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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE K PLÁNU ČINNOSTI

Náš domov poskytuje dvě sociální služby „domovy pro seniory (DS)“ a „domovy se zvláštním
režimem (DZR)“. Služby jsou poskytovány ve dvou bezbariérových budovách postavených
vedle sebe, na okraji městského obvodu Poruba, v dosahu zastávek MHD.
Kapacita jednotlivých služeb se změnila od 01.01.2021 tak že služba DS je 190 uživatelů,
kapacita služby DZR je 205 uživatelů. Nabízíme pobyt v 235 jednolůžkových, 56
dvoulůžkových a 16 třílůžkových pokojích. K budovám přináleží velká zahrada s parkovou
úpravou, která v současné době potřebuje naplánovat revitalizaci nebo alespoň obnovu
základních prvků.

A jaké úkoly napsat pro letošní rok? Určitě se budeme věnovat těm, které převádíme z
minulého období a k tomu jsme přidali hlavně úkoly k rozvoji lidských zdrojů, kdybychom se
chtěli věnovat intenzivnímu vzdělávání hlavně zaměstnanců v přímé péči. 

Rovněž se budeme věnovat akcím stavebního charakteru, kde budeme muset vynaložit více
financí, protože v rámci inflace narostly ceny, jak materiálu, tak i pracovní síly. Neradi bychom
je přesouvali stále do budoucna. Víme ale, že očekáváme období úspor vzhledem k situaci s
dodávkami elektrické energie a nárůstem její ceny. Očekáváme, že vzrostou náklady na
stravování (citelné zvyšování cen potravin...). To vše se promítne do letošního rozpočtu a
nevíme kolik financí naše organizace obdrží v rámci státní dotace z kap. 313 prostřednictvím
KÚ MSK, z rozpočtu zřizovatele a případně dalších vyhlášených mimořádných dotací...
Dále nevíme, jak se bude vyvíjet situace s Covidem-19, zda opět organizace nebude muset
vynakládat provozní fin. prostředky na zajištění zvýšených bezpečnostně - epidemických
opatření. Budou za tímto účelem znovu vyhlášeny mimořádné dotace na krytí těchto nákladů?
To vše se dá jen přibližně odhadnout.
Část nákladů bychom mohli pokrýt z navýšení základních úhrad klientů (ubytování, strava),
kdy podle novelizace vyhlášky 505/2006 Sb. se očekává nárůst těchto sazeb (v době
zpracovávání Plánu činnosti ještě nebyla vyhláška vydána).
Vzhledem ke stáří organizace (rekonstrukce proběhla v letech 2003 – 2006) musíme také
vyčlenit (nebo počítat) finanční prostředky na opravy většího charakteru, jako je postupná
výměna ležatých rozvodů, na nákup prostředků pro manipulaci s klienty a k usnadnění práce
zaměstnanců atd.

I přes tyto složitější podmínky se budeme snažit zajistit provoz celé organizace, tak aby byli
spokojeni klienti s péčí i aktivitami pro ně. A pro zaměstnance připravit podmínky pro jejich
náročnou práci.

Ing. Radek Baran
ředitel organizace
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POSLÁNÍ A VIZE ORGANIZACE

Naše organizace vychází z naplňování standardů kvality, které vždy aktualizujeme a 
revidujeme i po kontrolách kvality z MPSV.

1.  Poslání služby „Domovy se zvláštním režimem“
Posláním služby „Domovy se zvláštním režimem“ je poskytovat prostřednictvím pobytové 
sociální služby podporu a pomoc seniorům se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí 
nebo ostatními typy demencí, kteří vzhledem ke snížené soběstačnosti způsobené tímto 
onemocněním již nemohou žít sami ve své vlastní domácnosti, a to ani za pomoci svých 
blízkých nebo terénní sociální služby. Prostřednictvím této služby se snažíme seniorům zajistit 
důstojné prožití stáří v bezpečném a srozumitelném prostředí při respektování jejich 
individuálních potřeb a zvyklostí.

2. Poslání služby „Domovy pro seniory“
Posláním služby „Domovy pro seniory“ je poskytovat prostřednictvím pobytové sociální služby 
podporu a pomoc seniorům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít 
sami ve své vlastní domácnosti, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo terénní sociální 
služby. Prostřednictvím této služby se snažíme podporovat v co nejvyšší možné míře běžný 
způsob života seniorů, zajistit jim důstojné, plnohodnotné, bezpečné, aktivní a kvalitní prožití 
stáří v moderním bezbariérovém zařízení, situovaném v klidném a zároveň snadno 
dostupném prostředí, ve společnosti jejich vrstevníků. Kvalitu života vnímáme jako individuální 
měřítko, které definuje klient sám.

Vize organizace
Základní vizí organizace je klientům nabízet komplex kvalitních, na sebe navazujících služeb, 
přizpůsobené jejich požadavkům a potřebám s důrazem na podporu maximální míry 
samostatnosti a nezávislosti, pokud možno jako v životě jejich vrstevníků v běžné společnosti. 
Umožnit klientům profesionálně koncipovanou službou udržet a rozvíjet jejich fyzické a 
psychické schopnosti.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE I - plán činnosti

K
a
p
a
c
i
t
a

Počet klientů 
k 31.12.

Přepočtený 
počet 

zaměstnanců 
schválený RM

190 185 133,72

205 200 156,78

395 385 290,50

WWW STRÁNKY A ZÁKLADNÍ KONTAKTY

ID DATOVÉ SCHRÁNKY IČ

Zpracoval: Příjmení, jméno, tit. / e-mail / mobil

7mixdgm 70631883

Ing. Radek Baran, rbaran@dsporuba.com, 603202061

CELKEM

https://domovslunecnice.ostrava.cz/; T: +420 599 508 111; E: sekretariat@dsporuba.com

NÁZEV ORGANIZACE

Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem

SÍDLO

Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava-Poruba

Druhy poskytovaných služeb

Domov pro seniory
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ZÁKLADNÍ INFORMACE II - plán činnosti

PRŮMĚRNÝ EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ

P
S
S

S
O
C

Z
D
R

S
P
R

M
A
N

D
Ě

L

L
É
K
 
P
S
Y

V
Y
C
H

C
E
L
K
E
M

75,00       6,92        17,88      6,24         3,40        24,28      133,72     

93,00       7,08        18,62      6,76         3,60        27,72      156,78     

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

168,00     14,00      36,50      13,00      7,00        52,00     -         -         290,50     

Druh poskytované služby 
(příp. místo)

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

CELKEM
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ZDROJE - plán činnosti

PLÁNOVANÉ ZDROJE NA NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ

102 033 110 536 0 0 0 212 569

73 919 80 079 153 998
22 878 24 786 47 664

0 0 0
1 134 1 228 2 362

1 1 2
4101 4442 8 543

58 683 63 572 0 0 0 122 255

25 920 28 080 54 000
24 078 26 084 50 162
3 600 3 900 7 500

984 1066 2 050
4 101 4 442 8 543

23 814 25 800 49 614
0 0 0 0 0 0

19 536 21 164 0 0 0 40 700
102 033 110 536 0 0 0 212 569

80,99 80,99 80,99

200 000                                            

Neinv. přísp. SMO = N-V-O-J

úhrady klienti (pobyt strava)

Předpokládáný objem získaných externích zdrojů v Kč

příjmy za péči
od zdrav. poj.
ostatní
odpisy

Státní dotace (O)
Ostatní dotace (J)

Výnosy CELKEM

% soběstačnosti (bez odpisů, vč. O+J)

Celkem

Náklady (N)
z toho:

osobní
ostatní

sl. 4 sl. 5

účelové

tis. Kč DS DZR sl. 3

odpisy movitého majetku - svěřený
odpisy movitého majetku - vlastní
odpisy nemovitého majetek

Vlastní výnosy (V)
z toho:
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CERTIFIKÁTY V OBLASTI PÉČE UDĚLENÉ ORGANIZACI

plán činnosti

rok udělení
rok 

recertifikace

2011 2020

2015
čekáme na 
recertifikaci

2016 2019

Název a popis certifikátu nebo koceptu péče

"Značka kvality" APSS ČR

"Basální stimulace" Karolína Friedlová Frýdek - Místek

"Vážka" od ČALS Praha
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OBLASTI ZVYŠOVÁNÍ KVALITY
plán činnosti

Ve kterých oblastech kvality a humanizace péče očekáváte nejvýznamnější zlepšení, jaké 
činnosti plánujete v následujícím roce?

1. V letošním roce budeme vyhodnocovat nastavenou změnu organizace práce na sociální službě DS
- případně koordinovat potřebné požadavky pracovníků nebo klientů, která mají vliv na podávání
kvality péče.

2. Co nejdříve přijmout zaměstnance dle jednotlivých kategorii do schváleného počtu pracovníků
zřizovatelem - dle možnosti trhu práce. 
  
3. Opětovné navázání spolupráce s externím konzultantem pro kvalitu zajišťovaných služeb, tak aby
byl zajištěn nezávazný pohled z venčí (nejlépe inspektorem kvality). Zpočátku se bude jednat
především o poradenství a příští rok bychom chtěli zajistit pro každou sociální službu i cvičný audit.

4. Zajištění obnovy manipulační techniky pro usnadnění práce personálu zajišťujícího přímou péči. 

5. Organizace zajistí navýšení počtu supervizí externí firmou, a to jak pro zaměstnance, a to jak
skupiny zaměstnanců. Cílem je včas podat adekvátní pomoc zvenčí pro obnovenou strukturu
zaměstnanců. V prvé řadě jsou tyto supervize určeny pro zaměstnance přímé péče a z těchto důvodů
chceme navýšit počet supervizorů, tak aby byla možnost využití i pro ostatní profesní skupiny (dle
finančních možností organizace). Individuální supervizi absolvuje ten zaměstnanec, který projde i
skupinovou supervizí.

6. Ve 2. pololetí roku zahajit pokračování vzdělávání v projektu Ebin (psychobiografický model péče)
na budově D1- IV. NP a na V. NP na budově D2.

7. Být připravení ne recertifikaci "Vážka" od ČALS Praha - předběžně domluvený termín je měsíc
březen, záleží na nemocnosti nejen v DSO, ale i recertifikátorů. 

8. Další oblastí ve zvyšování kvality podávané péče je umožnění kontaktů klientům prostřednictvím
videohovoru - různými technickými pomůckami s jejich rodinnými příslušníky a dokonce i se studenty,
kteří k nim docházejí jako Hodinový vnuk a nastávají situace, kdy se obě strany vidět nemohou
(zákaz návštěv - covid, virová onemocnění).

9. Nezrušili jsme provádění setkání tzv. Rady obyvatel se zástupci vedení organizace,kde probírají
situace, které je tíží nebo naopak, jsou s nimi spokojeni - velmi interaktivní setkání. Tímto způsobem
probíhají i stravovací komise, kde si obě strany řeknpou své zkušenosti z praxe.

10. Zvýšení kvalite docílíme recerrtifikací Basální stimulace a recertifikace "Vážka"od ČALS Praha.
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ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY - plán činnosti

Uveďte hlavní plánované aktivity v oblasti zjišťování zpětné vazby (klienti, rodinní příslušníci, 
zaměstnanci, spolupracující subjekty, dobrovolníci, zřizovatel apod.) v daném roce.

1. Spolupráce s dobrovolnickým centrem Adra. 

2. V rámci spolupráce s dobrovolnických centrem rovněž bude probíhat setkávání studentů a seniorů -
projekt MOST.

3. Bude zajištěn i projekt Hodinový vnuk a Křížovkářská liga - p. Sekanina.

4, Pro získání zpětné vazby budeme zajišťovat Dotazníky pro studenty, stážisty a dobrovolníky. V
tomto dotazníku mohou napsat svá hodnocení a připomínky. 

5. Organizace v roce 2022 provede dotazníkové šetření na základě zpětné vazby z "Průzkumu
spokojenosti s poskytovanými službami", který vypracovala společnost "SocioFaktor s.r.o.".  

6. Podpora našich zástupců, případně osobní účast ředitele v pracovních skupinách KP Ostrava tak,
abychom byli společně schopni v rámci pracovních jednání definovat aktuální potřeby a poskytnout
relevantní informace zejména o problémových oblastech, které musíte v rámci praxe řešit s klienty
sociálních  služeb a aktivit - rovněž slouží jako zpětná vazba.

7. Organizace bude opětovně v roce 2022 využívat zpětné vazby prostřednictvím schránek důvěry,
kde mouhou všichni obyvatelé i zaměstnanci nebo jaký koliv návštěvník vhodit svou , stížnost,
poděkování, podnět nebo přání.

8. Zpětná vazba z výzkumů závěrečných bakalářských a diplomových  prací  studentů vysokých škol.

9. Organizace zpracuje dotazníkové šetření pro rodinné příslušníky na podzim roku 2022.
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STRATEGICKÉ CÍLE

č. Strategické cíle
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle

21001
Organizace zajistí  s externí firmou odsouhlasení - upřesnění základních strategických cílů 
a vizí organizace včetně zapojení středního managmentu a pracovníků zabezpečujících 
přímou péči, pak provede odsouhlasení ve spolupráci se zřizovatelem.T:12/2022

VIZE / POSLÁNÍ ORGANIZACE:
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ÚKOLY - FINANČNÍ ZDROJE

č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle
TERMÍN BePlan

RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

22001
Žádat o dofinancování sociálních služeb v mimořádných kolech včetně získávání 
finančních prostředků z externích zdrojů (MSK, MPSV a jiných zdrojů k případnému 
zlepšování materiálního vybavení.

1.1 Výnosy a 
náklady

31.12.2022

22002
Získávání finančních prostředků z externích zdrojů
Organizace sleduje různé výzvy k získání finančních prostředků a jiné dotační tituly a bude 
usilovat o využívání i ostatních dotačních titulů.

1.1 Výnosy a 
náklady

31.12.2022

22003
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

1.1 Výnosy a 
náklady

31.12.2022

22004  Zajistit splnění podmínek Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě. 1.1 Výnosy a 
náklady

31.12.2022
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ÚKOLY - BUDOVY A PROVOZ

č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle
TERMÍN BePlan

RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

21003

Obnova a rozšíření wifi sítě
Organizace zajistí provedení rozšíření wifi sítě o 7 statických AP bodů. Nutnost provedení 
vychází se zapojováním nových technologií, propojení komunikátorů s rodinami a napojení 
detekčních prvků klientů (signalizace pádů a podobně).

2.1 Provozně 
technické 
prostředky

4.1 Prostředí
4.4 

Humanizace 
péče

31.12.2022
NEZAŘAZE
NO - BePlan

 prostředky organizace                70 000,00 Kč 

21005
Klimatizace posledních pater budov D1 a D2 (přesun z roku 2019 a 2020)
Organizace zajistí přípravy na vybudování klimatizace, v roce 2022 vyhlásí veřejnou zakázku 
na projekt a pak na dodavatelskou firmu dle jednotlivých etap plnění.

2.1 Provozně 
technické 
prostředky

4.1 Prostředí
3.1 Kultura 

organizace a 
participace

31.12.2022
ZAŘAZENO - 

BePlan
05421/RM18

22/79
 prostředky zřizovatele           5 000 000,00 Kč 

21006

Rekonstrukce podlahy varny – budova D1 (přesun 7/ 2019)
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. Schváleno RMO.

2.1 Investice a 
rekonstrukce

4.1 Prostředí 30.6.2022
NEZAŘAZE
NO - BePlan

05282/RM18
22/78

 prostředky organizace              500 000,00 Kč 

21008
Opravy kovových konstrukcí D1 a D2 (přesun z roku 2020)
Organizace zajistí opravu (údržbu) – nátěru venkovní nosné kovové konstrukce spojovacího 
traktu dle schváleného kapitálového výhledu SMO (dále jen KV SMO) na rok 2022-2024.

2.1 Investice a 
rekonstrukce

31.12.2022
ZAŘAZENO - 

BePlan
 prostředky organizace              200 000,00 Kč 

21009

Výměna ležatých rozvodů budova D1 (přesun z roku 2020)
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.

2.1 Investice a 
rekonstrukce

31.12.2022
NEZAŘAZE
NO - BePlan

 prostředky organizace           1 500 000,00 Kč 

21011
Výměna varných prvků – strav. provoz
Organizace zajistí výměnu tří kusů varných kotlů (1 ks plynový a 2 ks el. kotle) za novou 
varnou sestavu pro stravovací provoz D1. V současnosti již probíhá.

2.1 Provozně 
technické 
prostředky

31.03.2022
NEZAŘAZE
NO - BePlan

08388/RM18
22/129

 prostředky zřizovatele           1 387 000,00 Kč 

22001
Obnova rolet – budova D2
Organizace zajistí výměnu – obnovu rolet do jednotlivých pokojů klientů a společných prostor 
v budově D2 organizace.

4.1 Prostředí 31.06.2022
NEZAŘAZE
NO - BePlan

07715/RM18
22/119

 prostředky zřizovatele              600 000,00 Kč 

22002 Pořízení 4 kusů elektrické zvedací techniky pro přesuny klientů v budově D1.
2.1 Provozně 

technické 
prostředky

4.4 
Humanizace 

péče
30.06.2022

NEZAŘAZE
NO - BePlan

07715/RM18
22/119

 prostředky zřizovatele              560 000,00 Kč 

22003
Pořízení signalizační soupravy k přivolání pomoci a detekci klienta při pádu z postele do 
budovy D1.

2.1 Provozně 
technické 
prostředky

4.1 Prostředí
4.4 

Humanizace 
péče

30.06.2022
NEZAŘAZE
NO - BePlan

07715/RM18
22/119

 prostředky zřizovatele              200 000,00 Kč 
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ÚKOLY - LIDSKÉ ZDROJE

č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle
TERMÍN BePlan

RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

21002
Organizace bude nadále zabezpečovat vzdělávání zaměstnanců v modelu péče dle EBIN na 
dalším pobytovém patře SS DZR. Dále zajistí školení přes ČALS Praha.

3.2 Vzdělávání
4.2 Rozvoj 

konceptů péče

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

31.12.2022

22001
Zabezpečit systémové vzdělávání pro základní skupiny personálu poskytující 
ošetřovatelskou péči - náhled v příloze.

3.2 Vzdělávání
4.2 Rozvoj 

konceptů péče

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

31.12.2022

22002
Využívat i nadále práci externího psychologa pro potřeby osobních a skupinových  supervizí 
(telefonická pomoc).

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

3.3 Supervize 

a doporučení

6.1 Dobré 

jméno a PR
31.12.2022

22003
Navázat spolupráci s externím konzultantem  pro kvalitu zajišťovaných služeb, tak aby byl 
zajištěn nezávazný pohled z venčí.

3.2 Vzdělávání

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

6.2 Spolupráce 31.12.2022

22004
Zajistit základní kurz Paliativní péče - zvyšování kvality ( na základě požadavku 
zaměstnanců jak pro službu DZR, tak i DS, vždy pro jedno pobytové patro). 

3.2 Vzdělávání

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

6.2 Spolupráce 31.12.2022

22005
Zajištění navýšení supervizí pro zaměstnance, s návazností na témata Syndrom, vyhoření, 
komunikace, manažerské dovednosti. Celkem asi pro 60 osob.

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

3.3 Supervize 

a doporučení
6.2 Spolupráce 3112.2022
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23.02.2022 Rizikové situace v péči o osoby s demencí

28.02.2022 Péče o osoby dlouhodobě upoutané na lůžko

01.03.2022 Polohování a manipulace s klientem

02.03.2022 Polohování a manipulace s klientem

31.03.2022 Výživa seniorů (DZR i DS)

13.04.2022
Rozvoj týmové spolupráce zaměstnanců sociálních 
služeb

21.04.2022
Krize, stres, epidemie. Jak zvládat mimořádné zátěžové 
situace

19.05.2022 Pracovní vztahy zdravé i nezdravé

30.05.2022
Základy první pomoci pro zaměstnance sociálních 
služeb

14.06.2022 Škola zad a bezpečná manipulace s klienty

08.09.2022
Úzkostný a obtížně adaptovatelný klient v sociálních 
službách

19.10.2022
Základy první pomoci pro zaměstnance sociálních 
služeb

03.11.2022 Péče o osoby dlouhodobě upoutané na lůžko

24.11.2022 Hranice mezi profesním a osobním životem

Pracovníci v sociálních službách, kteří zajišťují aktivizaci klientů:

Kurzy v délce 8 vyučovacích hod. s akreditací MPSV

06.09.2022 Aktivizace osob s demencí

07.12.2022 Smyslová aktivizace

Návrh plánu vzdělávání DSO I :

Období:  únor 2022 – prosinec 2022

Pracovníci v sociálních službách:

Kurzy v délce 8 vyučovacích hod. s akreditací MPSV

Kurzy zaměřené na:

• základní péči o klienty, 

• první pomoc, kterou by každý PSS měl absolvovat každé 2 roky,

• týmovou spolupráci.



Všeobecné sestry v sociálních službách:

Kurzy v délce 7-8 vyučovacích hod.

15.06.2022
Podávaná medikace a celkový stav klienta - dvě strany 
jedné mince (farmakoterapie ve stáří)

01.11.2022 Péče o klienty s kožním defektem

Vedoucí pracovníci – střední management organizace, vč. koordinátorů péče:

Kurzy v délce 8 vyučovacích hod. s akreditací MPSV

05.04.2022 Jak úspěšně jednat s lidmi

28.06.2022 Komunikace manažera, I. část

14.09.2022 Pracovně právní minimum

23.03.2022 Vykazování péče na zdravotní pojišťovny, 



Ředitel

1. Účast na seminářích  pořádaných APSS ČR se zaměřením na zvyšování kvality 

sociálních služeb,  2. Seminář Registr smluv - aktuální vývojové tendence ,  4. 

Seminář Jak organizovat setkávání klientů s blízkými

průběžně 

do 31. 12. 

2022

Vedoucí 

útvarů + 

PaM  + 

ekonomick

ý úsek 

1. Účast na seminářích pořádaných APSS ČR se zaměřením na zvyšování kvality 

soc. služeb, 2. Prohlubování znalostí v pracovněprávních předpisech a 

odměňování,  3. Prohlubování znalostí v základních účetních předpisech, 4. 

Školení zaměřená na novelizaci zákonů a vyhlášek v návaznosti na výkon 

funkce každého pracovníka, 5. Seminář Registr smluv - aktuální vývojové 

tendence, 6. Šikana v sociálních službách - aktuální vývojové tendence

průběžně 

do 31. 12. 

2022

PSS - přímá 

obslužná 

péče

1. Kurzy Bazální stimulace, 2. Biografie a plány péče, 3. Účast na supervizích, 4. 

Účast na stážích,                     5. Šikana v sociálních službách - aktuální vývojové 

tendence, 6. Virtuální realita,  7. Škola zad a bezpečná manipulace s klienty, 8. 

Jak přežít v ženském kolektivu, 9. Doprovázení umírajících v sociálních službách

průběžně 

do 31. 12. 

2022

Všeobecná 

sestra

1. Účast na gerontologických dnech,  2. Účast na supervizích, 3. Škola zad a 

bezpečná manipulace s klienty,    4. Seminář Rehabilitace po virovém 

onemocnění COVID

průběžně 

do 31. 12. 

2022

Odborní
1. Účast na odborných seminářích pořádaných společností UNIFY, 2. Účast na 

gerontologických dnech,   3. Seminář Rehabilitace po virovém onemocnění 

průběžně 

do 31. 12. 

Sociální 

pracovník + 

1. Účast na seminářích pořádaných APSS ČR,  2. Účast na stážích,    3. Účast na 

supervizích,                  4. Biografie a plány péče, 5. Jak žít a přežít v ženském 

průběžně 

do 31. 12. 

PSS - 

výchovná 

1. Účast na seminářích pořádaných APSS ČR,  2. Účast na stážích, 3. Seminář 

Doprovázení umírajících v sociálních službách, 4. Účast na supervizích, 5. 

průběžně 

do 31. 12. 

Dělnické 

profese

1. Semináře a školení potřebná k výkonu funkce a vyplývající se zákonných 

norem, 2. Školení dle   § 4 Vyhl. Č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v 

průběžně 

do 31. 12. 

Kuchařky + 

pomocné 

1. Semináře a školení potřebná k výkonu a zkvalitnění funkce  vyplývající se 

zákonných norem

průběžně 

do 31. 12. 

Nutriční 

terapeut

1. Semináře a školení potřebná k výkonu a zkvalitnění funkce vyplývající se 

zákonných norem,       2. Výživa osob s demencí,  3. Účast na odborných 

průběžně 

do 31. 12. 

Zpracoval: vedoucí pracovníci, PaM

Schválil: ředitel organizace

Všichni zaměstnanci se budou účastnit školení BOZP a PO, školení řidičů.

Plán vzdělávání zaměstnanců pro rok 2022 Domova Slunečnice 

Útvar ředitele

Útvar sociálně zdravotní

Útvar sociální

Útvar provozní

Úsek stravovací provozu



ÚKOLY - KVALITA PÉČE

č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle
TERMÍN BePlan

RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

22001
Příprava na recertifikaci „Vážka“
Organizace se připravuje na pravidelnou recertifikaci – obhájení certifikátu „Vážka“ od České 
alzheimerovské společnosti Praha.

4.2 Rozvoj 

konceptů péče

4.4 

Humanizace 

péče

5.2 Externí 

kontroly
31.12.2022

22002

Příprava na recertifikaci konceptu „Basální stimulace“
Organizace se nadále připravuje na recertifikaci konceptu „Basální stimulace“ jehož je držitelem 
a je přesunuto na rok 2022 (velký zájem – obsazenost certifikátorů – období covidu ). Tento 
koncept je zaveden na všech 10 pobytových patrech.

4.2 Rozvoj 

konceptů péče

4.4 

Humanizace 

péče

5.2 Externí 

kontroly
31.12.2022

22003 Zahájit vzdělávání v oblasti Paliativní péče - základní kurzy.
4.2 Rozvoj 

konceptů péče

4.4 

Humanizace 

péče

5.2 Externí 

kontroly
31.12.2022

19



ÚKOLY - KONTROLNÍ SYSTÉM

č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle
TERMÍN BePlan

RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

22001

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.

5.1 Interní 

kontroly
31.12.2022

22002 Organizace bude spolupracovat při pravidelné účetní kontrole prováděné IAK MMO.
5.2 Externí 

kontroly
30.04.2022

20



ÚKOLY - DOBRÉ JMÉNO A PUBLIC RELATIONS

č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle
TERMÍN BePlan

RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

22001
Organizace bude spolupracovat i nadále v projektu "Zvýšení kvality péče o seniory s 
využitím telemedicínského řešení". Viz příloha - obsah konceptu.

6.1 Dobré jméno 

a PR
31.12.2022

22002

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. Organizace bude i nadále zaměstnávat 4 osoby se 
zdravotním postižením, především z příspěvkové organizace „Čtyřlístek“ – centrum pro osoby 
se zdravotním postižením – dle covidní situace.

6.1 Dobré jméno 

a PR
31.12.2022

22003 Pokračovat ve spolupráci s organizací ADRA Ostrava zajišťující dobrovolnickou činnost. 6.2 Spolupráce
4.3 Aktivizace 

a volný čas

4.4 

Humanizace 

péče

31.12.2022

22004
Projekt
Reminiscence 2022

6.2 Spolupráce
4.3 Aktivizace 

a volný čas

4.4 

Humanizace 

péče

31.12.2021

22005
Krátkodobé pobyty seniorů
Organizace zajistí realizaci „krátkodobých pobytů“ pro cílovou skupinu za pomocí hostovských 
pokojů.

6.2 Spolupráce 31.12.2022

22006
Projekt
Hodinový vnuk

6.2 Spolupráce
4.3 Aktivizace 

a volný čas

4.4 

Humanizace 

péče

31.12.2022
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Nová Slunečnice
Zvýšení kvality péče o seniory s využitím telemedicínského řešení
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CÍLE NA ROKY 2023 - 2024

č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle
TERMÍN BePlan

RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

2324001 Pokračování v biografickém konceptu péče na obou pobytových patrech. 3.2 Vzdělávání
4.2 Rozvoj 

konceptů péče

6.1 Dobré 

jméno a PR
31.12.2023

2324002 Provedení Klimatizace budov nyní poslední patro budovy D2, dle KV SMO na období 2023.
1.2 Externí 

zdroje a projekty

2.1 Investice a 

rekonstrukce

4.4 

Humanizace 

péče

31.12.2023
ZAŘAZENO - 

BePlan

usn. ZM č. 

1745/ZM1822/

28 
           5 000 000,00 Kč 

2324003 Příprava na zavedení prvků „důstojného umírání“ – paliativní péče. 3.2 Vzdělávání
4.2 Rozvoj 

konceptů péče

6.1 Dobré 

jméno a PR
31.12.23

2324004
Příprava realizace celkové revitalizace zahrady naší organizace se zavedením prvků 
prostorové orientace v duchu smyslových zahrad.

4.2 Rozvoj 

konceptů péče

4.3 Aktivizace 

a volný čas

4.4 

Humanizace 

péče

31.12.2024
NEZAŘAZENO - 

BePlan
 zdroje SMO, externí zdroje            3 000 000,00 Kč 

2324005
Rozšíření park. míst pro osobní automobily ve výši 5 800 tis. Kč vč. DPH dle KV SMO na 
období 2023-2024.

1.2 Externí 

zdroje a projekty

2.1 Investice a 

rekonstrukce
31.12.2024

ZAŘAZENO - 

BePlan
              400 000,00 Kč 

2324006
Obnova prádelenské techniky 1.2 Externí 

zdroje a projekty

2.1 Investice a 

rekonstrukce
31.12.2023

ZAŘAZENO - 

BePlan

 zdroje SMO, 

prostředky organizace  
           3 639 000,00 Kč 

2324007 Vybudování Zimní zahrady 2 - vstupní část D1, zpracován projekt
1.2 Externí 

zdroje a projekty

2.1 Investice a 

rekonstrukce

4.4 

Humanizace 

péče

31.12.2024
ZAŘAZENO - 

BePlan

 zdroje SMO, 

prostředky organizace  
           2 650 000,00 Kč 
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SAZEBNÍK ÚHRAD
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SAZEBNÍK ÚHRAD
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SAZEBNÍK ÚHRAD
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SAZEBNÍK ÚHRAD
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Organizační struktura organizace.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Organizační struktura služby DS.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Organizační struktura služby DZR.
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