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Úvod
Název zařízení:

Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace

Se sídlem:

Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava

Druhy poskytovaných služeb
•

„Domovy pro seniory“ (§49 zákona č. 108/2006 Sb.)
Kapacita služby: 190

•

„Domovy se zvláštním režimem“ (§50 zákona č. 108/2006 Sb.)
Kapacita služby: 205

Počet a struktura zaměstnanců organizace celkem k 01. 01. 2021
Stanovený přepočtený počet zaměstnanců:

Kategorie zaměstnanců

Z toho:

Organizace
celkem

DS

DZR

Zdravotníci

39,50

18,84

20,66

Pracovníci sociálních služeb

157,00

70,00

87,00

Sociální pracovníci

15,00

7,92

7,08

Dělníci

52,00

24,28

27,72

Zaměstnanci správy

16,00

7,68

8,32

CELKEM

279,50

128,72

150,78

3

A. Zabezpečení provozu
Finanční zabezpečení organizace na rok 2021 (dle schváleného rozpočtu SMO pro rok 2020)
v tis. Kč
Organizace

§4350

§4357

DS

DZR

202 229

96 110

104 119

osobní náklady

146 665

70 399

76 266

ostatní náklady

42 532

20 414

22 118

odpisy

11 032

5 297

5 735

200 229

96 110

104 119

vlastní výnosy

110 727

53 150

57 577

příspěvek na provoz SMO

36 259

17 404

18 855

příspěvek na odpisy SMO

2 503

1 201

1 302

50 740

24 355

26 385

celkem
Plán nákladů
z toho

Plán výnosů
z toho

Z toho:

očekávaná státní dotace

A.1 Systém sdružených nákupů

pro obě služby

Organizace bude pokračovat v plnění projektu zřizovatele – Systém sdružených nákupů – zajišťovaného firmou
Tenders Praha. Případná úspora bude použita ke krytí možných výpadků rozpočtu organizace. Organizace je
zastoupena v pracovní skupině nákupního portálu Ostrava (dále jen NPO).
T: 31. 12. 2021
A.2 Sanace zdiva centrální šatny zaměstnanců D1 (přesun z roku 2020)

pro službu DS

Organizace zajistila v roce 2020 sanaci zdiva, kdy docházelo k zatékání do prostor centrálních šaten umístěných v 1.PP
budovy D1. Dokončovací práce jsou přesunuty po schválení RMO do konce I. pololetí, odsouhlaseno usnesením rady
města č. 05282/RM1822/78 ze dne 24.11.2020.
NT:30.06.2021
A.3 Výměna PC + monitory II. etapa

pro obě služby

V průběhu roku provést výměnu 5ks PC a 30 ks monitorů v organizaci. Akce bude financována z vlastních finančních
prostředků (dále jen VFP). Nákup bude proveden přes NPO. Předpokládaná cena 250 tis. Kč vč. DPH.
T: 31.12.2021
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A.4 Obnova a rozšíření wifi sítě

pro obě služby

Organizace zajistí provedení rozšíření wifi sítě o 11 statických AP bodů a 2 přenosných AP bodů. Nutnost provedení
vychází se zapojováním nových technologií, propojení komunikátorů s rodinami a napojení detekčních prvků klientů
(signalizace pádů a podobně). Akce bude financována z VFP. Předpokládaná cena 200 tis Kč vč. DPH.
T: 31.12.2021
A.5 Zajištění protipožárních uzávěrů (přesun z roku 2020)

pro službu DS

Organizace zajistí na základě provedené revize odbornou firmou v roce 2018 provedení protipožárních uzávěrů
v budově D2 – II etapa. Předběžné vyčíslení z roku 2018 dle revizní zprávy činí cca 320 tis. Kč vč. DPH. Financování
bude zajištěno z účelového příspěvku zřizovatele. Schváleno usnesením rady města č. 05282/RM1822/78 ze dne
24.11.2020.
T: 30. 06. 2021
A. 6 Povinný podíl osob se zdrav. postižením
Organizace je ze zákona č. 435/2004 Sb., § 81 odst. 5 a v souladu s vyhl. 518/2004 povinna dodržovat povinný podíl
osob se zdrav. postižením na celkovém počtu zaměstnanců. V případě, že se tento podíl nesplňuje, bude nahrazen např.
odběrem zboží nebo služeb od dodavatelů poskytujících náhradní plnění.
T: 31. 12. 2021
A. 7 Klimatizace posledních pater budov D1 a D2

pro obě služby

Organizace zajistí přípravy na vybudování klimatizace, v roce 2021 vyhlásí veřejnou zakázku na projekt a pak na
dodavatelskou firmu dle jednotlivých etap plnění. Financování bude zajištěno z účelového příspěvku zřizovatele (6.420
tis. Kč). Schváleno usnesením rady města Ostravy č. 05421/RM1822/79 ze dne 01.12.2020 (schválení účelových
prostředků o 2214 tis. Kč).
T: 30.12.2022
A. 8 Rekonstrukce podlahy varny – budova D1 (přesun z roku 2020)

pro obě služby

Organizace zajistí rekonstrukci podlahy, která již vykazuje za roky používání silným provozem varny, kdy se vaří
denně 450 obědů, 250 snídaní a 250 večeří (desátky i svačinky) pro seniory naší organizace, zaměstnance a pro děti v
naší pronajaté školce pro malé děti. Dochází k čím dál častějšímu zatékání přes spáry, praskliny kolem podlahových
odpadových koryt, které jeví prvky netěsnosti. Voda protéká stropem do přízemí, kde jsou suché sklady potravin
a pronajaté prostory externí firmě – bufet. Jedná se o plné krytí z rozpočtu SMO (rozpočet 500 tis. Kč). Náhradní
termín schválen usnesením rady města č. 05282/RM1822/78 ze dne 24.11.2020.

NT: 30.06.2021
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A. 9 Obnova postelí v organizaci (přesun z roku 2020)

pro obě služby

Organizace zajistí pořízení 10 ks elektricky polohovatelných postelí dle schválených investičních účelových
prostředků, tyto finanční prostředky jsou z úspory za malování v roce 2019 a převod je schválen RMO závěrem roku
2019 ve finanční výši 464 tis. Kč jako IÚP. Náhradní termín schválen usnesením rady města č. 05282/RM1822/78 ze
dne 24.11.2020.
NT: 30. 06. 2021
A.10 Opravy kovových konstrukcí D1 a D2 (přesun z roku 2020)

pro obě služby

Organizace zajistí studii oprav (údržby) – nátěrů všech venkovních únikových schodišť organizace a kovových
konstrukcí (balkónů, zábradlí, nosných konstrukcí) dle schváleného kapitálového výhledu SMO (dále jen KV SMO) na
rok 2021-2023. Finanční objem je v celkové výši 200 tis. Kč vč. DPH z VFP. Přesunuto z důvodu covidní období
v roce 2020.
NT: 31. 12. 2021
A.11 Výměna ležatých rozvodů budova D1 (přesun z roku 2020)

pro obě služby

Organizace zajistí nutnou výměnu ležatých rozvodů v budově D1 – dilatační celky C (1.NP-5.NP), které bude
navazovat na chemizaci vody z důvodu výskytu legionely na základě zjištění KHS Ostrava závěrem roku 2019.
Bylo konstatováno, že je již nedostačující provádění přehřívání potrubí teplé vody. Organizace plní krizová opatření
dle doporučení odborné firmy a společně zpracovávají návrh na chemizaci vody pro obě budovy. Akce bude
financována z finančních prostředků zřizovatele nebo z VFP.

Rovněž organizace zpracuje etapizaci výměny všech

ležatých rozvodů, z důvodu jejich hraniční životnosti. Předpoklad první etapy cca 1500 tis. Kč vč. DPH. Přesunuto z
důvodu covidní období v roce 2020.
NT: 31. 12. 2021
pro obě služby

A.12 Desinfekce vody

Organizace zajistí pořízení 2 kusů souprav na automatické dávkování desinfekčního prostředků na okruhu vodovodního
systému v budovách D1 a D2 (akce legionella). Akce bude financována z investičních účelových prostředků MMO ve
výši 240 tis. Kč vč. DPH, ze sponzorského daru ve výši 118809,- Kč vč. DPH, případně dofinancování z VFP.
Schváleno usnesením rady města Ostravy č. 05282/RM1822/78 ze dne 24.11.2020.
T: 30. 06. 2021
A.13 Výměna varných prvků – strav. provoz

pro DZR

Organizace zajistí výměnu tří kusů varných kotlů (1 ks plynový a 2 ks el. kotle), pro stravovací provoz D1. Akce bude
financována z investičních účelových prostředků MMO ve výši 1.387 tis. Kč. Schváleno usnesením rady města Ostravy
č. 05421/RM1822/79 ze dne 01.12.2020.
T: 31. 12. 2021
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A.14 Obnova rolet – budova D1

pro DZR

Organizace zajistí výměnu – obnovu rolet do jednotlivých pokojů klientů a společných prostor v budově D1
organizace. Akce bude financována z neinvestičních účelových prostředků MMO ve výši 600 tis. Kč vč. DPH.
Schváleno usnesením rady města Ostravy č. 05282/RM1822/78 ze dne 24.11.2020.
T: 30. 06. 2021

B. Naplňování hlavních cílů organizace a podmínek zákona o soc. službách
B.1 Změna organizace práce

pro obě služby

Organizace má tuto změnu konzultovánu s odvětvovým odborem a schválenou usnesením rady města
č.05039/RM1822/73 dne 13.10.2020. Z důvodu doby covidní došlo k projednání s odborovou organizací v lednu 2021.
Tato změna spočívá: ve změně organizační struktury spojené se změnou organizace práce, kdy bude pro každou
budovu vedoucí 5 pobytových pater, tedy pro budovu D1 a D2 s jednou vedoucí s možností kombinovaného vzdělání
(sociálně – zdravotní). Organizace nyní připravuje personální náležitosti k vlastnímu zahájení dle nového uspořádání.
T: 01. 04. 2021
B.2 Zabezpečení pokračování vzdělávání

pro obě služby

Organizace bude nadále zabezpečovat vzdělávání zaměstnanců v modelu péče dle EBIN na dalším pobytovém patře SS
DZR. Zajištění školení přes ČALS Praha. Organizace rovněž bude zajišťovat, tak jako každoročně povinné vzdělávání
dle zákona č. 108/2006 Sb., zajištění navýšení supervizí pro zaměstnance, s návazností na témata Syndrom, vyhoření,
komunikace, manažerské dovednosti… Noví zaměstnanci budou proškolení v Individuálním plánování s klientem.
Financování proběhne z VFP.
T: 31. 12. 2021
B.3 Příprava na znovu recertifikaci „Vážka“

pro službu DZR

Organizace se připravuje na pravidelnou recertifikaci – obhájení certifikátu „Vážka“ od České alzheimerovské
společnosti Praha.
T: 31. 12. 2021
B.4 Příprava na recertifikaci konceptu „Basální stimulace“

pro obě služby

Organizace se nadále připravuje na recertifikaci konceptu „Basální stimulace“ jehož je držitelem a je přesunuto na rok
2021 (velký zájem – obsazenost certifikátorů – období covidu ). Financování proběhne z VFP. Tento koncept je
zaveden na všech 10 pobytových patrech.
T: 31. 12. 2021
B.5 Získávání finančních prostředků z externích zdrojů

pro obě služby

Organizace sleduje různé výzvy k získání finančních prostředků a jiné dotační tituly a bude usilovat o využívání
i ostatních dotačních titulů.
T: 31. 12. 2021
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B.6 Spolupráce s ostatními subjekty

pro obě služby

Pokračovat ve spolupráci s organizací ADRA Ostrava zajišťující dobrovolnickou činnost. Pokračovat ve spolupráci
s Kulturním centrem Ostrava-Poruba a dalšími organizacemi. Budeme pokračovat v projektech: Hodinový vnuk,
MOST, Ježíškova vnoučata, Křížovkářská liga, projektu Reminiscence 2021.
T: 31. 12. 2021
B.7 Krátkodobé pobyty seniorů

pro obě služby

Organizace zajistí realizaci „krátkodobých pobytů“ pro cílovou skupinu za pomocí hostovských pokojů.
T: průběžně ve 2021

C. Lidské zdroje
C.1 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Organizace bude i nadále zaměstnávat 4 osoby se zdravotním postižením, především z příspěvkové organizace
„Čtyřlístek“ – centrum pro osoby se zdravotním postižením – dle covidní situace.
T: trvalý
C.2 Projednání počtu pracovníků PSS – přímá péče
Organizace bude mapovat reálné potřeby klientů, zpracuje analýzu a prodiskutuje s odvětvovým odborem v rámci
metodických návštěv. Personální požadavky přesunout do dalšího období.
T: 30. 09. 2021

D. Zabezpečení vnitřního kontrolního systému organizace vč. plnění nápravných opatření
D.1 Dodržování interní normy o vnitřním kontrolním systému
Organizace bude pracovat v roce 2021 dle metodiky pro vnitřní kontrolní systém. Bude provádět pravidelnou
aktualizaci metodik s ohledem na působnost nových zákonů, organizačních změn, výsledků externích kontrol apod.
Zabezpečí 1x ročně vyhodnocení opatření plynoucích z analýzy rizik a kontrol, týkajících se i samotné evidence
stížností a podnětů.
T: 31. 12. 2021
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E. Rozvojové cíle na období následujících dvou let
Pro rok 2022
•

Pokračování v biografickém konceptu péče, smyslová aktivizace.

•

Provedení klimatizace budovy D1 a D2 ve výši 2 214 tis. Kč vč. DPH dle KV SMO na období 2023-2024.

•

Příprava na zavedení prvků „důstojného umírání“ – paliativní péče.

Pro rok 2023
•

Příprava realizace celkové revitalizace zahrady naší organizace se zavedením prvků prostorové orientace
v duchu smyslových zahrad.

•

Obnova prádelenské techniky ve výši 3 639 tis. Kč vč. DPH dle KV MMO na období 2023-2024.

•

Rozšíření park. míst pro osobní automobily ve výši 5 800 tis. Kč vč. DPH dle KV SMO na období 2023-2024.
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Příloha č. 1
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Příloha č. 2
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Příloha č. 2
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Příloha č. 2
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Příloha č. 2 – OS od 1.4.2021
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Příloha č. 2 – OS od 1.4.2021
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Příloha č. 2 – OS od 1.4.2021
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Příloha č. 3
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Příloha č. 3
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