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A. ÚVOD 
 

1. Název organizace: Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 

 

2. Druh poskytované služby dle ZSS včetně kapacity: domov pro seniory (pobytová služba) 

s kapacitou 197 lůžek.  

 

3. Počet zaměstnanců dle kategorií v jednotlivých službách, celkem k 31.12.2017: 

                                                                                               

                                                                                               Plán             Skutečnost 

V pobytové službě celkem …………………………  100  100  

       z toho:                      PSS ……………………………     66    68  

   SP ……………………………..    7      7  

                                        PSS pro AČ ……………… …    8      7  

                            Vš. sestry…………………. …  14    14 

                            Fyzioterapeut, ergoterapeut,  

 zdrav. pracovník ………………    4       3 

                            Nutriční terapeut ……………..    1        1 

Ostatní celkem ……………………………………………         35    35   

Celkem za zařízení ……………………………………….        135                     135 

 

Komentář: 

Organizace v roce 2017 splnila k 31.12.2017 plánovaný počet 135 zaměstnanců, když plánované 

přesuny mezi jednotlivými kategoriemi zaměstnanců v rámci organizační struktury v souladu 

s Plánem činnosti byly realizovány v průběhu tohoto roku. 

 

B. ZABEZPEČENÍ PROVOZU 
 

1. Výše předpokládaného plnění rozpočtu za rok 2017 včetně zdrojů financování 

poskytované služby v tis. Kč: 

 

Hlavní činnost + vedlejší hospodářská činnost: 

      Plán   Oček. skutečnost 

 Náklady ………………………………………………..    68 892           76 950 

 Výnosy ………………………………………………..    68 892            77 054 

 HV …………………………………………………….                    0                              104 

 

 Zdroje financování: 

- Vlastní výnosy ……………………………………     44 192              47 982 

- Finanční výnosy ………………………………….              0          25 

- Výnosy z transferů ……………………………….     24 700               29 047 

z toho:  státní dotace …………………………                7 852               11 072 

             neinvestiční příspěvek SMO …………     16 848  17 006 

        účel. dotace ……………….…………  0       518 

        projekt EU …………………………..           0       287 

             zúčtování inv. transferů dle ČÚS ……..  0       164  

 

Komentář: 

Předpokládaný dosažený HV za organizaci + 104 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti - 213 tis. Kč a 

ve vedlejší hospodářské činnosti +317 tis. Kč, což znamená v porovnání s plánem 0 tis. Kč 

splnění plánovaného ukazatele.  Vše bude předmětem rozboru hospodaření organizace za rok 2017. 

 

Skutečné náklady organizace vyšší proti plánu k 1.1.2017 o 8 058 tis. Kč byly nejvýznamněji 

ovlivněny růstem osobních nákladů, když skutečnost zahrnuje realizaci všech Nařízení vlády 

spojených se zvýšením platových tarifů zaměstnanců v sociálních službách.  
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Skutečné výnosy organizace proti plánu k 1.1.2017 o 8 162 tis. Kč byly nejvýznamněji ovlivněny:  

 

a) růstem vlastních výnosů organizace proti plánu k 1.1.2017 o 3 790 tis. Kč - nejvýznamněji 

ovlivněno růstem příspěvku na péči a zvýšením úhrad za pobyt a stravu s účinností od 1.1.2017. 

 

b) růstem výnosů z transferů proti plánu k 1.1.2017 o 4 347 tis. Kč - nejvýznamněji ovlivněno 

růstem státní dotace a účelovými dotacemi. 

 

c) růstem finančních výnosů organizace proti plánu k 1.1.2017 o 25 tis. Kč - vliv velmi dobré 

finanční politiky organizace ovlivňující úrokových výnos z volných finančních zdrojů.   

 

 

2. Plán provozních akcí v roce 2017 
 

Opravy a rekonstrukce 
 

 Realizace „Solárního systému  pro ohřev teplé vody“ 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů z rozpočtu SMO na předfin. a spolufin.:  4 561 tis. Kč                    

Předpokládaný zdroj financování:      dotace OPŽP 1 539  tis. Kč, 

  spolufinancování SMO 3 022 tis. Kč 

Nesplněno – akce zařazena do rozpočtu MMO pro rok 2017. Nedošlo však ke kladnému 

rozhodnutí Rady města ve věci žádosti o dotaci OPŽP.  

Organizace k datu 31.12.2017 disponuje zpracovanou studii proveditelnosti, ekonomickým 

propočtem návratnosti a energetickým auditem. 

 

 Dodávka a montáž samořídící kontroly regulace topné soustavy 

 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 1 455 tis. Kč 

 Předpokládaný zdroj financování:  prostředky PO     

Nesplněno – důvodem byl nedostatek finančních zdrojů 

 

  Úprava zahrady dle již vypracovaného projektu  
 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:      873 tis. Kč 

 Předpokládaný zdroj financování:  Fond životního prostředí: 451 tis. Kč 

     Jiné zdroje SMO (PO):    422 tis. Kč  

                     termín realizace rok  2017 

Splněno - skutečné zdroje: 849 075,25 Kč,  

zdroj financování: FŽP MMO:      423 726,32 Kč 

   Externí zdroje: 270 000,00 Kč 

                                 SMO:                155 348,93 Kč 

 

 Stavební úpravy stravovacího útvaru (kuchyně) – nové uspořádání varny 

 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:      200 tis. Kč 

 Předpokládaný zdroj financování:  prostředky PO    termín realizace rok 2017 

 Splněno - skutečné zdroje: 322 373,-- Kč vč. PD 

 zdroj financování:  účel. dotace MMO: 299 000,-- Kč, 

prostředky PO:         23 373,-- Kč 

 

 Realizace zdravého osvětlení na vybraných pokojích uživatelů 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:      200 tis. Kč                                 

Předpokládaný zdroj financování:  prostředky PO 

Nesplněno – důvodem byl nedostatek finančních zdrojů 

 

  Malování oddělení D1 

 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:      200 tis. Kč 

 Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2017 

 Splněno - skutečné náklady 171 926,-- Kč - zdroj financování: prostředky PO 
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  Malování oddělení D3 

 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:     200 tis. Kč  

 Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2017 

 Splněno - skutečné náklady 186 269,33 Kč - zdroj financování: prostředky PO 

 

  Úprava a rozšíření pracovny PSS na oddělení D3 

 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:     200 tis. Kč 

 Předpokládaný zdroj financování:  prostředky PO    termín realizace rok 2017 

 Splněno - skutečné náklady 118 907,70 Kč - zdroj financování: prostředky PO  
 

 Úprava (rozšíření) vstupu do společné koupelny na oddělení D4 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:      200 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování:  prostředky PO    termín realizace rok 2017 

Splněno - skutečné náklady 21 626,00 Kč - zdroj financování: prostředky PO  
 

 Odhlučnění minimálně 1 pokoje na každém oddělení 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:      200 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování:  prostředky PO     

Nesplněno – dodatečně vyhodnoceno jako neúčelné a neekonomické 

 

 Montáž chrániček na pokojích uživatelů a chodbách v úrovni nad podlahou včetně 

ochrany rohů  
Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:    160 tis. Kč                                

Předpokládaný zdroj financování:  prostředky PO    termín realizace rok 2017 

Splněno - skutečné náklady 104 450,00 Kč - zdroj financování: prostředky PO  
 

  Malování oddělení D0 

 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:     150 tis. Kč 

 Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2017 

 Splněno částečně – využito vlastních kapacit údržby, z celkových 11 bytů bude 6 pokojů 

      oddělení D0 vymalováno v roce 2018 
 

 Doplnění topení do kuchyně domova (chodby, šatny) 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:     120 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování:  prostředky PO    termín realizace rok 2017 

Splněno částečně – vypracována PD,  

skutečné náklady 19 360,00 Kč - zdroj financování: prostředky PO  

Realizace v závislosti na volných finančních zdrojích v roce 2018 

 

 Malování schodiště sekce A 

 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:     100 tis. Kč  

 Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2017 

 Splněno - skutečné náklady 10 370,09 Kč - zdroj financování: prostředky PO 

    

 Vybudování sprchovacího koutu na oddělení D3 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:      100 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování:  prostředky PO    termín realizace rok 2017 

Splněno - skutečné náklady 118 406,-- Kč - zdroj financování: prostředky PO 

 

 Částečná obměna audiosystému v multifunkční místnosti 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:      100 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování:  prostředky PO    termín realizace rok 2017 

Splněno - skutečné náklady 24 815,-- Kč - zdroj financování: prostředky PO 
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 Knihovna - nová klimatizace a prosvětlení prostoru 
Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:      100 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2017 

Splněno - skutečné zdroje: 142 064,10 Kč,  

zdroj financování:  účel. dotace MMO: 120 000,00 Kč, 

prostředky PO:         22 064,10 Kč. 

 

 Doplnění signalizačního zařízení na oddělení D4 (prostor kuchyně) a v pokojích uživatelů 

D0  

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:      60 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování:  prostředky PO                              termín realizace rok 2017 

Splněno - skutečné náklady 96 050,-- Kč - zdroj financování: prostředky PO 

 

 Malování stravovacího útvaru 

 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:       60 tis. Kč 

 Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2017 

 Splněno - skutečné náklady 36 286,-- Kč - zdroj financování: prostředky PO 

 

 Dopracování pasportizace budovy DPS Kamenec (rozvody elektro, vody, odpadů apod.) 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:        60 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO                             

Nesplněno – dodatečně vyhodnoceno jako neúčelné a neekonomické 

 

 Doplnit orientační systém budovy 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:        60 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO                            termín realizace rok 2017 

Splněno - skutečné náklady 2 674,-- Kč - zdroj financování: prostředky PO 

 

 Oprava vertikálních a horizontálních žaluzií v celé budově DPS Kamenec 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:        60 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2017 

Splněno - skutečné náklady 46 419,-- Kč - zdroj financování: prostředky PO 

 

 Oprava pergoly na zahradě 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:       50 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování:  prostředky PO    termín realizace rok 2017 

Splněno – využito vlastních kapacit údržby a dobrovolníků 

  

 Realizace nových sítí do oken v multifunkční místnosti 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:        20 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO     

Nesplněno – dodatečně vyhodnoceno jako neúčelné a neekonomické 

 

 

Nákupy hmotného a drobného hmotného majetku 

 

 Nákup 3 ks zvedacích zařízení 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:      400 tis. Kč                              

Předpokládaný zdroj financování:  prostředky PO    termín realizace rok 2017 

  Splněno - skutečné náklady 398 647,50 Kč - zdroj financování: externí zdroje   

 

 Nákup nového služebního vozidla nahrazující opotřebované vozidlo       

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:       370 tis. Kč                              

Nesplněno - z důvodu nevyvolané potřeby - přesunuto do roku 2018 
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 Doplnit stávající systém suché vodní masáže  

      Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:        150 tis. Kč                

Předpokládaný zdroj financování:  prostředky PO    termín realizace rok 2017 

Splněno - skutečné zdroje:   181 500,-- Kč,  

zdroj financování: účel. dotace MMO:  181 500,-- Kč 

 

 Šokový zchlazovač  

      Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:        145 tis. Kč                

Předpokládaný zdroj financování:  prostředky PO    termín realizace rok 2017 

Splněno - skutečné zdroje:   120 964,-- Kč  

zdroj financování: účel. dotace MMO:  120 964,-- Kč 

 

 Nákup směšovacích zařízení pro dezinfekci D1 a D4 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:       120 tis. Kč                              

Předpokládaný zdroj financování:  prostředky PO    termín realizace rok 2017 

 Splněno - skutečné náklady   146 652,00 Kč 

 zdroj financování: externí zdroje:    45 299,50 Kč, 

prostředky PO: 101 352,50 Kč 

 

 Částečná obměna zastaralé výpočetní techniky a softwarového vybavení  

      Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:       100 tis. Kč                            

Předpokládaný zdroj financování:  prostředky PO    termín realizace rok 2017 

 Splněno - skutečné náklady 94 660,-- Kč - zdroj financování: prostředky PO 

 

 Nákup mobilního wifi systému kontroly průchodu pro uživatele se sníženou schopností 

prostorové orientace – vysílače + čidla 

      Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:         70 tis. Kč                

Předpokládaný zdroj financování:  prostředky PO 

Nesplněno – důvodem je hledání účelného a ekonomického řešení. 

 

 Kráječ chleba, knedlíků a veky  

      Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:         70 tis. Kč                

Předpokládaný zdroj financování:  prostředky PO    termín realizace rok 2017 

 Splněno - skutečné zdroje:   65 340,--Kč  

 zdroj financování:  účel. dotace MMO:  65 340,-- Kč 

 

 Nákup 10 ks pasívních matrací – obměna stávajících matrací 

      Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:         60 tis. Kč                   

Předpokládaný zdroj financování:  prostředky PO    termín realizace rok 2017 

Splněno – nakoupeno 20 ks pasívních matrací, 

skutečné náklady 101 156-- Kč - zdroj financování: externí zdroje 101 156,-- Kč 

 

  Umělé květiny v květináčích na D0 

 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:         50 tis. Kč 

 Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO     

 Nesplněno  
 

 Nákup toaletních křesel pro uživatele 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:        50 tis. Kč                              

Předpokládaný zdroj financování:  prostředky PO    termín realizace rok 2017 

 Splněno - skutečné zdroje:   86 000,-- Kč 

 zdroj financování:  účel. dotace MMO:  86 000,-- Kč 
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 Nákup mobilního zastínění na zahradě        

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:        50 tis. Kč                              

Předpokládaný zdroj financování:  SMO, jiné zdroje nebo PO  termín realizace rok 2017 

 Splněno - skutečné náklady 50 970,00 Kč - zdroj financování: prostředky PO 

 

Poznámka: 

Nad rámec výše uvedených nákupů hmotného a drobného hmotného majetku uvedených v 

plánu provozních akcí r. 2017 byly v roce 2017 realizovány tyto nákupy v ceně převyšující 

35 000,-- Kč: 

 

 Nákup příslušenství ke zvedákům  

Skutečné náklady: 108 926,85 Kč - zdroj financování: prostředky PO  

 

 Nákup 3ks antidekubitních matrací s kompresorem 

Skutečné náklady: 74 992,65 - zdroj financování: získané externí zdroje 

 

 Dovybavení půjčovny kompenzačních pomůcek (4ks el. postelí včetně matrace) 

Skutečné náklady: 91 678,-- Kč - zdroj financování: prostředky MMO 

 

 Nákup 2 ks sprchovacích nerezových panelů 

Skutečné náklady: 95 911,86-- Kč - zdroj financování: prostředky PO 

 

 Nákup elektrického paletového vozíku 

Skutečné náklady: 133 944,58 Kč - zdroj financování: prostředky PO 

 

 Nákup kopírovacího zařízení Canon 

Skutečné náklady: 46 330,90 Kč - zdroj financování: prostředky PO 

 

 Nákup 4ks chodítek Topro Taurus Basic 

Skutečné náklady: 86 121,20 Kč - zdroj financování: prostředky PO 

 

 Nákup koagulačního analyzátoru Coagu Chek 

Skutečné náklady: 17 647,-- Kč -  zdroj financování: prostředky PO 

 

 Nákup profesionálního parního čističe 

Skutečné náklady: 35 990,-- Kč - zdroj financování: prostředky PO 

 

 Nákup 11 ks chladniček pro uživatele domova 

Skutečné náklady: 72 490,-- Kč - zdroj financování: prostředky PO 

 

 Nákup 4 ks polohovacích setů Nikolas 

Skutečné náklady: 86 804,-- Kč - zdroj financování: prostředky PO 

 

 Nákup 4 ks mechanických invalidních vozíků 

Skutečné náklady: 44 800,-- Kč - zdroj financování: prostředky PO 

 

 Nákup přístroje Biomag Lumina Clinic 

Skutečné náklady: 37 739,90-- Kč - zdroj financování: prostředky PO 

 

 Částečná obměna nábytku 

Skutečné náklady: 92 500,-- Kč - zdroj financování: prostředky PO 
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C. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE 
 

1. Nově plánované aktivity a nejdůležitější úkoly 

 

Sociální útvar 

 
Nově plánované aktivity v průběhu roku 2017: 

 

 Zavedení konceptu  biografického modelu do péče o uživatele na oddělení D1 (v počtu 10 

až 15 vybraných uživatelů) včetně vytvoření reminiscenčních koutů. 

Splněno – v tomto časovém harmonogram zavedení: 

březen 2017 - proběhlo školení 3 sociálních pracovníků prostřednictvím akreditačního školení 

konceptu biografického modelu péče pro sociální pracovníky, 

listopad 2017 - byli proškoleni 3 zaměstnanci sociálního útvaru jako manažeři pro práci 

s biografickým modelem, 12 zaměstnanců sociálního útvaru a 1 zaměstnanec zdravotnického-

ošetřovatelského útvaru pro práci s biografickým modelem v oblasti péče, 

k 31.12.2017 - byl biografický model péče nastaven celkem u 10 uživatelů, u kterých se 

postupně promítá jejich biografický příběh do denních aktivit. 

 

 Upevnění konceptu Paliativní péče při poskytování služeb směrem k uživateli a jeho 

rodinným příslušníkům při využití vzpomínkového zahradního koutku. 

Splněno částečně – důvodem bylo posunutí termínu dokončení projektu úpravy zahrady 

vzhledem k jeho složitosti realizace, když součástí projektu byl i vzpomínkový zahradní 

koutek. V rámci dalšího plnění úkolu v únoru proběhlo školení 16 zaměstnanců na téma 

„Poslední věci člověka“ a v prosinci školení 11 zaměstnanců na téma „Péče a lidská důstojnost 

v oblasti paliativní péče“. V průběhu celého roku probíhali rozhovory s uživateli a rodinnými 

příslušníky v oblasti zajištění a průběhu pohřbu. 

 

 Upevnění konceptu Bon Apetit při péči o uživatele na jednom oddělení domova. 

Splněno – v dubnu 2017 proběhlo školení 21 zaměstnanců organizace v rámci akreditovaného 

školení zaměřeného na koncept Bon Apetit. K realizaci konceptu bylo vyčleněno oddělení D3, 

kde nyní probíhá režim výdeje stravy podle zásad Bon Apetit. Na tomto oddělení také proběhlo 

dovybavení nádobím společné kuchyňky, která je k dispozici uživatelům. Celkově je možné 

hodnotit, že se rozšířil počet účastníků společného vaření v rámci aktivizační činnosti z řad 

uživatelů. V rámci všech oddělení se posílil počet pracovníků, kteří pomáhají se stravou 

uživatelům v době oběda, také v době obědů došlo k částečnému soustředění aktivizačních 

činností do jídelen oddělení. V rámci doporučení konceptu byly na oddělení D1 až D3 

vytvořeny informační místa pro uživatele před jídelnami včetně malého posezení. 

 

 Upevnění Kinestetického konceptu při provádění úkonů péče u všech pracovníků PSS. 

Splněno částečně – v červnu byla vyhotovena směrnice ředitele „Mobilizace uživatelů“, která 

z objektivních příčin nebyla dosud vydána, dále byly vytvořeny video návody pro zajištění 

bezpečné manipulace s uživatelem. Z důvodu ukončeného pracovního poměru 

s fyzioterapeutem, který byl odborným poradcem (nebyl dosud nahrazen) a neproškolením 

zaměstnance v Kinestetické mobilizaci - modul 2 (důvod nevydání směrnice ředitele). 

V souladu s tímto konceptem bylo zařízení vybaveno dalšími zvedacími systémy a pomůckami. 

 

 Rozšíření zahradní terapie v rámci Koncepce volnočasových, aktivizačních a sociálně-

terapeutických činností. 

Splněno – v měsíci březnu byl proškolen pracovník pro aktivizační činnost a ergoterapeut 

v akreditovaném školení zaměřeném na zahradní terapii. V měsíci květnu byly vysazeny 

všechny mobilní záhonky dle potřeb jednotlivých oddělení (bylinkový, relaxační, čínský aj.). 

Venkovní zahradní stoly byly osázeny a jsou opečovávaný vytipovanými uživateli v rámci 

aktivizační a ergoterapeutické činnosti.  
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 Vytvoření relaxačních zón pro uživatele v rámci jednotlivých oddělení při využití a 

dovybavení vybraných zón relaxačními pomůckami a vybavením (fototapety, nábytek, 

pomůcky, apod.) 

Splněno částečně – byla vytvořena relaxační zóna na oddělení D1 a D3. Relaxační zóny na 

oddělení D0 a D2 budou dokončeny v průběhu roku 2018. Zdržení bylo způsobeno opožděnou 

výmalbou těchto oddělení. 

 

 Vytvoření Art galerie v 5. NP zařízení. 

Splněno – vystavování uměleckých děl bylo zahájeno. Proběhla jedna vernisáž a dvě výstavy 

obrazových děl. 

 

Důležité úkoly pro rok 2017: 

 

 Prohlubování znalostí pracovníků v sociálních službách v oblasti bazální stimulace 

prostřednictvím realizování nástavbového a prohlubujícího kurzu a v oblasti biografie u 

specifických osob s demencí prostřednictvím akreditovaných vzdělávání. 

Splněno – v měsíci červnu byl proškolen 1 zaměstnanec v základním, nástavbovém a 

prohlubujícím akreditovaném kurzu bazální stimulace. Zároveň v průběhu roku bylo 

10 zaměstnanců sociálního útvaru interně proškoleno v základech bazální stimulace. V rámci 

adaptace nových zaměstnanců sociálního útvaru bylo zavedeno povinné interní školení 

zaměřené na oblast bazální stimulace. 

 

 Sjednocení informačních míst pro uživatele v rámci jednotlivých oddělení a oddělení od 

sebe vizuálně odlišit pro snadnější orientaci uživatelů. 

Splněno částečně – oddělení jsou od sebe vizuálně odlišena pro snadnější orientaci uživatelů 

a ke sjednocení informačních míst došlo zatím na oddělení D1. Ostatní oddělení budou 

v rámci dalších měsíců realizovat informační centra na základě zkušeností oddělení D1. 

 

 Účast zařízení na anketách – např. Dobrá duše, Senior centrum roku, Pečovatelka roku, 

Křišťálový kamínek, Senior roku apod.  

Splněno – přihlášky na nominace byly zaslány na Dobrou duši, kde jsme získali Čestné 

uznání za rok 2016, Cenu kvality pro pobytové služby, Pečovatel roku a Sociální pracovník 

roku. 

 

 Prohlubovat trvalou spolupráci se stávajícími polskými a slovenskými partnery. 

Splněno – rozšířili jsme spolupráci s dalším slovenským partnerem - Domovem sociálných 

služieb a zariadením pre seniorov Zákamenné v Žilinském samosprávném kraji, jehož 

ředitelka je zároveň i předsedkyní Zväzu poskytovateľov sociálnych služieb v SZ, o.s. 

Zároveň bylo upevněno partnerství se stávajícím slovenským partnerem - DPS Náruč 

z Prešova a to formou vzájemné výměny zkušeností a v červnu také realizaci návštěvy 

zástupců tohoto zařízení v našem zařízení. 

 

 Realizovat Česko-polskou přeshraniční spolupráci - Projekt s názvem: PARTNERSTVÍ 

SLEZSKÉ ČTYŘKY, který zahrnuje 9 aktivit realizovaných v průběhu roku 2017.  

Schválený rozpočet projektu: 390 000,00 Kč 

Splněno – v rámci projektu byly úspěšně realizovány všechny plánované společné aktivity. 

 

 Spolupráce s inspektorem kvality a supervizorem. 

Splněno – v případě potřeby probíhaly konzultace s inspektorem standardů kvality. Supervize 

sociálního útvaru probíhají pravidelně s čtvrtletní četností. 

 

 Pokračování v mezigenerační spolupráci s okolními MŠ, ZŠ a ZUŠ. 

Splněno – probíhá spolupráce s celkem 6 MŠ, ZUŠ a ZŠ v rozsahu min. 1 x za měsíc. 

Organizace se také zapojila do projektu „Česko čte dětem“ čtením uživatelů v MŠ. 
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 Zjišťování spokojenosti s poskytovanou službou mezi uživateli (2x ročně), rodinnými 

příslušníky a spolupracujícími osobami (1x ročně). 

Splněno – proběhly dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost uživatelů se službou, 

spokojenost uživatelů s nabídkou volnočasových aktivit a spokojenost rodinných příslušníků a 

blízkých osob uživatelů. Všechny šetření byly vyhodnoceny s případným přijetím opatření. 

 

 Aktivní účast na projektech MMO, Týdne sociálních služeb apod. 

Splněno – organizace je zapojena do Reminiscenčního projektu a do projektu Prevence 

ohrožení rodiny ve městě Ostravy, které realizuje MMO. Organizace se zúčastnila Týdne 

sociálních služeb a Komunitního plánování sociálních služeb města Ostravy. 

 

 Upevnit firemní dobrovolnictví v pravidelnou spolupráci.  

Splněno – organizace pravidelně spolupracuje se společností TIETO, která se jednou měsíčně 

v organizaci angažuje formou cestopisné přednášky. Zároveň byla rozšířena spolupráce 

v pravidelné dobrovolnické dny s Českou spořitelnou a společností INNOGY. Další 

organizace vypomáhají jednorázově v rámci dobrovolnických dnů při využití internetového 

portálu „Zapojím se“. 

 

 Zhotovení propagačních letáků poskytovaných služeb. 

Splněno – letáky zhotoveny pro oblast: Léčebná rehabilitace, Důstojný život v rámci 

paliativní péče, Veřejný závazek, Smysluplné stárnutí za pomoci vlastní minulosti, Jednání se 

zájemcem, Individuální přístup k lepšímu prožívání stáří a Stárnutí s konceptem smyslové 

reminiscence. 

 

Ošetřovatelský a zdravotní útvar 
 

Nově plánované aktivity v průběhu roku 2017: 

 

 Zapojení ošetřovatelského a zdravotního útvaru při zavádění konceptu Biografické péče. 

Splněno – v listopadu byl proškolen pro práci s biografickým modelem 1 zaměstnanec 

zdravotnického-ošetřovatelského útvaru, který se i aktivně zapojil do nastavení biografického 

modelu péče u celkem 10 uživatelů, u kterých se postupně promítá jejich biografický příběh do 

denních aktivit. 

 

 Zapojení ošetřovatelského a zdravotního útvaru do rozšíření zahradní terapie v rámci 

Koncepce volnočasových, aktivizačních a sociálně-terapeutických činností. 

Splněno – v měsíci březnu byl proškolen ergoterapeut v akreditovaném školení zaměřeném na 

zahradní terapii, který se od května stal garantem této volnočasové aktivity. Zahradní terapie se 

pod vedením ergoterapeutky stala doplňující terapii pro uživatele v rámci ergoterapeutické 

péče.  

 

Důležité úkoly pro rok 2017: 

 

 Zabezpečit spolupráci s praktickými lékaři při zajišťování paliativní péče. 

Splněno – spolupráce lékařů v oblasti paliativní péče v rámci poskytované služby byla  

přiřazena k mezioborové spolupráci ošetřovatelsko-zdravotního útvaru a sociálního útvaru. 

Týká se uživatelů, u kterých došlo k závažné změně zdravotního stavu a takoví uživatelé se 

ocitli v preterminálním nebo terminálním stadiu. Jsou uplatňovány zejména opatření zabránění 

vzniku dekubitů a léčbu bolesti, pohodlí uživatelů a zajištění další paliativní péči v celém 

jejím spektru. 

Zpětnou vazbou o zabezpečení kvalitní spolupráce s praktickými lékaři při zajišťování 

   paliativní péče jsou nám písemné i ústní poděkování vyjádřené rodinnými příslušníky našich 

   bývalých uživatelů. 
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Poznámka: 

Nad rámec výše uvedeného důležitého úkolu byly splněny tyto další důležité úkoly: 

 

 v roce 2017 proběhl úspěšně reaudit Nutriční péče a zařízení nyní disponuje Certifikátem 

nutriční péče, který garantuje vysokou kvalitu v této oblasti poskytované péče uživatelům.  

DPS Kamenec je nadále referenčním centrem pro nutriční péči. 

 

 v roce 2017 proběhl úspěšně reaudit Podpory kontinence a péče o inkontinentní klienty a 

zařízení nyní disponuje Certifikátem pro péči o klienty s inkontinencí, který garantuje vysokou 

kvalitu v této oblasti péče uživatelům.   

DPS Kamenec je nadále referenčním centrem pro péči o inkontinentní klienty. 

                                         

Stravovací útvar 
 

Nově plánované aktivity v průběhu roku 2017: 

 

 Zapojení stravovacího útvaru při zavádění konceptu Biografické péče  

Splněno – v rámci plnění úkolu byla zajištěna spolupráce se sociálním útvarem formou návrhů  

na vybavení retro kuchyně a aktivit v ní konaných včetně objednávek surovin a jejich dodávek.  

 

 Zapojení stravovacího útvaru do rozšíření zahradní terapie v rámci Koncepce 

volnočasových, aktivizačních a sociálně-terapeutických činností. 

Splněno – stravovací útvar osadil pořízené 2 ks  mobilních záhonků, které byly instalovány na 

zahradě před jídelnou. Záhonky byly osázeny bylinkami, které byly průběžně kuchyní 

spotřebovávány. 

 

Důležité úkoly pro rok 2017: 

 

 Spolupracovat se sociálním útvarem při realizaci volnočasových aktivit uživatelů (při 

kolektivním pečení a vaření) realizovaný pod interním názvem -  „Kuchyňka“. 

Splněno – v průběhu roku probíhala kuchyňka min. 1 x týdně, a to ve čtvrtek. Po zavedení 

biografického modelu péče se rozšířila činnost kuchyňky na četnost 2x týdně. Požadované 

suroviny od sociálního útvaru byly dodávány a vždy konzultovány s nutričním terapeutem,  

plánem činností volnočasových aktivit a jídelníčkem uživatelů. 

 

 Pokračovat v projektu „Zdravý svět seniora na stole“ a s cílem vydat publikaci o tomto 

projektu. 

Splněno částečně – akce se za celý rok realizovala celkem 5krát. Nadále pokračuje sběr 

informací pro vydání publikace, pro jejíž vydání se nepodařilo najít sponzora. 

 

 Pokračovat v opatřeních spojených se zvyšováním estetiky a kultury stravování. 

Splněno - během roku došlo k dovybavení kuchyňský potřeb – talíře, misky, hrníčky a další 

pomůcky, které splňují požadavky na vyšší kulturu stolování a lepší manipulaci uživatelů se 

stravou. Dále byly pořízeny a zavedeny do praxe další pomůcky, např. šablony na zdobení 

kakaem, spiralizér, které zlepšují estetickou stránku pokrmů. 

 

Všechny útvary 
 

Důležité úkoly pro rok 2017: 

 

 Ke vzdělávání zaměstnanců využívat interní a externí formy vzdělávání, která vychází 

z individuálních vzdělávacích plánů zaměstnanců a potřeb organizace v návaznosti i na nabídku 

vzdělávacích akreditovaných kurzů (podpořených dotačními projekty EU) směřující k 

naplňování ustanovení zák. č. 108/2006 Sb., v platném znění. 
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Splněno - v lednu 2017 schválen v organizaci Plán vzdělávání pro rok 2017 respektující 

stanovený úkol. Schválený Plán vzdělávání byl průběžně aktualizován. Byly také zpracovány 

dvě žádosti na dotační titul financovány z prostředků EU. V jednom případě bylo vyhověno.  

 

 Usilovat o získání finančních prostředků od nespolupracujících fyzických a právnických 

osob s organizací a z grantových a nadačních zdrojů formou zpracovaných projektů 

zaměřených na vzdělávání a volnočasové aktivity seniorů a na naplňování jejich potřeb, 

na zvyšování kvalifikace zaměstnanců, na zvýšení kvality poskytované služby apod. 

Splněno - Žádosti o finanční podporu ve formě zpracovaných projektů byly podány s tímto 

     výsledkem: 

- MSK – přiznána investiční dotace ve výši 588.000,- Kč na pořízení a instalaci pro zařízení 

pro zvýšení hygieny péče, 

- MSK – žádost o neinvestiční dotaci ve výši 90.000,- Kč na vzdělávání v bazální stimulaci, 

náhradní žádost – pro nedostatek fin. prostředků nepřiznána, 

- SMO – přiznána účelová neinvestiční dotace z loterií a jiných podobných her ve výši 

46.000,- Kč na prosvětlení a provzdušnění knihovny, 

- SMO – přiznána účelová neinvestiční dotace z loterií a jiných podobných her ve výši 

140.000,- Kč na pořízení toaletních křesel, 

- SMO – účelová dotace – přiznána účelová neinvestiční dotace na volný čas – příspěvek ve 

výši 30.000,- Kč, 

- Projekt přeshraniční spolupráce ČR-PL, financovaný z prostředků EÚ – přiznán 

finanční příspěvek ve výši 380.000,- Kč, 

- ŽIVOT 90, z.ú. – přiznán finanční příspěvek ve výši 90.000,- Kč na doplňkové úpravy 

zahrady, 

- OZO Ostrava, s.r.o. - přiznán finanční příspěvek ve výši 180.000,- Kč na doplňkové 

úpravy zahrady, 

- Nadace SBERBANK – přiznán finanční příspěvek ve výši 10 000,-- Kč na dovybavení 

zahrady, 

- Nadační fond Vítkovice Steel – žádost o finanční příspěvek nebyla schválena, 

- Nadace KB Jistota – žádost o finanční příspěvek nebyla schválena, 

- Nadace Preciosa – žádost o finanční příspěvek nebyla schválena. 

 

Nad rámec zpracovaných projektů organizace v roce 2017 získala finanční podporu 

     formou darů: 

a) od fyzických osob ve výši 312 000,-- Kč, 

b) od právnických osob ve výši 176 148,65 Kč. 

 Upevňovat sociální model a vytvářet podmínky pro kvalitní mezioborovou spolupráci 

napříč všemi útvary. 

Splněno - pravidelně jsou realizovány čtvrtletní schůzky Pracovní skupiny pro mezioborovou 

     spolupráci. 

 

 Rozvíjet spolupráci s: 

 Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava 

 Městskou Policií 

 Středními, vyššími odbornými a vysokými školami v oboru sociální práce apod. 

 Tyfloservisem, Tyflocentrem a Českou unií pro neslyšící 

 Dobrovolnickými centry Adra, a jinými 

 Firemním dobrovolnictvím (projekt „Zapojím se!“) 

 Zdravotnickými zařízení a lékaři apod. 

 Mobilním hospicem Ondrášek, 

 Vzdělávacími a poradenskými institucemi např. ADVEY apod. 

Splněno – rozvíjená spolupráce na všech úrovních řízení. Do plánu činnosti zavedeny 

pravidelné přednášky Policie ČR a hasičů. 
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2. Plánované práce spojené s kvalitou služby  

 

  Aktualizovat virtuální prohlídky zařízení. 

 Po posouzení aktualizace prohlídky zařízení jako neúčelné, plnění úkolu přesunuto do roku 

 2018. 

 

  Zahájit znovu proces realizace modelu E – Qalin v organizaci dle metodiky v 2. Q 2017.  

 Splněno -  proces realizace modelu E – Qalin ředitelem organizace (projektovým manažerem) 

 zahájen. 

     

 Zajištění pravidelných supervizí pro zaměstnance sociálního útvaru zaměřených na 

případové studie uživatelů.  

Splněno - od ledna 2017 realizováno celkem 10 hodin supervizí zaměstnanců sociálního útvaru 

v 5 setkáních. 

 

 Zapojení managementu a zaměstnanců sociálního útvaru, ošetřovatelského a zdravotního 

útvaru do vzdělávání v biografické péči o uživatele a smyslové aktivizaci. Po absolvování 

vzdělávání zavést mezioborově poskytování služby našim uživatelům na základě biografie 

uživatele a využít v praxi smyslovou aktivizaci uživatelů. 

 Splněno – sestaven harmonogram implementace biografického modelu do péče, který byl 

průběžně vyhodnocován a naplněn. 

 Sloučením ošetřovatelského a zdravotního útvaru prohloubit zajištění odborné zdravotní 

péče, zlepšení předávaných mezioborových informací o poskytované odborné zdravotní 

péči s rozvojem ergoterapeutické péče u uživatelů. 

Splněno – v průběhu roku byly mezioborově projednány, zpracovány  a  vydány aktualizované 

směrnice ředitele vztahující se k pracovním činnostem fyzioterapeutů, ergoterapeuta a 

ambulantní sestry, které mají přímou souvislost s předáváním mezioborových informací o 

poskytované odborné zdravotní péči u uživatelů. 

Směrnice ředitele č.   4/2017 Metodické postupy fyzioterapeuta a ergoterapeuta, 

Směrnice ředitele č. 5/2017 Mezioborová spolupráce při výkonu fyzioterapeuta a 

ergoterapeuta, 

Směrnice ředitele č.   8/2017 Organizace a provozní řád NZZ, 

Směrnice ředitele č.   6/2017 Zajištění provozu zdravotní ambulance.       

Provoz zdravotního útvaru přešel plynule pod řízení ošetřovatelského útvaru a ošetřovatelská a 

zdravotní péče je v organizaci poskytována komplexně. 

  

 Rozšířit záznamy realizace výkonů fyzioterapeutů a ergoterapeuta ve stávajícím 

programu IS Cygnus, což přinese souhrnné informace o poskytování odborné zdravotní 

péče vedoucím útvarů, vedoucím oddělení a všeobecným sestrám v náhledu na 

poskytovanou službu. 

Splněno – se správci IS Cygnus projednáno využití záznamů realizací fyzioterapeuty a 

ergoterapeuta se závěrem, že Dokumentace klienta ani v Sociální části pro odbornost 

fyzioterapeuta /ergoterapeuta není možné nastavit.  

Z tohoto důvodů byl stanovený úkol nahrazen vyhotovenou tabulkou s přehlednou statistikou 

rehabilitační péče a ergoterapeutické péče u uživatelů na jednotlivých odděleních umístěnou na 

společném disku s možností plánovat potřebnou odbornou péči na základě zavedených údajů. 

Po vzájemné mezioborové dohodě slouží tabulka na společném disku i k podávání návrhů na 

zařazení uživatele do rehabilitační péče a současně je vedoucím oddělení a všeobecným 

sestrám umožněn rychlý přehled o poskytované rehabilitační péči. 

 

 Zavedení přehledné statistiky rehabilitační péče a ergoterapeutické péče u uživatelů na 

jednotlivých odděleních s možností plánovat potřebnou odbornou péči na základě 

zavedených údajů. 

Splněno – při čerpání informací z nastavení tabulky uvedené výše.  
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D. LIDSKÉ ZDROJE 
 

1. Změny organizace práce 

 

 Častější zapojení pracovníků VČA při poskytování přímé péče, zejm. u klientů s nižší 

mírou podpory. 

Splněno v souladu se stanoveným úkolem. 

 

 Úprava doby čerpání polední přestávky vedoucích oddělení z důvodu lepší koordinace 

výdeje obědů na svěřeném oddělení. 

Splněno v souladu se stanoveným úkolem. 

 

 Zapojení ergoterapeuta a fyzioterapeuty (edukace) do činností VČA. 

Splněno v souladu se stanoveným úkolem. 

 

 Pracovnici marketingu a fundraisingu zaměřit na jasně definované ukazatele (počet 

tiskových zpráv, počet návštěv webových a facebookových stránek domova, počet 

kontaktů k rodinným příslušníkům a spolupracujícím osob, počet žádostí o poskytnutí 

podpory ve vztahu k nespolupracujícím firmám v regionu, počet zpracovaných projektů, 

počet pořádaných akcí, opatření k propagaci zařízení, podíl na získání dobrovolníků 

apod). 

Splněno v souladu se stanoveným úkolem: 

a) počet tiskových zpráv – 6 zaslaných tiskových zpráv do medií (téma - významné životní 

jubileum uživatelů, nabídka služeb rehabilitace, informace o požáru střechy domova, 

nutriční standard, rozhovor pro český rozhlas), 

b) počet návštěv webových a facebookových stránek domova – cca 40 000 návštěv webu, 

c) počet kontaktů k rodinným příslušníkům a spolupracujícím osob: aktuálně probíhá 

informovanost cca 70% RP a spolupracujících osob, 1 ročně probíhá schůzka vedení s RP 

d) počet žádostí o poskytnutí podpory ve vztahu k nespolupracujícím firmám v regionu: 

1 žádost na Vítkovice Steel, 2 žádosti na OZO Ostrava, cca 60 oslovovacích dopisů na 

různé firmy regionu, 

e) počet zpracovaných projektů a poskytnutých podpor veřejný sektor: SMO - 3 projekty, 

MSK – 2 projekty, 1 projekt EU česko-polská přeshraniční spolupráce „PARTNERSTVÍ 

SLEZSKÉ ČTYŘKY“ 

f) zaslané žádostí na nadace: Nadace Život 90, Nadace Preciosa, Nadace Komerční banka, 

Nadace Sberbank 

g) počet pořádaných akcí  - bylo realizováno 9 akcí v rámci česko-polské spolupráce jak pro 

uživatele tak i pro zaměstnance, tradiční společenská akce „Vinobraní“, realizace min. 8 

akcí s mateřskými školkami (je napsán i projekt na mezigenerační setkávání – zatím nebyl 

podpořen) 

h) opatření k propagaci zařízení – zhotoveny informativní propagační letáky  

i) získávání dobrovolníků – spolupráce s dobrovolníky společností: ArcelorMittal Ostrava, 

TIETO, ČEZ a Česká televize a Český rozhlas. 

 

 Do pracovních náplní vedoucí stravovacího útvaru a kuchařů-vedoucí směny zapracovat 

odpovědnost za spolupráci s externím dozorem učňů po dobu jejich činnosti v organizaci. 

Splněno v souladu se stanoveným úkolem. 

 

 V případě odstranění nedostatků na straně společnosti IRESOFT u jejich produktu 

CYGNUS 2, přejít ze stávajícího produktu CYGNUS 1 na tento nový produkt se všemi 

dopady do organizace práce zejména sociálního a stravovacího útvaru. 

Nedostatky na straně společnosti IRESOFT u jejího produktu CYGNUS 2 nebyly odstraněny. 

 

 Posoudit stávající nastavený systém harmonogramu úklidu ve smyslu snížení periodicity 

úklidu na denní bázi určitých částí organizace (které se jeví jako nadbytečné) a posílit 
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naopak činnosti, které by si žádaly častější periodicitu úklidu nebo převzetí části činnosti 

úklidu dosud zajišťovaných pracovníky PSS (úklidy stolků uživatelů). 

Splněno v souladu se stanoveným úkolem. 

 

 Posoudit a následně přijmout možná opatření k zavedení stálých pracovních směn 

zaměstnankyň prádelny v případě avizovaného pracovního volna delšího než 2 dny. 
Splněno v souladu se stanoveným úkolem. 

 

 Vypracovat tzv. „Harmonogram práce údržby“ zahrnující výkon činnosti údržbářů a její 

vyhodnocování. 

Splněno v souladu se stanoveným úkolem. 

 

 Zavést systém třídění osobního prádla uživatelů pradlenami v prádelně a jeho expedici na 

jednotlivá oddělení. 

Splněno v souladu se stanoveným úkolem. 

 

 Přijmout bezplatné opatření u stávajícího přístrojového vybavení prádelny, které povede 

k praktickému odstranění nákupu sypkých pracích prášků. 

Splněno v souladu se stanoveným úkolem. 

 

 Zavést systém zjištění denního objemu vypraného prádla v kg za stanovená období a to za 

účelem zavedení sledování efektivity prádelny (možné následné dopady do stávající 

organizační struktury). 

Nesplněno – úkol rozpracován, ale nenaplněn z důvodu nepořízení podlahové váhy.  

 

 Zefektivnit výkon činnosti šičky/krejčí jasně stanovenou a vyhodnocovanou organizaci její 

práce. 

Splněno v souladu se stanoveným úkolem. 

 

 Posoudit a následně přijmout možná opatření ke změně harmonogramu činnosti 

fyzioterapeutů a ergoterapeuta s cílem vhodnější provázanosti jejich směnnosti na denní 

režim uživatelů a vedlejší hospodářskou činnost. 
Splněno v souladu se stanoveným úkolem, změny v časovém posunu pracovní doby. 

 

2. Změny v organizační struktuře 

 

 Komplexně posoudit stávající nastavený systém vnitřní organizace práce a vykonávaných 

činností a procesů pracovníků VČA  s možnými dopady do organizační struktury.   

Splněno v souladu se stanoveným úkolem, sníženy stav o 1 pracovníka a jeho přesun do 

kategorie PSS. 

 

 Posoudit stávající systém přebírání stravy a její expedici a výdeje na odděleních 

(kompetence, odpovědnost) a na základě toho stanovit možná opatření ve vztahu vůči 

stravovacímu a sociálnímu útvaru s možnými dopady do organizační struktury. 

Splněno v souladu se stanoveným úkolem bez dopadu do organizační struktury. 

 

 Posoudit a následně přijmout možná opatření k posunu pracovních směn zaměstnankyň 

úklidu do odpoledních hodin nebo zavedení 12-ti hodinových směn s možnými dopady do 

organizační struktury. 

Splněno v souladu se stanoveným úkolem – časový posun pracovní doby. 

 

 Organizace by měla v roce 2017 posoudit stávající Organizační řád a případně jej 

aktualizovat (možné následné dopady do stávající organizační struktury ve prospěch 

navýšení počtu pracovníků PSS, vyřešení pozic koordinátorů přímé péče, apod.). 

Splněno v souladu se stanoveným úkolem, přesun 2 pracovníků z ušetřených profesí do 

kategorie PSS. 
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E. ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU 

ORGANIZACE 

 

 Realizovat formou platné směrnice ředitele řídicí kontrolu v souladu s platnou zákonnou 

úpravou zákona o finanční kontrole.  

Dodržovat plán kontrolní činnosti zpracovaný pro jednotlivé útvary organizace 

zpracovaný na základě provedené Analýzy rizik za běžný rok a zjištěné nedostatky včetně 

nápravných opatření řešit ve spolupráci vedoucí útvaru a ředitel organizace. 

Účinnost kontrolní činnosti ověřovat i namátkovými kontrolami ředitele organizace. 

Splněno - Plán kontrolní činnosti zpracovaný dle směrnice ředitele pro jednotlivé útvary byl 

dodržen a zjištěné nedostatky včetně nápravných opatření byly řešeny ve spolupráci vedoucího 

útvaru a ředitele organizace. 

 

 Pokračovat v provádění vnitřních auditů jednotlivých útvarů a odstranit zjištěné 

nedostatky formou nápravných opatření. 

Splněno – realizace probíhala průběžně v roce 2017 na základě vyvolané potřeby. 

 

 Vnitřní kontrolní systém doplňovat a upravovat v souladu s doporučeními kontrolních 

orgánů tak, aby byl přiměřený a dostatečně účinný. 

Plněno průběžně. 

   

F. ROZVOJOVÉ CÍLE NA OBDOBÍ NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LET  
 

Požadavky do návrhu kapitálového rozpočtu města Ostravy pro léta 2018 – 2019: 

 

1. Realizace klimatizace dle projektové dokumentace na oddělení D4 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:  3 064 tis. Kč                 

Předpokládaný zdroj financování:  SMO + jiné zdroje (PO) 

(vysoká míra aktuálnosti) 

Organizace k datu 1.1.2017 disponuje zpracovanou projektovou dokumentací k realizaci díla. 

Vzhledem k vysoké míře aktuálnosti realizace plánované akce, organizace v případě zajištění 

      předpokládaných zdrojů již v roce 2017, bude akci realizovat v tomtéž roce.   Rok: 2018 

Tento požadavek na kapitálový rozpočet SMO platí pro rok 2018 a byl podle dostupných 

      informací byl do tohoto roku zařazen. 

 

G. RŮZNÉ  

 
V stanovené míře zaměstnávat v organizaci vhodné osoby se zdravotním postižením 

především z příspěvkové organizace Čtyřlístek. 

Splněno – navázána trvalá spolupráce formou uzavřených pracovních dohod byla zaměřena na 

zahradní práce. 
 

V Ostravě  30.01.2018 

                                                                                                Ing. Juraj Chomič, MBA 

                       ředitel organizace 

 

 

 

Příloha č. 1: Platná organizační struktura Domova pro seniory Kamenec,  Slezská Ostrava, 

                         příspěvková organizace  
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Organizační struktura Domova pro seniory Kamenec,  Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             
           Účinnost : od 1. 8. 2017 
           Schválil:  Ing. Juraj Chomič, MBA 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne 27. 7. 2017              Příloha č. 1 dodatek č.16 k směrnici ředitele č.80/09 

Ředitel organizace  1  

Vedoucí sociálního útvaru  1 Vedoucí ošetřovatelského a zdravotního útvaru 1  

Vedoucí provozního útvaru  1  Vedoucí ekonomického a 
personálního útvaru 1 

Vedoucí stravovacího útvaru 1 

Vedoucí 
oddělení I.  1 

Vedoucí 
oddělení II.  1 

 

Vedoucí 
oddělení III.  1 

 

Vedoucí 
oddělení IV. 1 

 

Sociální 
pracovník  1 

Pracovník v soc.službách  

pro aktivizační činnosti   2 

Všeobecná sestra  
(zdravotní pracovník)  4              

4 

Pracovník v soc.službách  
pro aktivizační činnosti   2 

 

Pracovník v soc.službách (19) 

 

Všeobecná sestra 
(zdravotnický pracovník)  3 

 
Pracovník v soc.službách  
pro  aktivizační činnosti   2 

 

Pracovník v soc.službách (19) 

 

Všeobecná sestra 
(zdravotnický pracovník) 4 

 
Pracovník v soc.službách  
pro  aktivizační činnosti   1 

 

Pracovník v soc.službách 12 

 

Všeobecná sestra 
(zdravotnický pracovník) 1  

 

      Fyzioterapeut 

(ergoterapeut)  3 

Nutriční 

terapeut  1 

Všeobecná 
sestra  1 

(ambulance) 

údržbář  2 

Prac.prádelny  4 

Šička,krejčí 1 

uklízečky 10 

Personálně mzdový 

pracovník 1 

 Finanční referent  a 
účetní  + pokladní 1 

skladní  0,5 

Kuchař – vedoucí 
směny 1 

 

Kuchař  3 
Uklízečka -
pomocnice 
v kuchyni   3,5 

Útvar sociální Útvar ošetřovatelství a zdravotnictví Útvar stravovací Útvar ekonomicko -
personální 

Útvar provozní 

Pracovník v soc.službách (18) 
 

Vedoucí 
oddělení 0.  1 

 

Marketink a  

Fuindraising 1 

Nákupčí 1 

Kuchař – vedoucí 
směny 1 

Řidič                  1 


