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ÚVODNÍ SLOVO K VYHODNOCENÍ 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 služby od 01. 01. 2021 pro DS je 190 klientů a kapacita služby pro DZR je 205
klientů. Celkem tedy nabízíme pobyt v 235 jednolůžkových, 56 dvoulůžkových a 16
třílůžkových pokojích.
Při ohlédnutí za rokem 2021 musím říci, že jako každý rok jsme měli připravený "Plán
činnosti", avšak vzhledem k přetrvávajícímu "Covidovému období" se nám podařilo splnit jen
část uvedených úkolů. Některé úkoly musely být přesunuty na rok 2022. Důvodem byla i
zvýšená kontrolní činnost nadřízených orgánů na podněty zaměstnanců a zajišťování úkolů
spojených s "COVID -19" - zvýšená hygienicko - protiepidemická opatření, v podstatě stálé
zajišťování testování zaměstnanců a klientů, desinfekce povrchů a rukou, spojená se
zvýšenou administrativou, atd.
V dubnu proběhla v organizaci další Inspekce kvality MPSV ČR, tentokráte na sociální službu
DZR. V měsíci květnu jsme obdrželi dopis z MPSV o zahájení správního řízení. Organizace se
proti správnímu řízení odvolala a v září podala rozklad tohoto správního řízení. Koncem
listopadu jsme obdrželi dopis o tom, že bude svolána rozkladová komise. Organizace prošla
inspekcí, dostala uloženo provést nápravná opatření, která musela nastavit a splnit do určitých
období a musela podat na MPSV zprávu o plnění nápravných opatření do konce roku 2021 splněno. 5.1.2022 jsme dostali potvrzení od MPSV, že obdrželi přehled plnění úkolů a tímto
považují toto za splněné. Od té doby nemáme nové informace.
Po této inspekci nastoupil v květnu Oblastní inspektorát práce Ostrava, který kontroloval
povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce a dalších zákonů s tím souvisejících, jako
například seznamování zaměstnanců s obsluhou přístrojové a strojové techniky (jídelní výtah
atd), dodržování pracovní doby, a vztahy na pracovišti. Kontrola ukončena zápisem o
odstranění závad během kontroly a od 08/21 byla zahrnuta noční přestávka u třísměnného
provozu do placené pracovní doby z důvodu nemožnosti střídání pracovníků na těchto
směnách.
Současně nastoupila v květnu i kontrola z KÚ MSK, a to na oblast spadající pod účinnost
zákona č.108/2006 Sb., kontrola registračních podmínek - kontrola v pořádku.
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Druhou kontrolou byla kontrola z odboru zdravotnictví na dodržování zákona 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve
znění pozdějších předpisů, zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, vyhlášky
č.99/2012 Sb., o požadavcích na minimálních personální zabezpečení zdravotních služeb a
vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění. K této kontrole byl
pozván i externí odborný lékař - odborný poradce. Důvodem přizvání byla odborná spolupráce
při výkonu kontroly a tato kontrola rovněž v pořádku.
Dalším důležitým úkolem bylo zavedení změny organizace práce pro sociální službu DS. Díky
všem velkým kontrolám, které stály nemalé úsilí, jsme tuto změnu provedli k 01. 09. 2021
včetně změn organizačních schémat na registru MPSV prostřednictvím registrujícího orgánu
KÚ MSK.
Toto období znamenalo přípravu a podepsání nových popisů pracovních funkcí v celkovém
počtu cca 120 zaměstnanců včetně nových vedoucích pracovníků. Rovněž jsme museli
provést spoustu jednání, kde se vysvětlovala tato změna, nový způsob práce, kdy vedoucími
pobytových pater se staly sociální pracovnice a všeobecné sestry nyní plní funkci tzv.
žurnálních sester - tzv. 3 směnný provoz. Jinak viz Organizační schéma. Od 01.12.2021 jsme
na základě prvních zkušeností zavedli na této službě tzv. Koordinátorky přímě péče z řad
pracovníků sociálních služeb - přímé péče. Tato pracovnice přešla na ranní směny a je
nápomocna vedoucí daného patra - sociální pracovnici s vedením svého týmu, zajišťováním
rozpisů směn 3 směnného provozu včetně personálních požadavků.
Věříme, že tato změna organizace povede k zajištění lepší koordinace práce s cílem zajistit
kvalitu péče klientům a bude oboustranně prospěšná.
Jako negativní dopad, této změny organizace práce bylo ukončení pracovního poměru 3
všeobecných sester.
Co vidíme jako nejvíce problémové za celé období je nedostatek jak personálu přímé péče,
všeobecných sester, tak i kuchařů a pomocného personálu pro stravovací provoz a prádelnu
(tady je to ale dáno platovou politikou). Vnímáme to jako problém celé republiky.
Snad "Covidová situace" již nebude tak silná a doba se zlepší.

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.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE I - vyhodnocení plánu činnosti
NÁZEV ORGANIZACE

Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace
SÍDLO

Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava-Poruba

K
a
p
a
c
i
t
a

Druhy poskytovaných služeb

Přepočtený
Počet klientů
počet
k 31.12.
zaměstnanců
schválený RM

Domov pro seniory

190

178

129,92

Domov se zvláštním režimem

205

185

149,58

CELKEM

395

363

279,50

WWW STRÁNKY A ZÁKLADNÍ KONTAKTY

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

IČ

7mixdgm

70631883

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

Ing. Radek Baran, rbaran@dsporuba.com, 603202061
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ZÁKLADNÍ INFORMACE II - vyhodnocení plánu činnosti
PRŮMĚRNÝ EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ
L
É
K

V
Y
C
H

C
E
L
K
E
M

P
S
S

S
O
C

Z
D
R

S
P
R

M
A
N

D
Ě
L

domov pro seniory

72,54

7,42

15,66

6,94

3,36

25,05

1,48

132,45

domov se zvláštním režimem

79,82

6,29

17,11

5,12

3,64

27,85

0,52

140,35

Druh poskytované služby
(příp. místo)

P
S
Y

CELKEM

152,36

13,71

32,77

12,06

z toho
odchody do
důchodu

z toho ve
zkušební
době

KOEFICIENT
FLUKTUACE

MÍRA FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ

Kategorie zaměstnanců

Celkový počet
rozvázaných
prac. poměrů

PSS - pracovníci v soc. sl.

18,00

SOC - sociální pracovníci

-

ZDR - zdravotníci

9,00

SPR - správa

1,00

MAN - vedoucí pracovníci
DĚL - dělníci a ostatní
Lékaři a psychologové
Vychovatelé
CELKEM

4,00
-

1,00
-

4,00
1,00

-

-

-

-

2,00
-

-

11,81
27,56
7,66
7,56
-

-

-

-

-

32,00

3,00

5,00

11,73
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7,00

52,90

2,00

-

272,80

ZÁKLADNÍ INFORMACE III - vyhodnocení plánu činnosti
PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ POČTY KLIENTŮ DLE PŘIZNANÉHO PŘÍSPĚVKU NA PÉČI *

Druh poskytované služby
(příp. místo)

B P
E N
Z P

PNP I

PNP II

PNP III

PNP IV

Obložnost v %

Počet
aktuálních
žádostí k
přijetí

Počet úmrtí ve Počet nástupů
sledovaném ve sledovaném
roce
roce

DPS

9,42

24,00

53,00

50,33

39,75

92,82

180

58,00

76,00

DZR

2,08

14,17

48,08

63,08

60,00

91,76

46

84,00

88,00

11,50

38,17

101,08

113,41

99,75

184,58

226

142,00

164,00

CELKEM

* Vzorec výpočtu: součet měsíčních stavů klientů v jednotlivých kategoriích / 12

Stravování

z toho ks pro
počet porcí za
zaměstnance
rok
a cizí

uveďte z
kolika druhů
jídel je možné
vybírat

počet směn
provozu

Počet vydaných obědů (provoz 1)

78 751

12 295

1 nebo 2

2

Počet vydaných obědů (provoz 2)

71 850

9 639

1 nebo 2

2

150 601

21 934

Počet vydaných obědů (provoz 3)
CELKEM

Stravování - úvazky

vedoucí úseku

provoz 1

provoz 2

provoz 3

výše úvazků
(průměrný
evidenční
počet)

výše úvazků
(průměrný
evidenční
počet)

výše úvazků
(průměrný
evidenční
počet)

0,52

0,48

nutriční terapeut

0,52

0,48

kuchař

5,00

5,00

pomocná síla

8,00

6,00

skladní

1,00

1,00

úklid

-

-

ostatní

-

-

15,04

12,96

CELKEM

-

* nemáte-li kategorii obsazenu, vyplňte, prosím, nulu
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ZDROJE - vyhodnocení plánu činnosti
SKUTEČNOST ZA MINULÉ OBDOBÍ
tis. Kč

Náklady (N)
z toho:
osobní
ostatní
účelové
odpisy movitého majetku - svěřený
odpisy movitého majetku - vlastní
odpisy nemovitého majetek

Vlastní výnosy (V)
z toho:
úhrady klienti (pobyt strava)
příjmy za péči
od zdrav. poj.
ostatní
odpisy

Státní dotace (O)
Ostatní dotace (J)
Neinv. přísp. SMO = N-V-O-J
Výnosy CELKEM

DS

DZR

sl. 3

sl. 4

0

Celkem

108 892

76 321
22 827

77 319
25 819

1 214
1
4096

1 316
1
4437

153 640
48 646
0
2 530
2
8 533

47 958

53 886

101 844

22 585
15 077
3 458
2741
4 097

24 203
18 985
4 266
1994
4 438

46 788
34 062
7 724
4 735
8 535

22 797
9 535
21 510
101 800

23 271
8 559
23 771
109 487

46 068
18 094
45 281
211 287

76,85

78,81

77,85

% soběstačnosti (bez odpisů, vč. O+J)

0

sl. 5

104 459

0

213 351

PLÁN NA MINULÉ OBDOBÍ
tis. Kč

Náklady (N)

DS

DZR

sl. 3

sl. 4

70 399
20 414

76 266
22 118

1 201
5
4091

1 302
2
4431

53 150

57 577

25 680
18 842
3 600
937
4 091

27 820
20 411
3 900
1015
4 431

53 500
39 253
7 500
1 952
8 522

Státní dotace (O)
Ostatní dotace (J)
Neinv. přísp. SMO = N-V-O-J

24 355
0
18 605

26 385
0
20 157

50 740
0
38 762

Výnosy CELKEM

96 110

104 119

200 229

80,84

80,84

80,84

Vlastní výnosy (V)
z toho:
úhrady klienti (pobyt strava)
příjmy za péči
od zdrav. poj.
ostatní
odpisy

% soběstačnosti (bez odpisů, vč. O+J)

0

Celkem

104 119

z toho:
osobní
ostatní
účelové
odpisy movitého majetku - svěřený
odpisy movitého majetku - vlastní
odpisy nemovitého majetek

0

sl. 5

96 110

0

200 229
146 665
42 532
0
2 503
7
8 522

0

0

0

110 727

SKUTEČNOST ZA MINULÉ OBDOBÍ
EXTERNÍ ZDROJE (vč. věcných darů a darů fyzických osob celkem)
Název zdroje, grantu, donátora
TS - DS č. 1-01/21 - kultura klientů
Perfect Distribution a.s. - DS č. 1-02/21 - věcný dar ústenky
Factore s.r.o. - DS č. 1-04/21 - dezinfekční zařízení na vodovod. systém teplé vody
Nadační fond Českého rozhlasu - DS č. 1-05/21 - věcný dar desková hra
JS - DS č. 1-07/21 - 20 ks stolní ventilátory
VP - DS č. 1-08/21 - kultura, propagace, reklama
ML - DS č. 1-09/21 věcný dar inkontinentní pomůcky
MT - DS č. 1-10/21 - aktualizaci propag. videa
JS - DS č. 1-11/21 - věcný dar matrace
Distrimed s.r.o. - DS č. 1-12/21 - věcný dar atnidekubitní matrace
JK - DS č. 1-13/21 - věcný dar lednice

CELKEM
Externí zdroje jako % nákladů celkem

Kč
30 000
34 219
18 000
5 590
30 000
5 000
3 810
30 000
1
235 600
1

392 221
0,18
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CERTIFIKÁTY V OBLASTI PÉČE UDĚLENÉ ORGANIZACI

rok udělení

rok
recertifikace

Značka kvality APSS ČR

2011

2020

Basální stimulace

2015

čekáme na
recertifikaci

"Vážka"

2016

2019

Název a popis certifikátu nebo konceptu péče
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OBLASTI ZVYŠOVÁNÍ KVALITY

Ve kterých oblastech kvality péče a humanizace jste v uplynulém roce dosáhli
nejvýznamnějších úspěchů?
1. Změna organizace práce na sociální službě DS.
2. Zavedením dvou vedoucích jednotlivých sociálních služeb - došlo k výraznému zlepšení
kontrolního systému v podávání péče klientům, věnování se problematice péče o zaměstnance.
3. Zkvalitnění péče vidíme ve schválení posílení počtu zaměstnanců přímé péče pro rok 2022.
4. V roce 2021 rovněž považujeme za přínosné stálé umožnění setkávání se klientů s rodinnými
příslušníky, kdy návštěvní hodiny byly v dopoledních i odpoledních hodinách - 7 dnů v týdnu.
V roce 2020 (Covid-19) totiž docházelo k dlouhodobému odloučení rodin, kdy nejvíce tím trpěli naši
klienti. Rodiny i klienti v roce 2021 kvitovali možnost využití bezkontaktní návštěvní místnosti, kde se
mohli vidět a pobavit prostřednictvím dorozumívacího zařízení a neztratili mezi sebou kontakt.
5. Organizace se připravovala na recertifikaci "Vážka" od ČALS PRAHA. která měla proběhnout ve
12/2021, ale z důvodu nemocnosti neproběhla. Náhradní termín dohodnut na 03-2022.
6. Organizace zabezpečila vzdělávání pro podporu kvality služeb na tyto témata: Výživa osob s
demencí (Výživa seniorů-pro DS) , Škola zad, Jak žít a přežít v ženském kolektivu, Doprovázení,
Individuální plánování pro klienty s demencí (Individuální plánování (pro DS), Šikana, Rehabilitace po
COVID, , Rizikové situace. Těchto školení se zúčastnilo 115 zaměstnanců i v probíhajícím období
Covidu.
7. Rovněž se 15 našich zaměstnanců zúčastnilo řady školení organiziové prostřednictvím OSVZ
MMO.
8. Organizace nadále spolupracuje s tzv. „Plovoucí nutriční ambulancí“. Nutriční terapie v současné
době zaujímá důležité místo v léčebných postupech a strategiích při léčbě pacientů. Je nedílnou
součástí nejen léčby, ale i prevence a rekonvalescence při různých onemocněních. Stává se součástí
našeho života ve zdraví i v nemoci, a proto od začátku roku 2020 úzce spolupracujeme s nutričními
lékaři a nutriční terapeutkou, kteří klientům nabízejí širokou řadu různých produktů klinické výživy,
která pomáhá při různých zdravotních obtížích a klientů s rizikem malnutrice. Nutriční lékař vždy
zhodnotí u lůžka, nebo v ambulanci stav klienta a navrhne léčbu. Nutriční terapeutka pravidelně
několikrát v měsíci navštěvuje klienty a se zdravotnickým pracovníkem hodnotí nutriční stav.
9. V roce 2021 metodičky ve spolupráci s vedoucími služeb a vedoucími jednotlivých pater prováděly
revize jednotlivých Standardů kvality, zapracovávaly poznatky z kontrol, jednotlivých úseků a útvarů.
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ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY

Uveďte hlavní výsledky zjišťování zpětné vazby (klienti, rodinní příslušníci, zaměstnanci,
spolupracující subjekty, dobrovolníci, zřizovatel apod.) v minulém roce.
Spolupráce s dobrovolnickým centrem Adra.
V roce 2021 docházelo do organizace celkem 22 dobrovolníků, kteří ve svém volném čase strávili s
klienty 305 hodin (186 návštěv), viz příloha. V rámci zjišťování zpětné vazby se koordinátor
dobrovolníků účastní pravidelných supervizí, pořádaných dobrovolnických centrem Adra. Dále jsou
dobrovolníkům nabídnuty dotazníky, kde se mohou vyjádřit.
V rámci spolupráce s dobrovolnických centrem rovněž probíhalo setkávání studentů a seniorů projekt MOST. Při setkáních probíhaly různé výtvarné aktivity, aromaterapie, péče o ruce, líčení.. Do
těchto aktivit se zapojili 4 studenti, kteří se klientům věnovali 9 hodin při 8 návštěvách (setkání
probíhalo dle možností z důvodu covid-19).
Nadále probíhal projekt Hodinový vnuk a Křížovkářská liga - p. Sekanina.
Organizace rovněž navýšila počet tzv. schránek důvěry (celkem 26 schránek+mobilní schránka), kde
mohou všichni obyvatelé i zaměstnanci nebo jaký koliv návštěvník vhodit svou , stížnost, poděkování,
podnět nebo přání. Schránky jsou pravidelně vybírány 1xtýdně, vždy v pátek. Za rok 2021 jsme
obdrželi prostřednictvím těchto schránek 15 vzkazů, které jsou součástí vnitřní normy "Podněty a
stížnosti v organizaci" viz níže.
Pro získání zpětné vazby se předává Dotazník pro studenty, stážisty a dobrovolníky. V tomto
dotazníku mohou napsat svá hodnocení a připomínky.
V uplynulém roce jsme obdrželi prostřednictvím zřizovatele "Průzkum spokojenosti s poskytovanými
službami v pobytových zařízeních pro seniory v Ostravě", který vypracovala společnost "SocioFaktor
s.r.o.". Tento dokument byl zpracován pro jednotlivé organizace a byl proveden za účelem využití pro
vlastní práci v organizaci jak se zaměstnanci, klienty, tak i s jejich rodinnými příslušníky. Dotazování
probíhalo písemně i osobními rozhovory. Organizace se tak v budoucnu může zaměřit na své
problémové oblasti jednotlivých vrstev dotazování-šetření.
Dle vnitřní normy „Podněty a stížnosti v organizaci“ bylo za rok 2021 podáno: 2 stížností (obě se týkali
praní prádla) a 15 podnětů (prádlo z prádelny, strava, dotaz k zdr. péči). Organizace obdržela 19
děkovných dopisů od rodinných příslušníků, a to za příkladnou péči, chování zaměstnanců, za stravu
(od klientů), uspořádání akcí apod.
Vzhledem k období Covidu, zvýšeného počtu externích kontrol, byla kontrolní činnost zaměřena
hlavně na naplňování bezpečnostně hygienických pokynů KHS Ostrava, mimořádných opatření,
metodických postupů a dalších metodik státních orgánů.
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ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY

14

15

16

17

18

STRATEGICKÉ CÍLE
VIZE / POSLÁNÍ ORGANIZACE:

č.

21001

ČS

Vazba na
hlavní cíl

Strategické cíle
Ve spolupráci a s podporou zřizovatele definovat základní strategické cíle a vizi
organizace v rámci přípravy na nový systém hodnocení a přípravy plánů činnosti
příspěvkových organizací. T: 12/2021
Částečně splněno. Organizace vzhledem k zajišťování úkolů ze všech externích kontrol a
hlavně IQ MPSV, organizace vypracovala v závěru roku Strategický plán organizace
včetně zapojení středního managmentu. Proběhlo setkání se zástupcem OSVZ Mgr. R.
Honusem, nastudování zaslaných podkladových materiálů - video pro sestavování PČ a
VPČ novým systémem.

19

Vazba na
další cíle

Vazba na
další cíle

Vazba na
další cíle

Vazba na
další cíle

ÚKOLY - FINANČNÍ ZDROJE

č.

Popis cílů

Vazba na
hlavní cíl

21001

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

31.12.2021

1.1 Výnosy a
náklady

31.12.2021

1.1 Výnosy a
náklady

31.12.2021

S
21002

Vazba na
další cíle

Vazba na
další cíle

TERMÍN

BePlan

RM/ZM
(číslo
usnesení)

Popis zdrojů

Náklady v Kč

Splněno.
Organizace již od 01.07.2020 neplní funkci vzorku na potraviny. Zůstává členem pracovní skupiny MMO.

Zajistit splnění podmínek Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě.
Splněno.

S

21003

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.

S

Splněno. Organizace žádala v mimořádném kole o dofinancování do výše požadavku na rok 2021. KÚ MSK
avšak krátil tuto žádost o 4.672,- mil. Kč a z programu na zvyšování kvality uspěla získáním finančních
prostředků na provedení projektu klimatizace posledních pater budov D1 a D2.

21004

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.

S

31.12.2021

1.1 Výnosy a
náklady

Přijímat zájemce s nízkými příjmy za účelem vyrovnání nepoměru mezi jednotlivými PO. Při
stanovení výše úhrady spolupracovat s úřadem práce.

S

Za sledované období jsme rovněž přijímali klienty, kteří nemají na základní úhradu, popřípadě jsou kryty
doplatkovou dohodou. Za rok 2021 evidujeme celkem 62 klientů se sníženou úhradou (soc. služba DS-39 a
soc. služba DZR-23 klientů). Za rok 2021 evidujeme celkem 9 uzavřených aktivních doplatkových dohod (DS-9
a DZR-0). Počet Doplatkových dohod je v současnosti ovlivněn i zvyšováním důchodů a tím klienti dosahují na
základní úhradu a druhou problematikou je, že uzavírání doplatkových dohod není povinností danou zákonem
jen dobrovolností. Nemáme v současnosti ani jednoho klienta s úhradou pod 3000,- Kč/měsíc.

31.12.2021
1.1 Výnosy a
náklady

6.2
Spolupráce

31.12.2021

31.12.2021

20

KÚ MSK - projekt klim,
prostředky organizace

NEZAŘAZE
NO - BePlan

Dotace testování,
Vícenáklady Covid,
projekt klimatizace

519 090,00 Kč

31.12.2021

Splněno. Organizace požádala v rámci mimořádných dotací MZ a MPSV a využila fin prostředky z MSK zvyšování kvality na projekt klimatizace.

21005

ZAŘAZENO BePlan

4 612 144,00 Kč

ÚKOLY - BUDOVY A PROVOZ
RM/ZM
(číslo
usnesení)

č.

Popis cílů

Vazba na
hlavní cíl

21001

Sanace zdiva centrální šatny zaměstnanců D1 (přesun z roku 2020)
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.

2.1 Investice a
rekonstrukce

31.12.2021

NEZAŘAZE 05282/RM18
NO - BePlan
22/78

prostředky zřizovatele,
prostředky organizace

1 690 209,00 Kč

2.1 Provozně 3.1 Kultura
technické
organizace a
participace
prostředky

31.12.2021

NEZAŘAZE
NO - BePlan

prostředky organizace

250 000,00 Kč

S

21002

S

21003

ČS

21004

S

21005

N

21006

Vazba na
další cíle

Vazba na
další cíle

TERMÍN

BePlan

Popis zdrojů

Náklady v Kč

Úkol splněn.

Výměna PC + monitory II. Etapa
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.
Úkol splněn.

Obnova a rozšíření wifi sítě
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).

238 720,90 Kč

4.4
2.1 Provozně
NEZAŘAZE
4.1 Prostředí Humanizace 31.12.2021
technické
NO - BePlan
péče
prostředky

prostředky organizace

250 000,00 Kč

2.1 Investice a
rekonstrukce

prostředky zřizovatele

320 000,00 Kč

prostředky zřizovatele

321 963,00 Kč

prostředky zřizovatele

6 420 000,00 Kč

Úkol splněn částečně - neuskutečnila se finální dodávka z důvodu chybějících čipů na trhu.

Zajištění protipožárních uzávěrů (přesun z roku 2020)
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.

31.12.2021

NEZAŘAZE 05282/RM18
NO - BePlan
22/78

Splněno.

Klimatizace posledních pater budov D1 a D2 (z roku 2019 a 2020)
Organizace zajistí přípravy na vybudování klimatizace, v roce 2021 vyhlásí veřejnou zakázku
na projekt a pak na dodavatelskou firmu dle jednotlivých etap plnění.

2.1 Provozně
3.1 Kultura
ZAŘAZENO - 05421/RM18
technické
4.1 Prostředí organizace a 31.12.2021
BePlan
22/79
prostředky
participace

Nesplněno, VZ přesunuta na rok 2022 z důvodu nerentabilního vyhlášení VZ - navýšení cen veškerých
stavebních prací.

Rekonstrukce podlahy varny – budova D1 (přesun z roku 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.

- Kč

2.1 Investice a
4.1 Prostředí
rekonstrukce

21

30.6.2021

ZAŘAZENO - 05282/RM18
BePlan
22/78

prostředky zřizovatele

500 000,00 Kč

Popis cílů

č.

N

Úkol přesunut na rok 2022. Příspěvek byl vrácen zřizovateli 11/2021. PO ve vyúčtování uvedla, že akci bude
realizovat ze svého investičního fondu.

21007

Obnova postelí v organizaci (přesun z roku 2020)
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.

S

21008

ČS

21009

N

21010

S

Vazba na
další cíle

Vazba na
další cíle

TERMÍN

BePlan

RM/ZM
(číslo
usnesení)

Popis zdrojů

Opravy kovových konstrukcí D1 a D2 (přesun z roku 2020)
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.

2.1 Provozně
4.4
technické
4.1 Prostředí Humanizace
prostředky
péče

30.6.2021

NEZAŘAZE 05282/RM18
NO - BePlan
22/78

prostředky zřizovatele

2.1 Investice a
rekonstrukce

31.12.2021

ZAŘAZENO BePlan

prostředky organizace

2.1 Investice a
rekonstrukce

31.12.2021

NEZAŘAZE
NO - BePlan

prostředky organizace

N

Na konci roku 2021 na žádost PO zpracován materiál na změnu účelu "1ks multifunkčního el. varného zařízení,
2ks plynových sporáků s 2hořáky, 1ks plynového kotle 130-150l a 2ks sestavných modulů" a prodloužení
termínu čerpání do 31. 3. 2022. Schváleno RMO

21012

Obnova rolet – budova D1
Organizace zajistí výměnu – obnovu rolet do jednotlivých pokojů klientů a společných prostor
v budově D1 organizace.

1 500 000,00 Kč

- Kč
2.1 Provozně
technické
prostředky

30.6.2021

NEZAŘAZE 04486/RM18
NO - BePlan
22/66

Splněno.

21011

200 000,00 Kč

- Kč

Úkol přesunut na rok 2022 z důvodu zdražení stavebních prací.

Desinfekce vody
Organizace zajistí pořízení 2 kusů souprav na automatické dávkování desinfekčního
prostředků na okruhu vodovodního systému v budovách D1 a D2 (akce legionella).

464 000,00 Kč

478 775,40 Kč

Splněno částečně., zatím zpracovány nabídky. Přesun finančních prostředků i dle Be-Planu.

Výměna ležatých rozvodů budova D1 (přesun z 12/2020)
Organizace zajistí nutnou výměnu ležatých rozvodů v budově D1 – dilatační celky C (1.NP5.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.

Náklady v Kč

- Kč

Úkol splněn.

Výměna varných prvků – strav. provoz (přesun z 12/2020)
Na konci roku 2021 na žádost PO zpracován materiál na změnu účelu, která byla požadována
z důvodu přehodnocení varné části na základě požadavků pracovníků stravovacího provozu.
Nyní je požadována tedy jednotná varná část doplněná o pracovní plochy s varnými prvky i z
důvodu zajištění vyššího hygienického standardu, technický posun ve stylu vaření, sestavení
do varného bloku. Jedná se tedy o: 1 ks multifunkčního el. zařízení, 2 ks plynových sporáků s
2 hořáky, 1 ks plynový kotel 130-150 l a 2 ks sestavných modulů a prodloužení termínu
čerpání do 31. 3. 2022.

S

Vazba na
hlavní cíl

2.1 Provozně
technické
prostředky

31.12.2021

NEZAŘAZE 05421/RM18
NO - BePlan
22/79

prostředky zřizovatele +
prostředky organizace

358 809,00 Kč

prostředky zřizovatele,
organizace, externí zdroje

577 001,00 Kč

prostředky zřizovatele

1 387 000,00 Kč

- Kč

4.1 Prostředí

Splněno.

22

30.6.2021

NEZAŘAZE 05282/RM18
NO - BePlan
22/78

prostředky zřizovatele

600 000,00 Kč

prostředky zřizovatele
prostředky organizace

611 283,00 Kč

ÚKOLY - LIDSKÉ ZDROJE

č.

21001

S
21002

N
21003

ČS

21004

ČS

21005

S

Popis cílů

Změna organizace práce
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.

Vazba na
hlavní cíl

Vazba na
další cíle

3.4 Struktura a
počty

3.1 Kultura
organizace a
participace

Vazba na
další cíle

Splněno. Z důvodu zvýšené četnosti externích kontrol úkol přesunut na září 2021.

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

TERMÍN

BePlan

RM/ZM
(číslo
usnesení)

1.4.2021

1.9.2021
3.1 Kultura
4.2 Rozvoj
3.2 Vzdělávání
organizace a
konceptů péče
participace

31.12.2021

Pozastaveno z provozních a finančních možností organizace v daném roce.

Zajištění navýšení supervizí pro zaměstnance, s návazností na témata Syndrom, vyhoření,
komunikace, manažerské dovednosti.

3.3 Supervize a
doporučení

3.1 Kultura
organizace a
participace

Splněno částečně. Bude pokračovat v roce 2022. Organizace v roce 2021 spolupracovala nadále s externím
psychologem do září 2021, pak osobní účast omezena. Osobní setkání jak zaměstnanci, tak i s klienty
proběhly v 06 , 08, a 09/21. Za tuto dobu proběhla i jeho telefonická podpora pro zájemce o pohovor.
Zpracovával okruhy pro mediační proces a supervizi pracovních kolektivů.

Noví zaměstnanci budou proškolení v Individuálním plánování s klientem.

31.12.2921

3.2 Vzdělávání

Splněno částečně. Vzhledem k probíhajícím opatřením díky Covid 19 probíhala takto aktivity především
zajištěním vzdělávání vlastními zaměstnanci v organizaci, kdy na podzim byly umožněny semináře externích
lektorů v organizaci jak pro službu DS i DZR (40 lidí, neproškoleno 10 nových zaměstnanců - vysoká
nemocnost). Bude pokračovat v roce 2022.

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.

31.12.2021

4.2 Rozvoj
konceptů péče

31.12.2021

21.12.2021

3.4 Struktura a
počty

Splněno. Schváleno RMO - navýšení od 01.01.2022 o11 zaměstnanců (ř PSS-POP na DS a 6 PSS-POP na
DZR)

30.9.2021

30.9.2021
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07763/RM18
22/120

Popis zdrojů

Náklady v Kč

ÚKOLY - KVALITA PÉČE

č.

21001

Popis cílů

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

N

Splněno částečně - z důvodu nemocnosti, celkové epidemiologické situace termín přesunut na rok 2022. S ČALS
jsme neustále v kontaktu a byl dohodnut předběžná termín na 03/22.

21002

Příprava na recertifikaci konceptu „Basální stimulace“
Organizace se nadále připravuje na recertifikaci konceptu „Basální stimulace“ jehož je držitelem
a je přesunuto na rok 2021 (velký zájem – obsazenost certifikátorů – období covidu ). Tento
koncept je zaveden na všech 10 pobytových patrech.

N

Vazba na
hlavní cíl

Vazba na
další cíle

Vazba na
další cíle

TERMÍN

4.2 Rozvoj
konceptů péče

4.4
Humanizace
péče

5.2 Externí
kontroly

31.12.2021

4.2 Rozvoj
konceptů péče

4.4
Humanizace
péče

5.2 Externí
kontroly

31.12.2021

Stále probíhá příprava - nemožnost nasmlouvání termínů - neustálé zdržení v plnění termínu z důvodu covidní
doby.
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BePlan

RM/ZM
(číslo
usnesení)

Popis zdrojů

Náklady v Kč

ÚKOLY - KONTROLNÍ SYSTÉM

č.

21001

S

Popis cílů

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.

Vazba na
hlavní cíl

5.1 Interní
kontroly

Splněno. Počet jednotlivých kontrol bude součástí Rozborů hodnocení a činnosti za rok 2021. Organizace
eviduje 26 stížností, 16 děkovných dopisů, 3 podněty. Stížnosti se převážně týkají praní prádla v prádelně. Dle
samostatné normy pro kontrolu plnění Standardů kvality a etického kodexu bylo v organizaci provedeno celkem
224 kontrol, případné závady se řeší na týmových poradách jednotlivých pobytových Pater. Vzhledem k období
Covidu, byla kontrolní činnost zaměřena hlavně na naplňování bezpečnostně hygienických pokynů KHS
Ostrava, mimořádných opatření, metodických postupů a dalších metodik státních orgánů a za jejich
implementaci do praxe naší organizace.

25

Vazba na
další cíle

Vazba na
další cíle

TERMÍN

31.12.2021

BePlan

RM/ZM
(číslo
usnesení)

Popis zdrojů

Náklady v Kč

ÚKOLY - DOBRÉ JMÉNO A PUBLIC RELATIONS

č.

Popis cílů

Vazba na
hlavní cíl

21001

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

S
21002

S
21003

S
21004

S

21005

S

21006

Vazba na
další cíle

Vazba na
další cíle

TERMÍN

31.12.2021

Čtyřlístek - Splněno 4 osoby. Povinný podíl osob s OZP splněn 99,92 %.

Pokračovat ve spolupráci s organizací ADRA Ostrava zajišťující dobrovolnickou činnost.

6.2 Spolupráce

4.3 Aktivizace
a volný čas

4.4
Humanizace
péče

31.12.2021

6.2 Spolupráce

4.3 Aktivizace
a volný čas

4.4
Humanizace
péče

31.12.2021

6.2 Spolupráce

4.3 Aktivizace
a volný čas

4.4
Humanizace
péče

31.12.2021

6.2 Spolupráce

4.3 Aktivizace
a volný čas

4.4
Humanizace
péče

31.12.2021

6.2 Spolupráce

4.3 Aktivizace
a volný čas

4.4
Humanizace
péče

31.12.2021

Splněno. Poskytnutí celoročního parkování Rikši pro organizace města -zajištění servisu a půjčování. Jinak viz
samostatná příloha.

Pokračovat ve spolupráci s Kulturním centrem Ostrava-Poruba a dalšími organizacemi.
Splněno. Vzhledem ke Covidové době spolupráce probíhala hlavně v prvním pololetí roku 2021, kdy
organizace poskytovala společenský sál za účelem uskutečnění tzv. tančírny seniorů.

Projekt
Hodinový vnuk
Splněno. Tento projekt "Hodinový vnuk" vzniknul v rámci spolku Počteníčko, jehož garantem je pan Ivan
Sekanina. Jedná se o propojení seniorů s mladou generací studentů Matičního gymnázia v Ostravě.
Projekt v roce 2021 silně ovlivnila epidemiologická situace. Z tohoto důvodu docházela za dvěma klientkami 1
studentka gymnázia. Návštěvy studentů budou pokračovat v roce 2022.

Projekt
MOST
Splněno. Studenti gymnázia Olgy Havlové, kteří se zapojili do projektu MOST (Mládež Ostravským Seniorům
Týmově), věnovali klientům v rámci 8 setkání 9 hodin. V tomto čase společně vytvářeli různé drobné výrobky,
korálkové náramky, četli knihy a vyprávěli si své vzpomínky. Velmi oblíbená se stala setkání klientek s
dobrovolnicemi s názvem „Být ženou“, zaměřená na touhu žen všech věkových kategorií – cítit se a být ženou a
pečovat o sebe. Klientky byly seznámeny s aromaterapií, péčí o ruce, uvolňujícími masážemi rukou a úpravou
nehtů.
Těmito činnostmi se mladí dobrovolníci snaží překlenout generační rozdíly a přispívat ke zlepšení nálady
klientů a zároveň získávají náhled na problematiku stárnutí.
(četnost návštěv studentů byla ovlivněna epidemiologickou situací roku 2021)

Projekt
Ježíškova vnoučata
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BePlan

RM/ZM
(číslo
usnesení)

Popis zdrojů

Náklady v Kč

č.

Popis cílů

S

Splněno. Náš domov se i letos zúčastnil projektu „Ježíškova vnoučata“, jehož cílem je hlavně obdarovat
osamělé seniory a udělat všem radost.
Zúčastnili se děti a rodiče z mateřské školy V Zahradách, která se společně složila na dárek pro naše klienty v
podobě bohatého občerstvení na dlouhá zimní odpoledne. Moc si vážíme osobního předání ředitelkou této
školy. Dále děkujeme „Ježíškovu vnoučeti“, které po osobním předání a pohovoru s klientem oslovilo
gymnázium v Hlučíně Josefa Kainara, kde náš klient v minulosti vyučoval. Paní ředitelka osobně přinesla
našemu klientovi nejen jeho přání (cukroví), ale i almanach školy, které bylo vydáno k výročí 100 let.
Rovněž děkujeme všem adresátům, kteří obdarovali i naše klienty různými dorty a jiným Projekt Nadace
Českého rozhlasu - Ježíškova vnoučata obdržení hry pro klienty - Čtyři v řadě.

21007

S

21008

Projekt
Křížovkářská liga

Vazba na
další cíle

Vazba na
další cíle

TERMÍN

6.2 Spolupráce

4.3 Aktivizace
a volný čas

4.4
Humanizace
péče

31.12.2021

6.2 Spolupráce

4.3 Aktivizace
a volný čas

4.4
Humanizace
péče

31.12.2021

Splněno. Organizace se i v roce 2021 aktivně zapojila do projektu Křížovkářská liga. Tento projekt rovněž
vzniknul v rámci spolku Počteníčko, jehož garantem je pan Ivan Sekanina.
Od 23.09.2021 po dobu 10 týdnů byly předávány klientům, kteří měli zájem se zapojit, křížovky k vyplnění.
08.12.2021 proběhlo vyhodnocení této aktivity a vylosování výherců. Účastnilo se celkem 34 klientů.

Projekt
Reminiscence 2021 - tentokrát na téma putování.

S

Splněno. Dne 24. 08. 2021 jsme v rámci projektu reminiscence – Putování, který je pod záštitou Magistrátu
města Ostravy, pozvali na návštěvu klienty z Domova Sluníčko, abychom si společně zavzpomínali.
Pro klientky bylo připravené pohoštění v podobě ostravských a olomouckých jednohubek. Od volnočasové
pracovnice jsme se něco dozvěděli o historii ostravských klobás a olomouckých tvarůžků. Poté se společně
vzpomínalo nejen na vaření, pečení, ale i třeba na to, jak byla těžká práce na statku a že pytel žita vážil 50 kg.
Volnočasové pracovnice mezitím připravovaly pytlíky na zdobení doma pečených perníků. Tuto část dne si
klientky opravdu užívaly a bavily se. Vzniklo spoustu krásných zdobených perníčků, které se pak zabalily jako
vlastnoručně vyrobený dárek.
Po obědě si klientky daly kafé a konverzace se vedla v duchu osobních zkušeností u lékaře nebo jiných
vtipných příhod. Zkušenosti klientek byly bohaté a opravdu o zábavu a pikantní historky bylo postaráno.

21009

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

S

Vazba na
hlavní cíl

6.2 Spolupráce

Splněno. Této možnosti v době covidu využila pouze jedna rodina.
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RM/ZM
(číslo
usnesení)

Popis zdrojů

Náklady v Kč

CÍLE NA ROKY 2022 - 2023

č.

Popis cílů

2223001 Pokračování v biografickém konceptu péče EBIN

Vazba na
hlavní cíl

Vazba na
další cíle

Vazba na
další cíle

TERMÍN

3.2 Vzdělávání

4.2 Rozvoj
konceptů péče

6.1 Dobré
jméno a PR

31.12.2022

4.4
1.2 Externí
2.1 Investice a
Humanizace
zdroje a projekty rekonstrukce
péče

31.12.2022

BePlan

RM/ZM
(číslo
usnesení)

Popis zdrojů

Náklady v Kč

Jedná se o pokračování poskytování této péče na 2 pobytových patrech (DS i DZR).
2223002

Provedení klimatizace budovy D1 a D2 ve výši 10 000 tis. Kč vč. DPH dle KV SMO na
období 2023-2024.

ZAŘAZENO - 05421/RM18
BePlan
22/79

prostředky zřizovatele,
prostředky organizace

6 989 910,00 Kč

V roce 2022 vyhlášení soutěže (jak na budovu D1, tak i budovu D2) a případný podpis smlouvy s vybranou
firmou na zhotovení díla (v roce 2022 Budova D1).
2223003 Příprava na zavedení prvků „důstojného umírání“ – paliativní péče.

3.2 Vzdělávání

4.2 Rozvoj
konceptů péče

6.1 Dobré
jméno a PR

31.12.2022

4.2 Rozvoj
konceptů péče

4.3 Aktivizace
a volný čas

4.4
Humanizace
péče

31.12.2022

NEZAŘAZENO BePlan

prostředky organizace

50 000,00 Kč

31.12.2023

ZAŘAZENO BePlan

prostředky zřizovatele,
prostředky organizace

3 639 000,00 Kč

31.12.2023

ZAŘAZENO BePlan

prostředky zřizovatele

400 000,00 Kč

Jedná se vzhledem k závažnému tématu, které potřebuje i zajištění s externími spolupracovníky, o zavedení
základních prvků, kdy chceme aby nás provedla firma s danou kompetencí.
2223004

Příprava studie celkové revitalizace zahrady naší organizace se zavedením prvků prostorové
orientace v duchu smyslových zahrad.
Organizace zajistí studii provedení tohoto konceptu. V současnosti již se projevují znaky opotřebení
jednotlivých prvků exteriéru (lavičky, pergoly, fit park...)

2223005

Obnova prádelenské techniky ve výši 3 639 tis. Kč vč. DPH dle KV MMO na období 20232024.
Organizace má v plánu obnovu jednotlivých ks prádelenské techniky dle KV MMO:1. 2 ks Průmyslová
vysokootáčková pračky s kapacitou 11 kg suchého prádla (např. PRIMUS FX105) za stávající pračku PRIMUS
FS10 (r.v. 2005)
2. 2 ks Průmyslové vysokootáčkové pračky s kapacitou 6,5 kg suchého prádla za stávající pračku PRIMUS P6
(r.v. 2005)
3. Průmyslová bariérová pračka s kapacitou 28 kg suchého prádla za stávající pračku PRIMUS MB26 (r.v.
2005)
4. Průmyslový bubnový sušič s kapacitou 35 kg suchého prádla – doplnění kapacity sušení, vzhledem k
náročnosti stávajících sušičů.
5. Průmyslový válcový mandl s průměrem válce 300mm a žehlící šířkou 1600mm za stávající mandl PRIMUS
I35-160 (r.v. 2005).
6. Průmyslový válcový mandl s průměrem válce 500mm a žehlící šířkou 2500mm a podélným skladačem za
távající mandl PRIMUS IF50-250 (r.v. 2005)

2223006

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

2.1 Provozně
technické
prostředky

2.1 Investice a
rekonstrukce

Jedná se o provedení jedné nové části pro parkování osobních aut v tomto období.
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3.1 Kultura
organizace a
participace

SAZEBNÍK ÚHRAD

29

SAZEBNÍK ÚHRAD

30

SAZEBNÍK ÚHRAD

31

SAZEBNÍK ÚHRAD

32

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Organizační struktura organizace.

33

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Organizační struktura služby DS.

34

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Organizační struktura služby DZR.
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