.
Všechny pokoje budou vybaveny dorozumívacím zařízením „sestra – klient“.
V rámci rekonstrukce budou všechny budovy nově zatepleny a všechny budovy
budou vybaveny novým interiérem.
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Poslání
Posláním Domova pro seniory Domažlice je poskytovat komplexní sociální službu
lidem nad 55 let, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a vytvářet
příjemné prostředí pro prožití klidného a aktivního stáří.
komplexní sociální služba = poskytnutí ubytování, stravy, péče
příjemné prostředí = bezpečí, soukromí, bezbariérovost, dobré vztahy mezi
pracovníkem a uživatelem
Cílová skupina
-

Lidé nad 55 let, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

2A.1 Uživatelé, bydlení a stravování
 Kapacita zařízení je 173 uživatelů, stav k 31.12.2010 byl 117 uživatelů, z toho 26
mužů a 91 žen. Průměrný počet uživatelů v roce 2010 je 121,96.
 Zařízení poskytuje tyto služby:
 zajištění ubytování a celodenní stravy (5 jídel) po celý rok,
 celodenní komplexní péči (pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu, běžné nákupy, úklid, praní prádla, příprava léků,
doprovod do nemocnice, k odborným lékařům, atd.),
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zajištění dalších
služeb uživatelům - kadeřnice, pedikérka, masáže),
 volnočasové a zájmové aktivity, kulturní a zájmová činnost, pracovní
a drobná výrobní činnost (např. cvičení při hudbě, společenské hry,
společná četba, výlety, návštěvy koncertů, pořádání přednášek,
společenských večírků, besídek apod.),
 pomoc při obstarávání osobních záležitostí a uplatňování práv
a oprávněných zájmů, zejména zprostředkování kontaktu s veřejnými
institucemi a jinými právnickými či fyzickými osobami,
 ošetřovatelskou a základní zdravotní péči.
 V průběhu roku 2010 byly zaznamenány následující změny ve stavu uživatelů
domova:
Změna
stav k 1.1.2010
přijato
propuštěno
zemřelo
stav k 31.12.2010

Počet
126
12
2
19
117
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 Strukturu uživatelů podle stupně závislosti znázorňuje tato tabulka:
Stupeň závislosti
I. (lehká závislost)
II. (středně těžká závislost)
III. (těžká závislost)
IV. (úplná závislost)
bez přiznaného příspěvku na
péči
celkem

Počet
16
11
7
11
72
117

 Věková skladba uživatelů je následující:
Věk
27 - 65 let
66 - 75 let
76 - 85 let
86 - 95 let
nad 95 let
celkem

Počet
4
23
54
35
1
117

Pohlaví

Počet

muži
ženy
celkem

26
91
117

Průměrný
věk
78,5
82,0
81,3

DpS Domažlice vykázal v roce 2010 celkovou obložnost 70,51%, z toho středisko A
50,49%, středisko B 101,85% a středisko C 106,83%. Na středisku A byla
zaznamenána nízká obložnost z důvodu právě probíhající rekonstrukce, kvůli které
se na středisko A nepřijímají noví uživatelé.
Od 1.ledna 2010 je sociální služba v DpS Domažlice poskytována pouze na základě
„Smlouvy o poskytování sociální služby“.
 Úroveň bydlení
středisko A (Baldovská 583) – kapacita 108 uživatelů:
Do doby zahájení celkové rekonstrukce (tj. do konce května 2010 bylo v domově
54 samostatných pokojů pro jednotlivce [u každého z pokojů byla předsíňka,
sociální zařízení (WC + koupelna s vanou nebo sprchovým koutem), kuchyňská
linka a dvojvařič] a dále 54 jednolůžkových pokojů, z nichž vždy dva pokoje mají
společnou předsíň a sociální zařízení. Všechny pokoje byly vybaveny nábytkem
uživatelů a některé z nich mají balkón. Pokoje uživatelů ve všech střediscích byly
před rekonstrukcí vybaveny společnou televizní anténou.
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V rámci celkové rekonstrukce bude zachována celková kapacita zařízení DpS
Domažlice v Baldovské ul. 583, tj. 133 uživatelů, ale dojde ke změně v kapacitě
u středisek A a C. Kapacita střediska A se zvýší ze 108 uživatelů na 133 uživatelů,
kapacita střediska C se sníží z 25 uživatelů na nulu, protože všichni uživatelé
střediska C budou po rekonstrukci střediska A (budov „A“ a „B“) přestěhováni
na toto středisko a středisko C se po rekonstrukci již nebude využívat k ubytování
uživatelů.
Po dokončené rekonstrukci (05/2011) bude struktura pokojů střediska A
následující: 25 jednolůžkových s příslušenstvím, 31 dvoulůžkových
s příslušenstvím a 23 pokojů 1+1 se společným příslušenstvím. Všechny pokoje
budou bezbariérové, budou nově vybaveny nábytkem (elektricky polohovatelná
postel, noční stolek, jídelní stůl, židle, komoda, botník s věšákem, skříň, šatní
stěna a malá kuchyňská linka s vařičem a malou ledničkou). U dvoulůžkových
pokojů nebude kuchyňská linka, ale samostatná větší lednička. Vybavení bude
majetkem organizace. Uživatelé budou mít možnost dovybavit si pokoje svým
nábytkem dle prostorové kapacity pokoje. Koupelny u jednotlivých pokojů budou
rovněž bezbariérové. V každé koupelně bude sprchový kout se závěsem, invalidní
umyvadlo, invalidní WC a skříňka na prádlo, osušky a jiné koupelnové věci. Každé
podlaží bude vymalováno jinou barvou a rovněž obklady v koupelnách budou
v odstínu interiérové barvy.
Ve středisku je provozována prodejna, kde je možno zakoupit kromě základních
potravin i zeleninu, ovoce, různé noviny, časopisy a hygienické potřeby. Najdeme
zde také ordinaci lékaře.
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středisko B (Břetislavova 209) – kapacita 40 uživatelů
Na tomto středisku jsou všechny pokoje jednolůžkové se dvěmi vestavěnými
skříněmi, sprchovým koutem, WC, kuchyňskou linkou a dvojvařičem. Pokoje jsou
různě veliké, 12 pokojů má balkon. Část pokojů je vybavena nábytkem uživatelů
a část je majetkem organizace.
Ve středisku se nachází menší společenská místnost se samostatným WC
a umyvadlem. Tato společenská místnost je vybavena televizorem a DVD
přehrávačem. Slouží rovněž ke společnému sledování televize a k pořádání
různých společenských a kulturních akcí. Uživatelé se zde scházejí
k pravidelnému cvičení a různým volnočasovým aktivitám. V objektu se nachází
koupelna se zvedákem pro méně mobilní uživatele, kteří nemohou využívat
sprchovací kouty na pokojích. Na každé chodbě se nachází stolek se židlemi.
V objektu je dále vyčleněna místnost pro ordinaci lékaře.
středisko C (Baldovská 583) – kapacita 25 uživatelů
Jak už bylo výše uvedeno, celková rekonstrukce budovy střediska C započne
v červnu 2011.
Prozatím se ve druhém podlaží budovy nachází bezbariérové lůžkové oddělení
poskytující komplexní sociální služby 24 hodin denně. Je zde devět pokojů - 1x
jednolůžkový, 2x dvoulůžkový, 4x třílůžkový a 2x čtyřlůžkový.
Dále se na tomto podlaží nachází sesterna, vyšetřovna, kuchyňka na přípravu
stravy a společenská místnost pro návštěvy, která je vybavena televizorem a DVD
přehrávačem.
Pokoje jsou vybaveny nábytkem, který je majetkem organizace. Na pokojích jsou
polohovatelná lůžka, uzamykatelné noční stolky, nízké skříňky, závěsné skříňky
a židle. Někteří uživatelé mají na pokojích vlastní křeslo či televizor.
Ve třetím podlaží je všem uživatelům domova k dispozici velká společenská
místnost s prostornou jídelnou a kuchyňkou. Zde se pořádají různé společenské
akce a přednášky. Místnost je vybavena televizorem, DVD přehrávačem,
promítacím plátnem a je ozvučena. Uživatelé se zde scházejí při volnočasových
aktivitách. Jsou zde dvě počítačové sestavy s možností připojení k internetu.
Dočasně zde byl umístěn rotoped nově pořízený pro uživatele domova.
V prvním podlaží budovy se nachází pracoviště údržby, úsek prádelny a sušárny
a dále dvě garáže pro parkování služebních vozidel.
Zaměstnanec údržby se stará o bezproblémový chod domova. Provádí pravidelné
kontroly a zajišťuje opravy a údržbu zařízení menšího rozsahu.
Opravy a údržba většího rozsahu a servis a pravidelné prohlídky strojů a zařízení
používaných v domově jsou řešeny dodavatelsky,
Chod prádelny zajišťují tři zaměstnankyně. Provádějí praní, žehlení a drobné
opravy osobního a ložního prádla uživatelů a pracovních a ochranných oděvů
pro zaměstnance.
Prádlo uživatelů předávají do prádelny pracovníci v přímé péči. Vyprané
a vyžehlené prádlo zanesou zpět uživatelům pracovnice prádelny. Soběstačnější
uživatelé si nosí prádlo do prádelny sami.
Doprava je v domově zajišťována osobním automobilem zn. Ford Tranzit. Tento
automobil je využíván pro služební a provozní potřeby domova (např. dovoz
celodenní stravy), rovněž tak pro potřeby uživatelů (doprava do nemocnice
a k odborným lékařům, nákupy, …).
Dále mohou proškolení zaměstnanci používat ke služebním cestám osobní
automobil Škoda Fabia.
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Úhrada za ubytování v DpS Domažlice:
Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zákonem o sociálních službách,
v platném znění, a Vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění, kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Druh pokoje
jednolůžkový s příslušenstvím a jeden ze dvou jednolůžkových
se společným příslušenstvím
jednolůžkový bez příslušenství a dvoulůžkový s příslušenstvím
dvoulůžkový bez příslušenství a třílůžkový s příslušenstvím
třílůžkový bez příslušenství a vícelůžkový s příslušenstvím
vícelůžkové

Výše úhrady
za ubytování
na 1 den (v Kč)
160,155,150,145,140,-

Uživatelé ze střediska A mají z důvodů probíhající rekonstrukce úhradu
za ubytování poníženou o 10%. S poníženou úhradou vyslovila souhlas Rada
Plzeňského kraje.
 Druhy stravy, stravovací jednotky, počet jídel odebraných za sledované období,
rozmanitost jídelníčku, pitný režim, výdej jídel
V domově není stravovací provoz, a proto je jídlo dováženo z jiných zařízení.
Středisko C: Jídlo je dováženo na základě uzavřené smlouvy s Domažlickou
nemocnicí, a.s. v denním složení: 3 hlavní jídla, 2 svačiny a druhá večeře
pro diabetiky. Podle zájmu a zdravotního stavu si mohou uživatelé vybrat mezi
stravou normální a dietní. Jídlo je podáváno na pokojích. Dietu uživatelům
doporučí ošetřující lékař, uživatel ale může na vlastní žádost dietu odmítnout
a sám si určit ten druh diety, který mu vyhovuje. V případě hospitalizace
uživatelům stravu odhlašujeme.
Pro dodržování pitného režimu mají uživatelé k dispozici nepřetržitě po celý den
sladký a neslazený čaj v termoskách. Pitný režim je sledován zdravotním
personálem. Pracovníci v sociálních službách dále zajišťují nákup nápojů
pro jednotlivé uživatele dle jejich přání v prodejně, která je v domově
provozována.
Střediska A + B: Uživatelé na těchto střediscích mají rovněž možnost celodenního
stravování, včetně diet. Většina uživatelů však požaduje pouze donášku oběda.
Tyto jsou dováženy dle požadavků uživatelů od tří různých dodavatelů.
Počet jídel odebraných za sledované období:
Druh stravy
celodenní jídlo
obědy
z toho diet:

Počet odebraných
jídel
9 374
9 265
4 435

Diety – diabetické, žlučníkové.

7

 Kuchyně na jednotlivých střediscích jsou vybaveny malou kuchyňskou linkou
a mikrovlnnou troubou, přizpůsobené pouze pro výdej jídel.
Úhrada za celodenní stravu:
Uživatelé DpS Domažlice hradili v roce 2010 za odebranou celodenní stravu
148,- Kč.
Příloha č. 1 ukazuje příklad týdenního jídelníčku z období od 13.12.2010
do 19.12.2010 pro klienty DpS Domažlice.
2A.2 Zdravotnická a ošetřovatelská péče
Součástí pobytové sociální služby je poskytování zdravotní péče. V DpS Domažlice
je zdravotní a ošetřovatelská péče o uživatele zajištěna kvalifikovaným personálem.
Jedná se o pracovníky přímé obslužné péče, odborné úkony vykonává střední
zdravotnický personál – všeobecné sestry, které jsou registrovány dle zákona
č. 96/2004 Sb.
Na podzim roku 2010 proběhlo očkování uživatelů proti chřipce. Během roku pak
průběžné očkování u uživatelů i zaměstnanců očkovací látkou PNEUMO.
Každý uživatel má svobodnou volbu lékaře. Při nástupu do domova je mu nabídnuta
možnost přeregistrování k praktickému lékaři, který pravidelně navštěvuje zařízení.
V roce 2010 byli uživatelé DpS Domažlice klienty celkem čtyř zdravotních pojišťoven.
Každý pracovník v přímé obslužné péči je zároveň i klíčovým pracovníkem
pro několik uživatelů. U těchto uživatelů zajišťuje stanovení osobních cílů a snaží se
být v co největší míře přítomen a nápomocen při jejich plnění. U všech uživatelů je
kladen důraz na podporu samostatnosti a aktivizaci.
Veškerá zdravotnická péče je prováděna dle ordinace lékaře.
Domov pravidelně navštěvují čtyři praktičtí lékaři. V době jejich nepřítomnosti je
možná telefonická konzultace případně lze domluvit jejich návštěvu. V ostatních
případech je kontaktována pohotovost, popř. záchranná služba.
Péče o klienty je zajištěna těmito lékaři:






středisko A (základní zdravotnická péče – MUDr. Kubalík, 2x týdně,
úterý a čtvrtek)
středisko B (základní zdravotnická péče – MUDr. Havlovic, 1x týdně,
úterý)
středisko C (základní zdravotnická péče – MUDr. Böhmová,1x týdně
MUDr.Ghattasová
- na zavolání
Dle potřeby docházejí všichni lékaři na zavolání.
Specifická vyšetření provádějí odborní lékaři v poliklinice
v Domažlicích nebo na specializovaných pracovištích v Domažlické
nemocnici, a.s., popřípadě na odborných pracovištích v nemocnicích
v Klatovech a v Plzni. Někteří specialisté dochází po předchozí
domluvě i přímo do domova.

 Za rok 2010 bylo ošetřeno v rámci domova celkem 2 077 uživatelů.
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 Hospitalizaci uživatelů ve zdravotnických zařízeních a délku pobytu v těchto
zařízeních v roce 2010 ukazuje následující tabulka:
Počet uživatelů
Délka pobytu
celkem
Průměrná délka
pobytu

43
994 dnů
23,11 dne

 Počet diabetiků:
Počet diabetiků
48

Z toho na inzulínu
19

 Počet uživatelů odkázaných na invalidní vozík a zcela ležících:
Uživatelé
odkázáni na invalidní
vozík
zcela ležící

Počet
7
15

 Skladba uživatelů z hlediska hlavní diagnózy :
Jedná se převážně o interní onemocnění. Přesné diagnózy jsou vedeny v kartách
uložených u ošetřujících praktických lékařů.
 hlavní diagnóza: diabetes, hypertenze
 Rehabilitační péče




Dps Domažlice nemá v současné době svoji rehabilitaci.
Nová rehabilitace bude zřízena v rámci celkové rekonstrukce.
Dle doporučení odborných lékařů provádí obslužný personál s uživateli
např. nácvik chůze, procvičování dolních a horních končetin apod.
Pro zájemce z řad uživatelů je zavedeno pravidelné cvičení v rámci
volnočasových aktivit.
Ostatní rehabilitace jsou prováděny mimo naše zařízení, a to
na odborných rehabilitačních pracovištích v Nemocnici Domažlice, a. s.
nebo v soukromých zařízeních.

DpS Domažlice využívá již několik let k ulehčení administrativy zaměstnanců
a ke zkvalitnění péče poskytované uživatelům program Cygnus od firmy IReSoft,
s. r. o. V prosinci 2010 byly dokoupeny další dva moduly tohoto programu, a to
„Dokumentace klienta“ a „Zaměstnanci“. Modul „Dokumentace klienta“ umožňuje
vedení ucelené sociální a ošetřovatelské dokumentace o klientech. Z hlediska
ošetřovatelského přináší využití tohoto modulu novum ve smyslu kontroly
plánovaných a vykonaných úkonů jednotlivým uživatelům. Všechny úkony jsou
naceněny, mohou být kontrolovány za různá časová období. Uživatel obdrží
na požádání výpis o službách, které mu byly poskytnuty za určité období, a má tak
sám kontrolu o využití svého příspěvku na péči. Používání tohoto modulu bude
přínosem jak klientům, tak jednotlivým zaměstnancům a vedení DpS Domažlice.
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2A.3 Další formy sociální péče, služeb a aktivit zařízení
Organizování volnočasových aktivit, kulturní a zájmové činnosti jsou v působnosti
pracovníků v sociálních službách – volnočasové aktivity. Pro volnočasovou činnost
jsou vyčleněny dvě pracovnice, které se věnují uživatelům a pomáhají jim aktivně
využít volný čas. Při výběru aktivit je respektována svobodná vůle uživatelů a jejich
přání.
Snahou domova v zájmové, společenské a kulturní oblasti je podpora dovedností
a sociálního začlenění uživatelů. Život uživatelů v domově je zpestřován řadou
zajímavých společenských akcí a výletů. Není zapomínáno ani na životní výročí
uživatelů. Všechny aktivity a akce jsou zachyceny na fotografiích nebo zapsány
v kronice.
Aktivizační činnosti probíhají v domově formou individuálních nebo skupinových
terapií či zájmových činností.
Individuální terapie se účastní pouze uživatel a aktivizační pracovník (pracovník
v sociálních službách). Probíhá zde nácvik sebeobslužných dovedností, nácvik
manipulace s kompenzačními pomůckami, nácvik chůze, dechová cvičení, cvičení
na lůžku, předčítání knih a denního tisku, poslech hudby a v neposlední řadě nácvik
jemné motoriky.
Skupinových zájmových činnosti se účastní klienti podobných dovedností a zájmů.
K pravidelným aktivitám patří společenské hry se záměrem nejen uživatele pobavit,
ale současně i potrénovat jejich paměť a potrápit mozkové buňky. Mezi
nejoblíbenější patří šipky, kuličky a bowling.
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 Společenské a kulturní akce
Jsou plánovány dle ročních období.
V roce 2010 zahrnovaly tylo aktivity návštěvy výstav a pořádání společenských
večírků s hudbou (Vítání jara, Loučení s létem, Posezení s Maruškami,
Velikonoční večírek, Mikulášský večírek, Předvánoční posezení, Vánoční
besídka).
Několik uživatelů se pravidelně každoročně schází ve společenské místnosti
u společné štědrovečerní večeře.
Skupinka uživatelů v doprovodu pracovnic v sociálních službách navštívila
zajímavou Železniční výstavu v Domažlicích a přednášku na téma Zdravotní
pomůcky.
Jako už tradičně i v roce 2010 se 3x konal táborák spojený s opékáním buřtů
a přitom si uživatelé pěkně zazpívali v doprovodu harmonikáře.
1x měsíčně navštěvovali bowling v Domažlicích. Dále se pravidelně scházeli
při stolních hrách, 3x týdně hráli šipky a kuličky, vyráběli různé dekorace,
vztahující se k jednotlivým ročním obdobím (malování velikonočních vajíček,
vyrábění zvířátek z kaštanů, výroba vánočních ozdob, zvonečků, voňavých
košíčků, růžiček z listí, kytiček z PET lahví apod.).
Jedenkrát měsíčně se scházeli při posezení u kávy a čaje. Při těchto setkáních
bývá velmi veselo. Uživatelé vzpomínají na různé historky, veselé příběhy, zpívají
pěkné písničky.
Řada uživatelů se zajímá o luštění křížovek a pravidelně se náš Domov účastní
vánoční soutěže „Senioři mezi námi“.
Uživatelé mají možnost účastnit se i kulturních akcí pořádaných Městským
kulturním střediskem v Domažlicích. V roce 2010 se účastnili taneční akademie,
kde se jim moc líbilo. Na těchto akcích je doprovázejí pracovnice pro volnočasové
aktivity.
Dvakrát ročně (o velikonočních a vánočních svátcích) docházejí do domova děti
z Dětského domova ze Staňkova. V krátkém programu se představí vždy nově
připraveným pásmem písniček a recitací básní. Pěkně strávené odpoledne se líbí
jak uživatelům, tak i dětem. Na závěr společného odpoledne je vždy připraveno
pro děti malé občerstvení a děti na oplátku předají uživatelům vlastnoručně
vyrobená přáníčka.
Dvakrát týdně se uživatelé scházejí k pravidelnému cvičení, ke kterému jsou
využívány různé cvičební pomůcky – míče, posilovací gumy, velké gumové míče
nebo cvičí na židlích.
V domově funguje již celou řadu let pěvecký kroužek. Pravidelně se setkávají ti,
jenž mají vztah k písničce. Svým zpěvem potěší nejen sebe, ale i ostatní,
například na kulturních akcích a při různých slavnostních příležitostech domova,
ale i mimo něj. Členové pěveckého kroužku navštěvují 2x ročně své kolegy
uživatelé na středisku C, aby je potěšili písničkou.
Dne 6.10 2010 se v DpS Domažlice uskutečnil den otevřených dveří v rámci
Týdne sociálních služeb ČR.
Že mají naši uživatelé zájem o kulturní dění v Domažlicích svědčí i návštěva
místní Galerie bratří Špilarů, kde byli účastni křtu knihy vnučky pí Navrátilové.
Další akcí byla exkurze do sousedního nově otevřeného Domova pro seniory.
Na závěr roku 2010 u příležitosti vánočních svátků byly všem uživatelům osobně
předány vedoucí domova a sociální pracovnicí dárkové balíčky a přáníčko.
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 Ozdravné pobyty
Uživatelé využívají nabídek Města Domažlice, různých sdružení a spolků. Tyto
pobyty si každý uživatel, pokud má zájem, zařizuje a hradí sám.
 Rekreační pobyty
Domov žádné rekreační pobyty pro uživatele neorganizuje.
 Výlety
V roce 2010 uživatelé domova podnikli několik výletů do okolí Domažlic (např.
výlet na Folmavu, do Všerub, do Kolovče a v rámci dne otevřených dveří
do našeho sesterského domova do Černovic). 5x vycházku do okolí Domažlic
spojenou se sběrem lesních plodů. Několik uživatelů navštívilo nově otevřené
Centrum vodní zábavy ve Kdyni v doprovodu pracovnic pro volnočasové aktivity.
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 Další služby a aktivity domova pro uživatele








Nákupy v místní prodejně i mimo ni. Tyto nákupy jsou zajišťovány
prostřednictvím pracovníků v sociálních službách.
Kadeřnické služby zajišťuje soukromá kadeřnice, která dochází
do zařízení 1x týdně. Jednou měsíčně navštěvuje uživatele domova
pedikérka a 1x za čtrnáct dní masér.
Duchovní činnost:
- Uživatelé, kteří jsou samostatní, mají možnost účastnit se 1x za měsíc
bohoslužby ve vedlejším Městském centru sociálně rehabilitačních
služeb nebo ve městě.
- Uživatelům, kteří potřebují úplnou pomoc, domov nabízí
zprostředkování duchovní služby přímo na pokoj po pohodě
s duchovním.
Domov vlastní 2 elektrické invalidní vozíky, které jsou často využívány
uživateli domova v závislosti na počasí po celý rok k vyjížďkám do města
na nákupy, na procházky do parku apod. Uživatele vždy doprovází
pracovnice pro volnočasové aktivity, která byla proškolena v obsluze
vozíku. Za rok 2010 bylo tímto způsobem podniknuto celkem 210
procházek.
Již druhým rokem dochází do našeho domova profesionální
canisterapeutka pí Böhmová s pejskem Jacky z organizace „Pomocné
tlapky o.p.s.“ V canisterapii se využívá příznivého vlivu zvířete
na psychiku člověka.
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2B Domov pro seniory Černovice
Adresa zařízení: Černovice 25, 345 62 Holýšov
2B.1 Uživatelé, bydlení a stravování
 Kapacita Domova pro seniory Černovice (dále jen DpS Černovice) je 103
uživatelů, stav obyvatel k 31.12.2010 byl 96 uživatelů, z toho 34 mužů a 62 žen.
Průměrný počet uživatelů v roce 2010 činil 96,90.
 Zařízení poskytuje tyto služby:
- celoroční ubytování, celodenní strava,
- praní, žehlení prádla a úklid,
- pomoc při běžných úkonech péče o uživatele,
- ošetřovatelská péče v potřebném rozsahu,
- pomoc při osobní hygieně,
- podpora soběstačnosti uživatele,
- pomoc při prosazování práv a zájmů uživatele,
- volnočasové a zájmové aktivity,
- další externí služby uživatelům ( holičství - kadeřnictví, pedikúra).
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 V průběhu roku 2010 byl zaznamenán tento pohyb týkající se stavu uživatelů:
Pohyb
stav k 1. 1. 2010
přijato
propuštěno
zemřelo
stav k 31. 12. 2010

Počet
99
44
9
38
96

 Strukturu uživatelů podle stupně závislosti znázorňuje tato tabulka:
Stupeň závislosti
I. (lehká závislost)
II. (středně těžká závislost)
III. (těžká závislost)
IV. (úplná závislost)
bez přiznaného příspěvku na péči
celkem

Počet
16
24
21
26
9
96

 Věková skladba uživatelů je následující:
Věk
27 - 65 let
66 - 75 let
76 - 85 let
86 - 95 let
nad 95 let
celkem
Pohlaví
Muži
Ženy
Celkem

Počet
9
18
39
26
4
96
Počet
34
62
96

Průměrný věk
82,61
84,08
80,99

 DpS Černovice je po celkové rekonstrukci a modernizaci, které byly dokončeny
před několika léty. Je tvořen 3 pavilony „A“, „B“ a „C“ (bezbariérový vstup i pohyb
+ prostorný lůžkový výtah v každém pavilonu) s celkovou kapacitou 103 lůžek.
Rozdělení lůžkové kapacity je následující:
Počet lůžek na pokoji
1
2
3
celkem

Počet pokojů
4
48
1
53

Kapacita
4
96
3
103

Jednotlivé pokoje jsou vybaveny moderními polohovatelnými lůžky a nábytkem se
snadno omyvatelným povrchem. V pavilonech „A“ a „B“ je 34 pokojů se společným
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sprchovým koutem a WC /vždy pro dva pokoje/ a 6 pokojů má samostatný
sprchový kout a WC. Pokoje jsou dále vybaveny dorozumívacím zařízením „sestra
– klient“.
V pavilonu „B“ je na každém ze tří podlaží prostorná koupelna se sprchou, WC
a hydromasážní vanou a vybavená čajová kuchyňka. Dále se v tomto pavilonu
nachází jeden izolační pokoj a dvě sesterny pro zdravotnický personál.
V pavilonu „A“ jsou dvě společenské místnosti, ke každé místnosti 2x WC
umístěná na druhé straně chodby.
Pavilon „C“ má 13 pokojů, vždy se samostatným sprchovým koutem, WC
a předsíňkou. V přízemí je kuchyňka s myčkou nádobí, kde je prováděna příprava
pro vydávání stravy uživatelům tohoto pavilonu. Dále je zde samostatný výtah
pro přepravu stravy do suterénu budovy, kde je jídelna a dále společenská
místnost vybavená novým LCD televizorem a DVD přehrávačem. Ve II. a III.
nadzemním podlaží jsou v prostoru společných chodeb malé kuchyňské linky,
vybavené varnou konvicí a ledničkou pro uživatele.
Úhrada za ubytování v DpS Černovice:
Druh pokoje
jednolůžkový s příslušenstvím
dvoulůžkový s příslušenstvím
třílůžkový s příslušenstvím

Výše úhrady za
ubytování na 1 den
160,-- Kč
155,-- Kč
150,-- Kč

Úhrada za celodenní stravu:
Uživatelé DpS Černovice hradili v roce 2010 za odebranou celodenní stravu 135,Kč. Tato úhrada byla stejná jako v roce 2009.
Domov má vlastní prádelnu.
Vytápění objektů domova a ohřev TUV a TV zajišťuje plynová kotelna.
Provoz údržby je vybaven potřebnou mechanizací na údržbu chodníků,
komunikací, zelených ploch a ostatních venkovních prostor v letním i zimním
období.
Pro služební a provozní potřeby je domov vybaven devítimístným vozidlem zn.
Renault Master s hydraulickou plošinou pro dopravu uživatelů upoutaných
na invalidní vozík a dále osobním automobilem zn. Škoda Fabia. Obě vozidla byla
zakoupena ve druhé polovině roku 2009.
 Ve vlastní kuchyni domova je vařena strava normální, diabetická a žlučníková.
Forma stravy je přizpůsobena potřebám strávníků, proto je také možné ji upravit
jako mix, či mletou stravu. Stravovací jednotka určená jako náklady na suroviny
spotřebované na přípravu jídel pro rok 2010 činila 62,- Kč.
Počet jídel odebraných za sledované období:

Druh stravy
normální
diabetická
celkem

Uživatelé
Počet odebraných jídel
19731
15968
35699

Zaměstnanci
Denní jídlo Počet odebraných jídel
obědy
8043
večeře
495
celkem
8538
16

Jídelníček je připravován do 15tého dne předchozího měsíce na celý následující
měsíc. Od září 2010 se veškerá evidence stravy, jídelníčků, stravovacích jednotek
i nutričních hodnot stravy sleduje a zadává v programu Cygnus. Tím je umožněno
sledovat přesněji jak hodnotu stravovací jednotky, tak i nutriční hodnoty
jednotlivých jídel. Denně jsou na jídelníček zařazována tato jídla: snídaně,
přesnídávka, oběd, svačina, večeře. Denně kromě víkendů a svátků se podávají
teplé obědy a večeře. Jídelníček zpracovávají kuchařky na základě návrhů
uživatelů a zaměstnanců. Jídelníček je dále konzultován s vedoucí zdravotního
a sociálního úseku a s praktickým lékařem. Nakonec je schválen vedoucím
domova. V úterý a ve čtvrtek mají strávníci k dispozici výběr ze dvou druhů obědů,
v ostatní dny je vařeno jedno jídlo.
Příloha č. 2 ukazuje příklad týdenního jídelníčku z období od 15.11.2010
do 21.11.2010 pro klienty DpS Černovice.
Pitný režim: Každý den je uživatelům k dispozici slazený a neslazený čaj
v nerezových várnicích, na každém patře je k dispozici výdejník horké a studené
pitné vody z barelů. Dále je zde prodejna a zaměstnanec na pracovním místě
pracovník v sociálních službách - volnočasové aktivity zajišťuje nákup nápojů
pro jednotlivé uživatele. Pitný režim je sledován zdravotním personálem
a kontrolován vedoucí zdravotního a sociálního úseku v zařízení.
Výdej jídla: Pro chodící uživatele z pavilonů A a B je strava vydávána v jídelně
personálem kuchyně. Pro imobilní či nemocné uživatele je výdej stravy zajištěn
přímo na pokojích v tabletových kazetách. Výdej stravy provádí pracovníci
v sociálních službách. Na pavilon „C“ je strava dovážena v termonádobách k tomu
určených a výdej provádí rovněž pracovníci v sociálních službách.
 Stravovací provoz je zařízen v souladu s požadavky na moderní stravování
a hygienické předpisy. Kuchyně je vybavena moderním nerezovým zařízením.
K vybavení náleží např. konvektomat, varné kotle, elektrický a plynový sporák,
smažící pánev, fritéza, kuchyňský robot, stoly a prostory na zpracování a přípravu
jídel - těstárna, příprava masa, prostor na mytí nádobí s velkou strojovou myčkou.
K vybavení kuchyně patří dále elektrický kráječ chleba a knedlíků a elektrický
mixer značky Blixer, určený pro kvalitní přípravu dietních jídel a mixované stravy.
Potřebné skladovací prostory na potraviny jsou vybaveny chladícím a mrazícím
zařízením.
2B.2 Zdravotnická a ošetřovatelská péče
 Péče o klienty je zajištěna těmito lékaři:
 Praktický lékař MUDr. Karel Seidl - pečuje o registrované pojištěnce formou
návštěv 1x v týdnu, v případě zhoršení zdravotního stavu přijede
na návštěvu individuálně.
 Psychiatrická lékařka MUDr. Zdeňka Nejdlová, která dojíždí do zařízení 3x
v měsíci.
 Diabetická lékařka MUDr. Preslová – jmenované je zasílán odebraný
biologický materiál diabetiků do ordinace v Horšovském Týně, kam jsou též
dle potřeby dopravováni klienti na veškerá vyšetření a kontroly.
 Oční lékař MUDr. Kacerovský - návštěva v zařízení 1x ročně.
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Různá specializovaná vyšetření jsou prováděna na doporučení ošetřujícího
lékaře, jedná se např. o vyšetření neurologická, urologická, interní, oční,
gynekologická, kožní, zubní.
Pro zkvalitnění zdravotní a ošetřovatelské práce našeho personálu je
využívána PC síť, program Cygnus, modul „Dokumentace klienta“
a terminály pro zaznamenávání a vykazování veškerých činností
prováděných v rámci poskytování služby našim uživatelům.
Pro další zlepšení ošetřovatelské péče byly nakoupeny další potřebné
polohovací a kompenzační pomůcky, včetně 10 kusů aktivních
antidekubitních matrací, dále hydraulický vozík Calypso pro přepravu
klientů do van s vířivkou, které jsou umístěny na každém patře.
K desinfekci vzduchu byly pořízeny 4 pojízdné germicidní lampy, které jsou
přemísťovány dle potřeby.

 Za rok 2010 bylo ošetřeno v zařízení celkem 760 uživatelů a mimo zařízení 124
uživatelů.
 Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních a délka pobytu v roce 2010 je
znázorněna v následující tabulce:
42

Počet hospitalizovaných uživatelů
Délka pobytu (ve dnech)
Průměrný pobyt (ve dnech)

856
20,38

 Počet diabetiků:
Počet diabetiků
z toho na inzulínu

44
10

 Počet uživatelů odkázaných na invalidní vozík a zcela ležících:
Uživatelé
odkázáni na invalidní vozík
zcela ležící

Počet
20
42

 Skladba obyvatel z hlediska hlavní diagnózy byla následující:
Diagnóza
interní
demence
mentální

Počet
102
58
4

 Odborná rehabilitační péče se v domově neprovádí. Provádí se cvičení
pro uživatele v rámci volnočasových aktivit. Dále je prováděna ošetřovatelská
rehabilitace – chůze s chodítkem za pomoci druhé osoby a polohování.
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2B.3 Další formy sociální péče, služeb a aktivit zařízení
Využívání volného času a provádění volnočasových aktivit chápeme jako nezbytnou
podmínku rozvoje osobnosti našich uživatelů a je v našem zařízení pravidelnou
každodenní činností. Postupně se daří zapojovat stále širší okruh uživatelů podle
jejich zájmu a schopností. Tato činnost je organizována pracovnicemi v sociálních
službách pro volnočasové aktivity.
 Společenské a kulturní akce:
 vystoupení dětí ze ZŠ Holýšov v domově - 1x,
 vystoupení břišních tanečnic z Holýšova,
 vystoupení dětí z Dětského domova z Hostouně,
 táborák - opékání klobás, písničky, zpěv - 5x za hodnocené období,
 společenské posezení při hudbě - hudba p. Rajtmajer - 12x ročně,
 mikulášská nadílka - návštěva čerta a Mikuláše pro uživatele a jejich příbuzné,
zaměstnance a jejich rodinné příslušníky spojená s posezením s hudební
skupinou pana Rajtmajera,
 ve stejném duchu proběhla oslava Masopustu s průvodem masek
i po pokojích uživatelů upoutaných na lůžko, oslava Velikonoc a Pálení
čarodějnic a stavění máje - vše v zájmu zachovávání lidových tradic, na které
jsou uživatelé domova zvyklí,
 rukodělné práce: 3x týdně pletení, háčkování, slepování a vystřihování
různých motivů,
 PC pro uživatele - internet, seznámení a ukázka - 1x měsíčně,
 společenská místnost a jídelna - poslech hudby, sledování filmů DVD a TV
programu, čtení z vybraných knih - 3x týdně,
 půjčování knih – dle potřeby a zájmu. min. 4x do měsíce,
 stolní hry - karty, člověče nezlob se apod. -2x týdně,
 relaxační cvičení pro seniory - skupiny 2x týdně,
 vycházky s uživateli - podle zájmu uživatelů,
 relaxační cvičení na pokoji pro jednotlivce - 5x týdně,
 zpívání s uživateli - doprovod na klávesy (muzikoterapie) 1x týdně,
 vytvoření záhonu a skalky pro zájemce o zahradničení,
 zřízení ZOO koutku s možností spolupracovat při krmení a péči o zvířátka,
 společné vycházky za účelem sbírání a poznávání hub, borůvek a bylin,
 dne 6.10.2010 se v DpS Černovice uskutečnil den otevřených dveří v rámci
Týdne sociálních služeb ČR.
 V domově je pravidelně vydáván tiskopis „Čtvrtletník domova pro seniory“,
ve kterém jsou informace o připravovaných akcích, životních výročích, historii
okolí a dalších aktuálních událostech.
 Ozdravné pobyty a rekreační pobyty nebyly v průběhu roku organizovány
s ohledem na skladbu uživatelů, jejich zdravotní stav a finanční možnosti.
 Výlety a vycházky do nejbližšího okolí jsou pořádány s ohledem na zájem
uživatelů, který je poměrně malý, což je dáno skladbou a zdravotním stavem
uživatelů domova. V průměru se uskuteční dvě vycházky v měsíci.
 Silvestrovské posezení se zaměstnanci, hraní společenských her.
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 Příprava vánoční výzdoby, zdobení vánočních stromků za velké spolupráce
uživatelů domova.
 Další služby a aktivity zařízení pro uživatele:
 Římskokatolická farnost Kladruby u Stříbra pořádá pravidelné bohoslužby
pro uživatele domova.
 3 dny v týdnu je v domově otevřena prodejna, kde si mohou uživatelé nakoupit
zboží podle svého přání, imobilním uživatelům jsou nákupy zajišťovány
prostřednictvím zaměstnance na pracovním místě pracovník v sociálních
službách - volnočasové aktivity.
 1x týdně dojíždí do domova kadeřnice, která holí a stříhá uživatele dle jejich
přání.
 Uživatelé mohou v domově využít rovněž služeb pedikérky.
 V průběhu roku 2010 byly v jídelně a v halách na ostatních patrech
i v pavilonu „C“ umístěny výdejníky na horkou i studenou vodu v barelech,
aby byl zajištěn dostatečný pitný režim uživatelů.
 Na konci roku bylo v jídelně instalováno umyvadlo na mytí rukou. Na všechna
veřejně přístupná sociální zařízení byly pořízeny zásobníky na papírové
ručníky, tekuté mýdlo, případně toaletní papír.
 V roce 2010 měli uživatelé domova opět možnost hipoterapie přímo v areálu
domova.
 Pro příští rok se připravuje umístění výdejního automatu na horké nápoje
do jídelny pro zlepšení komfortu uživatelů.
 Záměrem vedení domova je do budoucna zajistit oplocení celého objektu,
přeměnit současnou komunikaci III. třídy, která prochází středem areálu
domova, na účelovou komunikaci ve správě CSS Domažlice, a tím zvýšit
bezpečnost zaměstnanců a především uživatelů. Uživatelé by pak mohli bez
nebezpečí užívat větší výměru venkovních ploch v areálu domova. K tomu
bude nutné dobudovat parkové úpravy v areálu, zpřístupnit všechny přírodní
plochy a rozmístit větší počet laviček k odpočinku a relaxaci uživatelů.
 V roce 2009 vedení domova podpořilo záměr vybudovat dopravní obchvat
kolem domova. V září 2010 byla stavba obchvatu zkolaudována. V rámci
stavby došlo k umístění dopravních značek zákazu vjezdu do areálu domova.
Tím došlo k výraznému zklidnění provozu v areálu domova.
 V roce 2010 byla zpracována dokumentace k oddělení splaškových
a dešťových vod z areálu domova tak, aby se DpS Černovice mohl na začátku
roku 2011 připojit na nově postavenou ČOV v Obci Černovice.

20

 Fotodokumentace z některých akcí uskutečněných domově v roce 2010:

Hudební vystoupení
- krojované zaměstnankyně

Pálení čarodějnic

Opékání buřtů

21

Mikulášská nadílka

2C Rodinná poradna Domažlice
Adresa zařízení: Branská 5, 344 01 Domažlice
O činnosti Rodinné poradny Domažlice v roce 2010 podávají obraz následující
statistické údaje:
Celkový počet vedených případů v roce 2010
251
Celkový počet nových případů v roce 2010
189
Celkový počet poskytnutých konzultací v roce 2010
2283
Celkový počet vyřazených případů v roce 2010
191
Celkový počet převedených případů do r. 2011
60
Celkový počet převedených případů z r. 2009 do r. 2010
62
Počet všech klientů, kterým byla poskytnuta v roce 2010 konzultace 476
Osobní klientela
Počet vedených případů v roce 2010
119
Počet nových případů v roce 2010
92
Počet konzultací v roce 2010
1141
Počet vyřazených případů v roce 2010
95
Počet převedených případů do r. 2011
24
Počet převedených případů z r. 2009 do r. 2010
27
Počet účastníků konzultací za rok 2010
232
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Párová klientela
Počet vedených případů v roce 2010
Počet nových případů v roce 2010
Počet konzultací za rok 2010
Počet vyřazených případů za rok 2010
Počet převedených případů do r. 2011
Počet převedených případů z r. 2009 do r. 2010
Počet účastníků konzultací za rok 2010

24
13
91
17
7
11
33

Rodinná klientela
Počet vedených případů v roce 2010
88
Počet nových případů v roce 2010
70
Počet konzultací za rok 2010
891
Počet vyřazených případů za rok 2010
60
Počet převedených případů do r. 2011
28
Počet převedených případů z r. 2009 do r. 2010 18
Počet účastníků konzultací za rok 2010
176
Sociální klientela
Počet vedených případů v roce 2010
Počet nových případů v roce 2010
Počet konzultací za rok 2010
Počet vyřazených případů za rok 2010
Počet převedených případů do r. 2011
Počet převedených případů z r. 2009 do r. 2010
Počet účastníků konzultací za rok 2010

20
14
160
19
1
6
35

Vedoucí rodinné poradny PhDr. Stanislav Volák (psycholog) provedl v roce 2010
celkem čtyři přednášky o rodinné problematice.
Po celý rok 2010 byl v rodinné poradně provozován přístroj biofeedback, který byl
zakoupen v roce předchozím. Terapií na přístroji se mohou bezplatně účastnit
i všichni uživatelé a zaměstnanci Domova pro seniory Domažlice a Domova
pro seniory Černovice.

3

Rozbor ekonomických činností

3.1. Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací
• Neinvestiční příspěvky
1) Rada Plzeňského kraje schválila svým usnesením č. 2642/10 ze dne
23.9.2010 navýšení závazného ukazatele Neinvestiční příspěvek CSS
Domažlice o částku 248.000,00 Kč. Neinvestiční příspěvek byl účelově určen
na úhradu mzdových nákladů a byl ze strany CSS Domažlice v roce 2010
na uvedený účel zcela vyčerpán.
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2) Rada Plzeňského kraje schválila svým usnesením č. 3191/11 ze dne
27.1.2011 rozpočtové opatření č. 378, na základě kterého byl CSS Domažlice
snížen závazný ukazatel Investiční příspěvek o částku 312.233,00 Kč
a naopak o stejnou částku navýšen závazný ukazatel Neinvestiční příspěvek.
Z uvedené částky neinvestičního příspěvku bylo 311.299,00 Kč použito
na částečnou úhradu nákladů za vyhotovení projektové dokumentace nového
interiérového vybavení rekonstruovaného objektu Domova pro seniory
Domažlice v Baldovské ul. 583 a zbývajících 934,00 Kč bylo použito na úhradu
nákladů spojených s povinným zveřejněním veřejné zakázky na výběr
dodavatele nového interiérového vybavení v Informačním systému veřejných
zakázek.
3) CSS Domažlice obdrželo na základě předchozí žádosti od Odboru investic
a majetku Krajského úřadu Plzeňského kraje neinvestiční příspěvek v celkové
výši 64.788,00 Kč účelově určený na odstranění havarijního stavu systému
ekvitermní regulace tepla v Domově pro seniory Černovice, a to u objektu
prádelny a kanceláří a dále u hlavního ubytovacího objektu. V prvním případě
se jednalo o příspěvek ve výši 31.298,00 Kč, ve druhém případě o příspěvek
ve výši 33.490,00 Kč. Oba příspěvky byly v roce 2010 vyčerpány v plné výši.
• Investiční příspěvky
1) V rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2010, který byl schválen Zastupitelstvem
Plzeňského kraje usnesením č. 297/09 ze dne 14.12.2009, byl CSS Domažlice
stanoven závazný ukazatel Investiční příspěvek ve výši 39.600.000,00 Kč
na akci „Dům pro seniory Domažlice - stavební úpravy a přístavba“. Na základě
výše uvedeného rozpočtového opatření Rady Plzeňského kraje č. 378 byl
investiční příspěvek snížen o částku 312.233,00 Kč, tj. na částku 39.287.767,00
Kč. Z této částky bylo v roce 2010 vyčerpáno celkem 28.721.667,92 Kč
(dodavatel stavby nedokázal vykázat větší prostavěnost), nevyčerpaných
10.566.099,08 Kč zůstalo na účtu Plzeňského kraje. Částka vyčerpaných
a nevyčerpaných prostředků závisela plně na tom, kolik prací a dodávek byl
schopen v roce 2010 realizovat dodavatel stavby.
2) CSS Domažlice dočerpalo v roce 2010 investiční prostředky poskytnuté
Plzeňským krajem již v roce 2008 na akci „Stavební úpravy v Domově
pro seniory Černovice“ a na akci „Dům pro seniory Domažlice – stavební úpravy
a přístavba“. CSS Domažlice obdrželo souhlas Plzeňského kraje použít tyto
dosud nevyčerpané investiční prostředky v celkové výši 477.967,30 Kč v roce
2010 na financování nákladů uvedených dvou akcí. Prostředky byly v roce 2010
dočerpány v celé výši, v případě prvně uvedené akce se jednalo o částku
298.448,70 Kč (byla použita na úhradu nákladů spojených se zastřešením
terasy a balkonu u hlavního ubytovacího objektu Domova pro seniory
Černovice), v případě druhé akce o částku 179.518,60 Kč [byla použita
částečně na úhradu nákladů stěhování vnitřního vybavení objektu Domova
pro seniory Domažlice v Baldovské ul. 583, které bylo vynuceno započatou
rekonstrukcí (147.026,76 Kč), a částečně na úhradu výkonu technického dozoru
za měsíc červenec 2011 (32.491,84 Kč)].
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• Jiné zdroje financování
1) V roce 2010 obdrželo CSS Domažlice ze státního rozpočtu z kapitoly
Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) neinvestiční dotaci
v celkové výši 18.217.000,- Kč.
Rozdělení dotace na jednotlivá zařízení ukazuje následující tabulka:
Zařízení
Domov pro seniory Černovice
Domov pro seniory Domažlice
Rodinná poradna Domažlice
Celkem

Výše dotace MPSV (v Kč)
9.853.000,00
7.615.000,00
749.000,00
18.217.000,00

Dotace poskytnutá MPSV v roce 2010 byla jednotlivými zařízeními
stoprocentně vyčerpána. Konkrétní rozpuštění dotace do nákladových položek
u jednotlivých zařízení ukazuje Příloha č. 3.
2) Na základě usnesení zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1590/10 ze dne
18.1.2010 obdrželo CSS Domažlice v roce 2010 od svého zřizovatele
návratnou finanční výpomoc ve výši 1.518.000,00 Kč určenou na překlenutí
nedostatku finančních prostředků při financování provozu organizace. Tuto
finanční výpomoc vrátilo CSS Domažlice zpět Plzeňskému kraji v celé výši
v měsíci září 2010.
3) Na základě dohody uzavřené dne 24.6.2010 obdrželo CSS Domažlice
od Úřadu práce v Plzni v roce 2010 mzdový příspěvek ve výši 130.000,00 Kč
na vytvoření nového pracovního místa (pracovník v sociálních službách - přímá
obslužná péče, Domov pro seniory Domažlice). Příspěvek je financován v rámci
projektu z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a dále ze státního rozpočtu. Příspěvek
byl poskytnut na období 07/2010 - 01/2011. V roce 2010 bylo ze strany CSS
Domažlice čerpáno celkem 110.123,00 Kč.
4) CSS Domažlice obdrželo v roce 2010 od společnosti Millenium Gaming
& Developments a. s. účelově neurčený finanční příspěvek ve výši 750.000,00
Kč (pro uvedenou společnost se jedná o povinný odvod části výtěžku podle ust.
§ 4, odst. 2 zák. č. 202/1990 Sb., v platném znění).
Příspěvek byl ze strany CSS Domažlice, p.o. vyčerpán v celé výši. Použití
prostředků příspěvku ukazuje Příloha č. 4.
5) CSS Domažlice obdrželo v roce 2010 následující věcné dary (s přijetím
darů vyslovila předchozí souhlas Rada Plzeňského kraje):
- dárce: spol. Bella Bohemia s. r. o., druh věcného daru: inkontinenční
pomůcky, hodnota daru: 6.155,00 Kč,
- dárce: spol. Bella Bohemia s. r. o., druh věcného daru: invalidní mechanický
vozík, hodnota daru: 5.349,50 Kč.
6) Mezi jiné zdroje financování v roce 2010 dále patřily výnosy z prodeje
služeb: 31.282,4 tis. Kč, tržby za prodané zboží (výnosy z pronájmu): 269,0 tis.
Kč, výnosy z prodeje DHM: 36,8 tis. Kč, čerpání fondů: 715,6 tis. Kč, úroky
z bankovních účtů: 127,3 tis. Kč, ostatní výnosy z činnosti: 2,0 tis. Kč a ostatní
finanční výnosy: 1,1 tis. Kč.
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Uvedené jiné zdroje financování jsou podrobněji popsány v bodu 3.3. Výnosy
organizace.
3.2 Náklady organizace
• rozpočet, skutečné čerpání, procento, komentář a rozbor nejdůležitějších
položek, vyčíslení celkových nákladů
Na rok 2010 byly rozpočtovány u CSS Domažlice náklady v celkové výši
51.277,50 tis. Kč.
Skutečné čerpání na straně nákladů v roce 2010 činilo 55.785,51 tis. Kč, tzn.,
že náklady byly čerpány na 108,79%. Čerpání a plnění u jednotlivých
nákladových účtů ukazuje Příloha č. 5.
Bližší pohled na jednotlivé nákladové účty ( viz. Příloha č. 6 ):
účet 501 – spotřeba materiálu:
- čerpání 9.831,58 tis. Kč, plnění na 223,43%
Výrazné překročení rozpočtovaných nákladů u tohoto účtu je zapříčiněno
dodávkou nového interiérového vybavení do zrekonstruovaného objektu A
Domova pro seniory Domažlice v Baldovské ul. 583. v měsíci prosinci 2010.
S touto dodávkou nebylo v rozpočtu počítáno. Hodnota dodávky neinvestiční
části interiéru činila celkem 4.560,4 tis. Kč a projevila se v navýšení nákladů
u položky „DDHM“ o 2.997,3 tis. Kč a u položky „materiál ostatní“ o 1.563,1 tis.
Kč.
I bez výše uvedené dodávky nového interiéru však byla překročena položka
„DDHM“ oproti rozpočtu o cca 480 tis. Kč a položka „materiál ostatní“ o cca 390
tis. Kč.
V případě Domova pro seniory Černovice byly oproti rozpočtu překročeny
náklady u položky „potraviny“ o 93,2 tis. Kč.
Naopak oproti rozpočtu došlo k nižšímu čerpání u položky „zdravotní materiál“,
a to o 99,1 tis. Kč.
účet 502 – spotřeba energie:
- čerpání 5.828,25 tis. Kč, plnění na 92,76%
Nejvýznamnějšími položkami jsou zde elektr. energie a teplo, za jejichž odběr
uhradila v roce 2010 organizace 2.694,0 tis. Kč resp. 2.675,2 tis. Kč, zbývající
náklady tvoří spotřeba vody. Výraznou úsporu oproti rozpočtu vykázal Domov
pro seniory Černovice v odběru tepla. Dodavatelská firma po vyúčtování jeho
odběru za rok 2010 vrátila CSS Domažlice 216,6 tis. Kč.
účet 511 – opravy a udržování:
- čerpání 534,98 tis. Kč, plnění na 125,26%
Překročení rozpočtovaných nákladů u tohoto účtu je zapříčiněno především
překročením nákladů běžných oprav u Domova pro seniory Černovice
(rozpočet: 306,0 tis. Kč x skutečnost: 402,2 tis. Kč).
účet 512 – cestovné:
- čerpání 15,92 tis. Kč, plnění na 77,66%
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účet 513 – náklady na reprezentaci:
- čerpání 22,22 tis. Kč, plnění na 88,88%
účet 518 – ostatní služby:
- čerpání 2.851,94 tis. Kč, plnění na 105,33%
Největší podíl nákladů u tohoto účtu tvoří položka „stravování klienti“ (čerpání
1.073,1 tis. Kč). Domov pro seniory Domažlice nemá svoji kuchyni, proto
zajišťuje stravu pro své klienty dodavatelsky. Z vybraných plateb od klientů
hradí dodanou stravu.
Další významné nákladové položky tohoto účtu jsou „zpracování dat“ (čerpání
145,9 tis. Kč), „telefonní poplatky“ (čerpání 201,8 tis. Kč), „likvidace odpadů“
(čerpání 220,9 tis. Kč), „služby - revize“ (čerpání 243,7 tis. Kč, překročení oproti
rozpočtu o 61,4 tis. Kč), „školení“ (čerpání 106,3 tis. Kč), „stravování
zaměstnanci“ (čerpání 165,6 tis. Kč) a „ostatní služby“ (čerpání 561,7 tis. Kč,
překročení oproti rozpočtu o 154,4 tis. Kč).
účet 521 – mzdové náklady:
- čerpání 23.241,54 tis. Kč, plnění na 96,73%
Z toho mzdy zaměstnanců činily 22.824,18 tis. Kč a ostatní osobní náklady
417,36 tis. Kč. V případě mezd zaměstnanců došlo oproti rozpočtu k úspoře
846,9 tis. Kč, u OON došlo naopak k překročení o 82,0 tis. Kč.
Mzdové náklady společně se zákonným soc. pojištěním, zákonnými a ostatními
soc. náklady tvoří 56,81% všech nákladů.
účet 524 – zákonné sociální pojištění:
- čerpání 7.936,89 tis. Kč, plnění na 97,75%
Z toho odvody na zdravotní pojištění činily 2.067,9 tis. Kč a odvody na sociální
pojištění činily 5.869,0 tis. Kč.
účet 527 – zákonné sociální náklady:
- čerpání 456,48 tis. Kč, plnění na 96,43%
Jedná se o příděl do FKSP.
účet 528 – ostatní sociální náklady:
- čerpání 55,85 tis. Kč, plnění na 97,30%
Jedná se o náhradu mzdy zaměstnanců za první dva týdny (bez prvních třech
dnů) jejich dočasné pracovní neschopnosti, kterou vyplácí zaměstnavatel.
účet 549 – ostatní náklady z činnosti:
- čerpání 103,44 tis. Kč, plnění na 94,99%
Jedná se o náklady spojené s hrazením bankovních poplatků (čerpání 39,0 tis.
Kč), zákonného pojištění odpovědnosti (čerpání 31,7 tis Kč), havarijního
pojištění motorových vozidel (čerpání 22,1 tis. Kč) a dále je na tomto účtu
promítnuto technické zhodnocení do 40 tis. Kč (čerpání 10,6 tis. Kč).
účet 551 – odpisy dlouhodobého majetku:
- čerpání 4.893,55 tis. Kč, plnění na 105,74%
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Na navýšení odpisů oproti rozpočtu se podílelo pořízení DHM (1x bubnový
sušič prádla, 1x hydraulická zvedací židle, 75x polohovací lůžko, projevilo se
navýšením odpisů o 209,8 tis. Kč) a technické zhodnocení objektů Domova
pro seniory Domažlice (navýšení odpisu o 53,1 tis. Kč) a Domova pro seniory
Černovice (navýšení odpisu o 2,6 tis. Kč) v průběhu roku 2010.
účet 557 – náklady z odepsaných pohledávek:
- čerpání 12,87 tis. Kč, plnění na – (náklady u tohoto účtu nebyly rozpočtovány)
Jedná se o odepsané pohledávky za zemřelými klienty Domova pro seniory
Černovice.
• náklady na lůžko
Následující tabulka ukazuje výši nákladů na lůžko, které vykázaly v roce 2010
oba dva domovy pro seniory. Náklady jsou vztažené jednak ke kapacitě
zařízení a rovněž k průměrnému počtu uživatelů v roce:

zařízení

průměrný
počet
uživatelů
kapacita
v roce
(obložnost)

náklady na lůžko (v Kč)
celkové
náklady
(v Kč)

vztažené
ke kapacitě
měsíční

roční

vztažené
k průměrnému počtu
uživatelů v roce
měsíční

roční

Domov
pro seniory
Domažlice

173

121,96

24 761 785

11 928 143 132

16 919

203 032

Domov
pro seniory
Domažlice *

173

121,96

20 201 376

9 731 116 771

13 803

165 639

Domov
pro seniory
Černovice

103

96,90

29 835 911

24 139 289 669

25 659

307 904

* U Domova pro seniory Domažlice došlo v roce 2010 k pořízení nového
interiérového vybavení do zrekonstruovaného objektu A v Baldovské ul. 583
v ceně 4.560.408,60 Kč. Tím došlo ke zkreslení celkových nákladů v roce
2010. Proto jsou v tabulce dvojí údaje k nákladům na lůžko u Domova
pro seniory Domažlice. V prvním řádku jsou náklady na lůžko vztahovány
k celkovým nákladům vč. částky 4.560.409,- Kč, ve druhém řádku (*) jsou
náklady na lůžko vztahovány k celkovým nákladům poníženým o 4.560.409,Kč.
3.3 Výnosy organizace
• rozpočet, skutečnost, procento, komentář nejdůležitějších položek, vyčíslení
tržeb za ubytování a stravování klientů a tržby z příspěvku na péči
Na rok 2010 byly rozpočtovány u CSS Domažlice výnosy v celkové výši
50.928,40 tis. Kč.
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Skutečné čerpání na straně výnosů v roce 2010 činilo 55.946,76 tis. Kč, tzn.,
že výnosy byly plněny na 109,85%. Čerpání a plnění u jednotlivých výnosových
účtů ukazuje Příloha č. 5.
Bližší pohled na jednotlivé výnosové účty (Příloha č. 7) :
účet 602 – tržby z prodeje služeb:
- čerpání 31.282,36 tis. Kč, plnění na 97,93%
V době sestavování rozpočtu byly mezi položky tohoto účtu počítány rovněž
úhrady z nájemného za bytové a nebytové prostory. Na konci roku 2010
provedlo CSS Domažlice na základě doporučení auditorské kontroly
přeúčtování nájemného na účet 603. Po odečtení položek nájemného potom
vychází čerpání účtu 602 na 98,72%.
Tržby z prodeje služeb tvoří 55,91% všech výnosů.
U tohoto výnosového účtu tvoří nejvýznamnější položky úhrady od uživatelů
za poskytnuté pobytové služby (ubytování + stravování), které činily v roce 2010
celkem 17.582,18 tis. Kč, z toho u Domova pro seniory Domažlice 7.717,42 tis.
Kč a u Domova pro seniory Černovice 9.864,76 tis. Kč.
Tržby z příspěvků na péči dosáhly výše celkem 12.273,34 tis. Kč, z toho
u Domova pro seniory Domažlice 3.264,32 tis. Kč a u Domova pro seniory
Černovice 9.009,02 tis. Kč.
Další významné položky u tohoto výnosového účtu tvoří platby od zdravotních
pojišťoven v celkovém objemu 763,43 tis. Kč, úhrady od uživatelů za poskytnuté
fakultativní služby v celkové výši 415,46 tis. Kč a úhrady od zaměstnanců
za obědy v celkové výši 246,32 tis. Kč.
Výrazné nenaplnění rozpočtu vykazuje položka „úhrady od uživatelů
za poskytnuté fakultativní služby“ u Domova pro seniory Domažlice (rozpočet:
719,0 tis. Kč, skutečnost: 394,7 tis. Kč).
účet 603 – tržby za prodané zboží:
- čerpání 268,98 tis. Kč, plnění –
V odkazu na komentář k předchozímu účtu 602 vychází plnění účtu 603
na 105,07%.
Výnosy z nájemného za bytové prostory dosáhly v roce 2010 73,5 tis. Kč,
za nebytové prostory pak 195,5 tis. Kč
účet 646 – výnosy z prodeje DHM kromě pozemků:
- čerpání 36,8 tis. Kč, plnění na 99,46%
Jedná o prostředky, které CSS Domažlice obdrželo v roce 2010 za prodej
nepotřebného, účetně odepsaného dodávkového automobilu po splnění
nabídkové povinnosti. Prodej se uskutečnil po získání předchozího souhlasu
zřizovatele.
účet 648 – čerpání fondů:
- čerpání 715,61 tis. Kč, plnění na 133,83%
CSS Domažlice obdrželo v roce 2010 účelově neurčený finanční příspěvek
od společnosti Millenium Gaming & Developments a. s. ve výši 750.000,00 Kč,
z této částky se do výnosů promítlo 548,3 tis. Kč, za které byly pořízeny
neinvestiční věci (za zbývající prostředky příspěvku byly s předchozím
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souhlasem zřizovatele pořízeny invest. věci - bubnový sušič prádla
a hydraulická zvedací židle).
Dále byly z FKSP vyplaceny dary zaměstnancům k životním a pracovním
výročím ve výši 8,2 tis. Kč.
V roce 2010 rovněž došlo k čerpání investičního fondu organizace na opravy
ve výši 159,1 tis. Kč. Zapojení IF nebylo rozpočtováno a má za následek
vysoké plnění u účtu 648.
účet 649 – ostatní výnosy z činnosti:
- čerpání 2,00 tis. Kč, plnění –
Jedná se o výnos z pokut uložených zaměstnancům za porušení pracovních
povinností. Tento výnos nebyl rozpočtován.
účet 662 – úroky:
- čerpání 127,32 tis. Kč, plnění na 102,68%
Na úrocích z finančních prostředků uložených na bankovních
u peněžních ústavů získalo v roce 2010 CSS Domažlice 127,3 tis. Kč.

účtech

účet 669 – ostatní finanční výnosy:
- čerpání 1,14 tis. Kč, plnění na 17,54%
Předpokládané (rozpočtované) výnosy u tohoto účtu (6,5 tis. Kč) počítaly
rovněž z příjmem od zaměstnanců, kteří se finančně podílí na úhradě nákladů
za absolvované povinné kursy (pracovníci v sociálních službách). Tento příjem
byl nakonec zaúčtován na jiný účet, proto je u účtu 669 vykázáno velmi nízké
plnění.
účet 671 – výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu:
- čerpání 18 327,12 tis. Kč, plnění na 100,60%
Jedná se o neinvestiční dotaci MPSV ve výši 18.217.000,00 Kč a o mzdový
příspěvek od Úřadu práce v Plzni ve výši 110.123,00 Kč na vytvoření nového
pracovního místa (pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče,
Domov pro seniory Domažlice). Podrobněji viz bod 3.1. jiné zdroje financování.
Dotace od MPSV v roce 2010 tvořila 32,56% z celkových výnosů.
účet 672 – výnosy z nároků na prostředky ÚSC:
- čerpání 5 185,43 tis. Kč, plnění na 8002,21%
CSS Domažlice obdrželo v roce 2010 následující neinvestiční příspěvky
od svého zřizovatele:
- 248.000,00 Kč: na úhradu mzdových nákladů,
- 312.233,00 Kč: na vyhotovení projektové dokumentace nového interiérového
vybavení rekonstruovaného objektu Domova pro seniory
Domažlice v Baldovské ul. 583 a na úhradu nákladů spojených
s povinným zveřejněním veřejné zakázky na výběr dodavatele
nového interiérového vybavení v IS VZ,
- 64.788,00 Kč: na odstranění havarijního stavu systému ekvitermní regulace
tepla v Domově pro seniory Černovice.
Podrobněji k těmto příspěvkům viz. bod 3.1. neinvestiční příspěvky.
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Výrazné překročení rozpočtovaných výnosů u tohoto účtu (a rovněž u nákladů,
viz. účet 501 u celkových nákladů) je zapříčiněno dodávkou nového
interiérového vybavení do zrekonstruovaného objektu A Domova pro seniory
Domažlice v Baldovské ul. 583. v měsíci prosinci 2010 a jejím promítnutím
do účetnictví roku 2010. S touto dodávkou nebylo v rozpočtu počítáno. Hodnota
dodávky neinvestiční části interiéru činila celkem 4.560,4 tis. Kč. Celá dodávka
je splatná až v roce 2011 a bude kompletně hrazena z příspěvku zřizovatele.
Příspěvek od zřizovatele ve výši 4.560,4 tis. Kč tedy ve skutečnosti CSS
Domažlice v roce 2010 neobdrželo, ale ve výnosech roku 2010 u účtu 672 se
objevil.
3.4 Hospodářský výsledek
• rozpočet, skutečnost, procento, komentář
Na rok 2010 mělo CSS Domažlice rozpočtovány celkové výnosy ve výši
50.928,40 tis. Kč a celkové náklady ve výši 51.277,50 tis. Kč, z čehož vyplývá,
že byl rozpočtován schodek hospodaření ve výši 349,10 tis. Kč (viz.
Příloha č. 5).
Ve skutečnosti byly v roce 2010 dosaženy celkové výnosy ve výši 55.946,76 tis.
Kč a celkové náklady ve výši 55.785,51 tis. Kč a organizace tak dosáhla zisku
ve výši 161,25 tis. Kč (viz. Příloha č. 5).
Na straně výnosů tak bylo vykázáno plnění na 109,85%, na straně nákladů pak
na 108,79%.
Celkové výše dosažených výnosů a nákladů v roce 2010 jsou však zkresleny
o hodnotu dodávky neinvestiční části interiéru do zrekonstruovaného objektu A
v Baldovské ul. 583 v ceně 4.560,41 tis. Kč. Bez této dodávky činily celkové
výnosy částku 51.386,35 tis. Kč (plnění na 100,90%) a celkové náklady částku
51.225,10 tis. Kč (plnění na 99,90%).
Celkový kladný hospodářský výsledek CSS Domažlice v roce 2010 umožnil
vykázat zisk z hospodářské činnosti ve výši 266,21 tis. Kč, protože v hlavní
činnosti vykázala organizace ztrátu ve výši 104,96 tis. Kč.
3.5 Mzdy a pracovníci
• mzdy celkem, z toho ostatní osobní náklady
v Kč
23 241 535
22 824 177
417 358

Mzdové náklady celkem
Z toho:
Mzdy
Ostatní osobní náklady

• Počet zaměstnanců
Přepočtený
108,44

Evidenční
109
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• Počet pracovníků v přímé péči o klienta
Počet zaměstnanců
Pracovní
pozice

Domov
pro seniory
Černovice

vedoucí
sociálního
a zdravotního
úseku
všeobecná
sestra
ošetřovatelka
pracovník
v sociálních
službách

Domov
pro seniory
Domažlice

Celkem

1

1

2

7

7

14

0

3

3

25

12

37

• Vzdělání zaměstnanců
CSS Domažlice zabezpečuje vzdělávání svých pracovníků v sociálních
službách v souladu s ust. odst. 9) § 116 zákona č. 108/2006 Sb., v platném
znění, tím, že pořádá proškolování PSS přímo na pracovištích, tedy v Domově
pro seniory Domažlice a v Domově pro seniory Černovice, aby tito
zaměstnanci dosáhli za rok zákonem požadovaného rozsahu hodin školení.
Je snaha volit taková témata školení, aby se těchto školení mohli zúčastňovat
i další zaměstnanci – sociální pracovnice, všeobecné sestry, ošetřovatelky.
V případě ostatních zaměstnanců CSS Domažlice pravidelně vysílá tyto
zaměstnance na nejrůznější školení, semináře, kursy a dbá na to, aby
obsahové zaměření těchto akcí korespondovalo s pracovním zařazením
zaměstnanců, kteří se jich účastní.
Organizace podporuje všechny druhy dalšího vzdělávání svých zaměstnanců,
aby tito splňovali požadované kvalifikační předpoklady kladené na jejich
pracovní zařazení a dále si prohlubovali svou odbornou kvalifikaci.
Každý zaměstnanec má založen svůj individuální vzdělávací plán, kam si
zaznamenává vše týkající se jeho vzdělávání, provádí sebehodnocení
a zapisuje další potřeby a cíle svého odborného růstu. Individuální vzdělávací
plán každého zaměstnance prochází pravidelnou kontrolou ze strany vedení
organizace, které na základě zde uvedeného přijímá následně odpovídající
opatření.
• Průměrná mzda v roce 2010 činila u CSS Domažlice 17.852,- Kč.
3.6. Přehled o stavu majetku a pohledávek
Přehled o stavu majetku a pohledávek organizace podává přiložená Rozvaha
- bilance - Příloha č. 8.
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Bližší pohled na strukturu pohledávek:
- odběratelé

v Kč
134.738,10

Jedná o pohledávku za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
ČR. Ze strany CSS Domažlice vyfakturovaná zdravotní
péče poskytnutá klientům VZP ČR v Domově pro seniory
Domažlice a v Domově pro seniory Černovice v měsících
listopad a prosinec 2010 a ze strany VZP ČR do doby
sestavení účetní závěrky neuhrazená.

- krátkodobé poskytnuté zálohy

769.983,00

1) 758. 550,00 Kč: Zálohy zaplacené společnosti ČEZ
Prodej, s. r. o. za dodanou elektr.
energii v roce 2010 a do doby sestavení
účetní závěrky nevyúčtované.
2) 3.513,00 Kč: Dlouhodobá kauce složená na účet Města
Domažlice na základě nájemní smlouvy,
kterou CSS Domažlice uzavřelo s Městem
Domažlice na pronájem pozemků v k. ú.
Domažlice, na kterých se nachází areál
Domova pro seniory Domažlice v Baldovské
ul. 583.
3)

1.920,00 Kč: Záloha za měsíc prosinec 2010 na náklady
spojené s užíváním nebytových prostor
zaplacená Domažlické správě nemovitostí,
s r. o. na základě uzavřené smlouvy
o výpůjčce, která nebyla do doby sestavení
účetní závěrky vyúčtovaná.

4)

6.000,00 Kč: Dlouhodobá kauce složená na účet spol.
Fontana Watercoolers s. r. o. na základě
nájemní smlouvy, kterou CSS Domažlice
uzavřelo s uvedenou společností na pronájem
3 ks výdejnímu vody, které jsou umístěny
v objektech Domova pro seniory Černovice.

- pohledávky za zaměstnanci

71.353,00

Jedná se o sumu dosud nesplacených půjček z FKSP
před datem splatnosti, které byly poskytnuty v letech
2009 – 2010 některým zaměstnancům organizace.

- náklady příštích období

18.007,00

Jedná se o:
- roční předplatné na odběr 5 ks deníku
od spol. VLTAVA-LABE-PRESS a. s.: 14.695,00 Kč
- roční udržovací poplatek za používání
modulů programu spol. Gordic, s. r. o..: 3.312,00 Kč
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- příjmy příštích období

200.887,48

Jedná se o:
- Ze strany CSS Domažlice vyfakturovaný
podíl nákladů za teplo za období 06-12/2010
společnosti Metrostav a. s. v rámci přestavby
objektů Domova pro seniory Domažlice
v Baldovské ul. 583, který nebyl do doby
sestavení účetní závěrky uhrazen:
53.244,00 Kč
- Ze strany CSS Domažlice vyúčtovaný
a ze strany nájemníka do dne sestavení
účetní závěrky neuhrazený doplatek
nájemného za pronájem bytových prostor
v roce 2010:
192,00 Kč
- Ze strany CSS Domažlice vyfakturované
a ze strany spol. MK Market s. r. o.
do dne sestavení účetní závěrky
neuhrazené nájemné za pronajaté nebyt.
prostory v roce 2010:
127.584,48 Kč
- Ze strany CSS Domažlice vyúčtované
a ze strany Úřadu práce Plzeň do dne
sestavení účetní závěrky neuhrazené
mzdové náklady na vytvoření nového
pracovního místa za měsíc prosinec
2010:
19.867,00 Kč

- dohadné účty aktivní

4.560.408,60

V prosinci 2010 dodala spol. LINET s. r. .o.,
která vzešla jako vítěz veřejné zakázky, nové
interiérové vybavení do zrekonstruované
budovy A Domova pro seniory Domažlice
v Baldovské ul. 583 v ceně 4.560.408,60 Kč.
Splatnost faktury je v roce 2011 a bude v plné
výši uhrazena z příspěvku zřizovatele.

- ostatní krátkodobé pohledávky

122.997,00

Jedná se o pohledávky za některými klienty
Domova pro seniory Domažlice a Domova
pro seniory Černovice, od nichž úhrady za pobyt
a stravu za měsíc prosinec 2010 a příspěvky
na péči za měsíc prosinec 2010 nebyly zaplaceny
do dne sestavení účetní závěrky.

------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
5.878.374,18
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Přílohy: č. 1 - Příklad jídelníčku pro uživatele DpS Domažlice
č. 2 - Příklad jídelníčku pro uživatele DpS Černovice
č. 3 - Rozpuštění dotace MPSV do nákladových položek
u jednotlivých zařízení CSS Domažlice v roce 2010
č. 4 - Použití prostředků příspěvku (daru) 750.000,00 Kč
č. 5 - Plnění rozpočtu CSS Domažlice k 31.12.2010
č. 6 - Náklady – skutečnost k 31.12.2010
č. 7 - Výnosy – skutečnost k 321.12.2010
č. 8 - Rozvaha k 31.12.2010
č. 9 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010

V Domažlicích 24.2.2011

Ing. Marie Turková
ředitelka
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Příloha č. 2
Domov pro seniory Černovice
Černovice 25
345 62 Holýšov

Po
15.11
.

3
4
9
9+
9/4
9/var

Snídaně Přesnídávka Oběd

Svačina

Večeře

Bílá káva,
Chléb 130 g,
Máslo

Čaj celodenní,
Rohlík, Rohlík,
Džem porcovaný

Polévka kapustová, Zapečené
těstoviny s uzeným masem,
Salát okurkový

Jogurt ovocný, Rohlík

Polévka dršťková,
Chléb 130 g

Bílá káva,
Chléb 130 g,
Máslo
Bílá káva,
Chléb 130 g,
Máslo
Bílá káva,
Chléb 130 g,
Máslo
Bílá káva,
Chléb 130 g,
Máslo
Bílá káva,
Chléb 130 g,
Máslo

Čaj celodenní,
Rohlík, Rohlík,
Džem porcovaný
Čaj celodenní,
Rohlík, Rohlík,
Džem porcovaný
Čaj celodenní,
Rohlík, Rohlík,
Džem porcovaný
Čaj celodenní,
Rohlík, Rohlík,
Džem porcovaný
Čaj celodenní,
Rohlík, Rohlík,
Džem porcovaný

Polévka kapustová, Zapečené
těstoviny s uzeným masem,
Salát okurkový
Polévka kapustová, Zapečené
těstoviny s uzeným masem,
Salát okurkový
Polévka kapustová, Zapečené
těstoviny s uzeným masem,
Salát okurkový
Polévka kapustová, Zapečené
těstoviny s uzeným masem,
Salát okurkový
Polévka kapustová, Zapečené
těstoviny s uzeným masem,
Salát okurkový

Jogurt ovocný, Rohlík

Polévka dršťková,
Chléb 130 g

Jogurt ovocný, Rohlík

Polévka dršťková,
Chléb 130 g

Jogurt ovocný, Rohlík

Polévka dršťková,
Chléb 130 g

Jogurt ovocný, Rohlík

Polévka dršťková,
Chléb 130 g

Jogurt ovocný, Rohlík

Polévka dršťková,
Chléb 130 g

Svačina

Večeře

Snídaně Přesnídávka Oběd

Út
16.11
.

Polévka hráškový krém,
Smažený vepřový řízek
(přírodní), Brambory vařené s
máslem, Okurka kyselá
Polévka hráškový krém,
Smažený vepřový řízek
(přírodní), Brambory vařené s
máslem, Okurka kyselá
Polévka hráškový krém,
Smažený vepřový řízek
(přírodní), Brambory vařené s
máslem, Okurka kyselá
Polévka hráškový krém,
Smažený vepřový řízek
(přírodní), Brambory vařené s
máslem, Okurka kyselá

3

Čaj celodenní,
Bílá káva,
Chléb 130 g, Med
Rohlík, Máslo
porcovaný

4

Čaj celodenní,
Bílá káva,
Chléb 130 g, Med
Rohlík, Máslo
porcovaný

9

Čaj celodenní,
Bílá káva,
Chléb 130 g, Med
Rohlík, Máslo
porcovaný

9+

Čaj celodenní,
Bílá káva,
Chléb 130 g, Med
Rohlík, Máslo
porcovaný

9/4

Čaj celodenní,
Bílá káva,
Chléb 130 g, Med
Rohlík, Máslo
porcovaný

Polévka hráškový krém,
Smažený vepřový řízek
(přírodní), Brambory vařené s
máslem, Okurka kyselá

9/var

Čaj celodenní,
Bílá káva,
Chléb 130 g, Med
Rohlík, Máslo
porcovaný

Polévka hráškový krém,
Smažený vepřový řízek
(přírodní), Brambory vařené s
máslem, Okurka kyselá
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Ovoce, Rohlík sojový

Ovoce, Rohlík sojový

Ovoce, Rohlík sojový

Ovoce, Rohlík sojový

Bramborové šišky
se strouhankou,
Mléko ochucené
banánové
Bramborové šišky
se strouhankou,
Mléko ochucené
banánové
Bramborové šišky
se strouhankou,
Mléko ochucené
banánové
Bramborové šišky
se strouhankou,
Mléko ochucené
banánové

Ovoce, Rohlík sojový

Bramborové šišky
se strouhankou,
Mléko ochucené
banánové

Ovoce, Rohlík sojový

Bramborové šišky
se strouhankou,
Mléko ochucené
banánové

Druhá večeře

Ovoce

Druhá večeře

Jogurt ovocný

Snídaně Přesnídávka Oběd

St
17.11
.

3

Kakao,
Šáteček

4

Kakao,
Šáteček

9

Kakao, Dia
šáteček

9+

Kakao, Dia
šáteček
Kakao, Dia

9/4 šáteček

Kakao, Dia

9/var šáteček

Čt
18.11
.

3
4
9
9+
9/4
9/var

Pá
19.11
.

3
4
9
9+
9/4

Chléb 130 g,
Máslo, Čaj
celodenní
Chléb 130 g,
Máslo, Čaj
celodenní
Chléb 130 g,
Máslo, Čaj
celodenní
Chléb 130 g,
Máslo, Čaj
celodenní
Chléb 130 g,
Máslo, Čaj
celodenní
Chléb 130 g,
Máslo, Čaj
celodenní

Svačina

Večeře

Polévka slepičí s nudlemi,
Plzeňský guláš, Těstoviny

Sýr tavený 50 g, Rohlík Chléb 130 g, Salát
sojový
pochoutkový

Polévka slepičí s nudlemi,
Plzeňský guláš, Těstoviny

Sýr tavený 50 g, Rohlík Chléb 130 g, Salát
sojový
pochoutkový

Polévka slepičí s nudlemi,
Plzeňský guláš, Těstoviny

Sýr tavený 50 g, Rohlík Chléb 130 g, Salát
sojový
pochoutkový

Polévka slepičí s nudlemi,
Plzeňský guláš, Těstoviny

Sýr tavený 50 g, Rohlík Chléb 130 g, Salát
sojový
pochoutkový

Polévka slepičí s nudlemi,
Plzeňský guláš, Těstoviny

Sýr tavený 50 g, Rohlík Chléb 130 g, Salát
sojový
pochoutkový

Polévka slepičí s nudlemi,
Plzeňský guláš, Těstoviny

Sýr tavený 50 g, Rohlík Chléb 130 g, Salát
sojový
pochoutkový

Snídaně Přesnídávka Oběd

Svačina

Večeře

Bílá káva,
Chléb 130 g,
Máslo

Sýr tavený 50 g,
Chléb 70 g, Čaj
celodenní

Polévka fazolová, Omáčka
houbová s hovězím masem,
Knedlíky kynuté

Ovoce, Chléb 70 g

Špagety po
milánsku

Bílá káva,
Chléb 130 g,
Máslo
Bílá káva,
Chléb 130 g,
Máslo
Bílá káva,
Chléb 130 g,
Máslo
Bílá káva,
Chléb 130 g,
Máslo
Bílá káva,
Chléb 130 g,
Máslo

Sýr tavený 50 g,
Chléb 70 g, Čaj
celodenní
Sýr tavený 50 g,
Chléb 70 g, Čaj
celodenní
Sýr tavený 50 g,
Chléb 70 g, Čaj
celodenní
Sýr tavený 50 g,
Chléb 70 g, Čaj
celodenní
Sýr tavený 50 g,
Chléb 70 g, Čaj
celodenní

Polévka fazolová, Omáčka
houbová s hovězím masem,
Knedlíky kynuté
Polévka fazolová, Omáčka
houbová s hovězím masem,
Knedlíky kynuté
Polévka fazolová, Omáčka
houbová s hovězím masem,
Knedlíky kynuté
Polévka fazolová, Omáčka
houbová s hovězím masem,
Knedlíky kynuté
Polévka fazolová, Omáčka
houbová s hovězím masem,
Knedlíky kynuté

Ovoce, Chléb 70 g

Špagety po
milánsku

Ovoce, Chléb 70 g

Špagety po
milánsku

Ovoce, Chléb 70 g

Špagety po
milánsku

Ovoce, Chléb 70 g

Špagety po
milánsku

Ovoce, Chléb 70 g

Špagety po
milánsku

Snídaně Přesnídávka Oběd

Svačina

Večeře

Bílá káva,
Rohlík,
Nugeta

Chléb 130 g,
Máslo, Čaj ovocný
celodenní

Polévka kminová s vejcem,
Vepřové výpečky, Zelí kysané
dušené, Bramborové knedlíky

Paštika, Rohlík sojový

Květákový
mozeček s vejcem,
Brambory vařené

Bílá káva,
Rohlík,
Nugeta
Bílá káva,
Rohlík,
Nugeta
Bílá káva,
Rohlík,
Nugeta
Bílá káva,
Rohlík,
Nugeta

Chléb 130 g,
Máslo, Čaj ovocný
celodenní
Chléb 130 g,
Máslo, Čaj ovocný
celodenní
Chléb 130 g,
Máslo, Čaj ovocný
celodenní
Chléb 130 g,
Máslo, Čaj ovocný
celodenní

Polévka kminová s vejcem,
Vepřové výpečky, Zelí kysané
dušené, Bramborové knedlíky
Polévka kminová s vejcem,
Vepřové výpečky, Zelí kysané
dušené, Bramborové knedlíky
Polévka kminová s vejcem,
Vepřové výpečky, Bramborové
knedlíky
Polévka kminová s vejcem,
Vepřové výpečky, Zelí kysané
dušené, Bramborové knedlíky
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Paštika, Rohlík sojový

Paštika, Rohlík sojový

Paštika, Rohlík sojový

Paštika, Rohlík sojový

Druhá večeře

Jogurt ovocný

Druhá večeře

Jogurt ovocný

Druhá večeře

Květákový
mozeček s vejcem,
Brambory vařené
Květákový
mozeček s vejcem,
Brambory vařené
Květákový
Sýr tavený
mozeček s vejcem, trojúhelníček, Chléb
Brambory vařené 70 g
Květákový
mozeček s vejcem,
Brambory vařené

Bílá káva,

Paštika, Rohlík sojový

Květákový
mozeček s vejcem,
Brambory vařené

Snídaně Přesnídávka Oběd

Svačina

Večeře

Bílá káva,
Chléb 130 g,
Máslo

Čaj celodenní,
Rohlík, Med
porcovaný

Polévka květáková, Rizoto s
vepřovým masem, Salát
okurkový

Ovocná přesnídávka,
Rohlík

Pomazánka
budapešťská,
Rohlík sojový

Bílá káva,
Chléb 130 g,
Máslo
Bílá káva,
Chléb 130 g,
Máslo
Bílá káva,
Chléb 130 g,
Máslo
Bílá káva,
Chléb 130 g,
Máslo
Bílá káva,
Chléb 130 g,
Máslo

Čaj celodenní,
Rohlík, Med
porcovaný
Čaj celodenní,
Rohlík, Med
porcovaný
Čaj celodenní,
Rohlík, Med
porcovaný
Čaj celodenní,
Rohlík, Med
porcovaný
Čaj celodenní,
Rohlík, Med
porcovaný

Polévka květáková, Rizoto s
vepřovým masem, Salát
okurkový
Polévka květáková, Rizoto s
vepřovým masem, Salát
okurkový
Polévka květáková, Rizoto s
vepřovým masem, Salát
okurkový
Polévka květáková, Rizoto s
vepřovým masem, Salát
okurkový
Polévka květáková, Rizoto s
vepřovým masem, Salát
okurkový

9/var Rohlík,
Nugeta

So
20.11
.

3
4
9
9+
9/4
9/var

Chléb 130 g,
Máslo, Čaj ovocný
celodenní

Polévka kminová s vejcem,
Vepřové výpečky, Zelí kysané
dušené, Bramborové knedlíky

Snídaně Přesnídávka Oběd

Ne
21.11
.

Ovocná přesnídávka,
Rohlík
Ovocná přesnídávka,
Rohlík
Ovocná přesnídávka,
Rohlík
Ovocná přesnídávka,
Rohlík
Ovocná přesnídávka,
Rohlík

Svačina

3

Kakao,
Vánočka

Máslo, Chléb 130
g, Čaj šípkový
celodenní

Polévka slepičí s nudlemi,
Sekaná svíčková na smetaně,
Knedlíky kynuté

Sýr tavený 50 g, Rohlík
sojový

4

Kakao,
Vánočka

Máslo, Chléb 130
g, Čaj šípkový
celodenní

Polévka slepičí s nudlemi,
Sekaná svíčková na smetaně,
Knedlíky kynuté

Sýr tavený 50 g, Rohlík
sojový

9

Kakao,
Vánočka

Máslo, Chléb 130
g, Čaj šípkový
celodenní

Polévka slepičí s nudlemi,
Sekaná svíčková na smetaně,
Knedlíky kynuté

Sýr tavený 50 g, Rohlík
sojový

9+

Kakao,
Vánočka

Máslo, Chléb 130
g, Čaj šípkový
celodenní

Polévka slepičí s nudlemi,
Sekaná svíčková na smetaně,
Knedlíky kynuté

Sýr tavený 50 g, Rohlík
sojový

Máslo, Chléb 130
g, Čaj šípkový
celodenní

Polévka slepičí s nudlemi,
Sekaná svíčková na smetaně,
Knedlíky kynuté

Sýr tavený 50 g, Rohlík
sojový

Máslo, Chléb 130
g, Čaj šípkový
celodenní

Polévka slepičí s nudlemi,
Sekaná svíčková na smetaně,
Knedlíky kynuté

Sýr tavený 50 g, Rohlík
sojový

Kakao,

9/4 Vánočka
Kakao,

9/var Vánočka

45

Druhá večeře

Pomazánka
budapešťská,
Rohlík sojový
Pomazánka
budapešťská,
Rohlík sojový
Pomazánka
budapešťská,
Rohlík sojový
Pomazánka
budapešťská,
Rohlík sojový
Pomazánka
budapešťská,
Rohlík sojový

Jogurt ovocný

Večeře

Druhá večeře

Vepřové maso ve
vlastní šťávě,
Chléb 130 g,
Okurka salátová
Vepřové maso ve
vlastní šťávě,
Chléb 130 g,
Okurka salátová
Vepřové maso ve
vlastní šťávě,
Chléb 130 g,
Okurka salátová
Vepřové maso ve
vlastní šťávě,
Chléb 130 g,
Okurka salátová
Vepřové maso ve
vlastní šťávě,
Chléb 130 g,
Okurka salátová
Vepřové maso ve
vlastní šťávě,
Chléb 130 g,
Okurka salátová

Ovoce
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49

50

51

52

53

54
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57

58

59

60
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