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Slovo na úvod
Zvyšovat kvalitu poskytované sociální služby je neustálým a nekončícím procesem, do
kterého vstupuje více faktorů. Jedním z nich je ekonomika služby. V r. 2015 jsme museli
sestavit deficitní plán hospodaření se ztrátou 616 tis. Kč, neboť po obdržení dotace v lednu
2015 ve výši 5 307 tis. Kč a redukci nákladů (zejména v oblasti pořizování DDHM) jsme už
nenašli další možnost úspor bez vlivu na provoz služby a tím způsob, jak dosáhnout
vyrovnaného plánu hospodaření. K dokrytí deficitního rozpočtu bylo v září 2015 zřizovatelem
poskytnuto dalších 721 tis. Kč. Hospodaření naší služby tak mohlo skončit výsledkem +57 tis.
Kč. Faktory, které ovlivnily fungování organizace po ekonomické stránce, byly následující:
- zvýšení úhrad od klientů od 1. 2. 2015 o 183,- Kč měsíčně. Zvýšení úhrady se
týkalo zvýšení částky za bydlení (68%), a částky za režie při přípravě stravy
(32%). Vzhledem k příznivému vývoji cen potravin se nezvyšovala částka za
spotřebu potravin
- navýšení příspěvku na péči – cca o 290 tis. Kč. Během roku 2015 bylo podáno
celkem 32 žádostí o úpravu příspěvku na péči (14 žádostí o zvýšení, 18 žádostí o
přiznání). Ne všichni noví klienti mají přiznán příspěvek na péči - buď z neznalosti
této dávky, nebo z důvodu dlouhodobého pobytu ve zdravotnickém zařízení, kdy
nelze o příspěvek žádat. Z celkového počtu 32 žádostí bylo vyhověno 19 klientům,
6 řízení přechází do roku 2016 a 4 klienti během řízení zemřeli. 3 klientům
navýšení nebylo přiznáno.
- získání darů na pokrytí potřeb zdravotnického materiálu
- získání daru na pořízení polohovacích lůžek ve výši 50 tis. Kč
- poskytnutí účelového příspěvku zřizovatele na nákup polohovacích lůžek ve výši
600 tis. Kč
Dalším faktorem, ovlivňujícím kvalitu služby jsou pracovníci. Schválením navýšení
počtu pracovníků zřizovatelem umožnilo přijmout 3 pracovníky do přímé obslužné péče a
zlepšit tak poskytování služby zejména o víkendech a odpoledních směnách, kde jsme
pociťovali velký deficit péče. První pololetí roku 2015 pokračoval projekt na vzdělávání
zaměstnanců v přímé péči a managementu z OP Lidské zdroje a zaměstnanost, který
významně přispěl ke zlepšení péče o klienty díky tématům, která byla pro realizaci vzdělávání
vybrána. Celkem bylo proškoleno 17 témat. Projekt v celkové výši 1,709.130,- Kč byl
ukončen 30. 6. 2015 s následným bezvýhradným schválením Závěrečné monitorovací zprávy.
Materiální podmínky provozu služby nelze oddělit od faktorů, ovlivňujících kvalitu
služby. Díky uskutečněné rekonstrukci v r. 2014 a instalaci EPS v r. 2013, jsme splnili
veškeré požadavky na požární bezpečnost budovy a tím na ochranu osob, které se v ní
nacházejí. Mohli jsme tak zažádat o souhlas se změnou užívání budovy – rekolaudaci, kterou
schválil stavební úřad 30. 4. 2015. Budova je tak od svého vzniku v r. 1977 uznána, v souladu
s předpisy, jako zařízení pro ubytování osob se sníženou schopností pohybu. Rekolaudace je
také základním předpokladem pro další stavební úpravy, které chceme uskutečnit zejména
s plánovaným zřízením oddělení pro klienty trpícími syndromem demence. Pokračovala
výměna pevných lůžek za elektrická polohovací, podařilo se díky příspěvku zřizovatele a
sponzorského daru vyměnit 22 lůžek a nočních stolků.
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Zatím se nezdařilo získat finanční prostředky na zateplení budovy a výměnu oken.
Tuto, z hlediska úspory energií nezastupitelnou akci, máme na zřeteli neustále a jsme
administrativně připraveni žádat o dotaci z operačního programu evropských fondů.
Dále jsme opravili rozvod vody ve stravovacím provozu, kdy voda perforovaným
inkrustovaným potrubím prosakovala do stěn a působila odpadávání obkladů v kuchyni.
Následně jsme provedli obklad stěn kuchyně a podlah, čímž se výrazně zvýšil hygienický
standard stravovacího provozu. Vymalovali jsme 2. podlaží a natřeli stoly a židle ke zlepšení
úrovně bydlení klientů. Tyto opravy jsme prováděli za provozu zařízení.
K prezentaci organizace jsme v roce 2015 použili tyto prostředky:
-

články regionálním týdeníku, týkající se projektu na vzdělávání
Webové stránky www.ds-hodonin.cz, www.peceoseniory.cz, www.zivefirmy.cz,
www.socialnisluzby-hodonin.cz;
účast klientů s prezentací svých výrobků na Velikonoční výstavě mimo Domov
(Vnorovy)
účast klientů na charitativní sbírce pořádané Charitou Hodonín
účast na turnaji v pétanque v S-centru Hodonín a Centru služeb pro seniory
Hodonín
články v regionálním tisku u příležitosti 100tých narozenin klientky
Den sociálních služeb Města Hodonín – prezentace činnosti a účast soutěžního
družstva klientů ve sportovním dopoledni
veřejná výstava fotografií místního uměleckého fotografa v prostorách Domova a
vernisáž výstavy
Den otevřených dveří
spolupráce se Střední školou zdravotní a sociální v Kyjově – účast ředitelky
v porotě Psychologické olympiády
účast v soutěži „Domov plný života“, kam jsme zaslali rukodělné práce našich
klientů
pravidelná účast na schůzkách komunitního plánování sociálních služeb na
Hodonínsku
prezentace v rámci projektu Dobromysl – dobrovolnického centra v Hodoníně

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název organizace:

Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace

Sídlo:
IČ:
Zřizovatel:
Adresa zřizovatele:

tř. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín
46937081
Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
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VEDENÍ ORGANIZACE
Statutární zástupce:
Vladimíra Křížková
Tel.: 531 010 260, 518 321 834, kl. 104
E-mail: reditelka@ds-hodonin.cz
Zástupce ředitele:
Jaroslava Nováková, mzdová účetní
Tel.: 518 321 834, kl. 101
e-mail: ucetni@ds-hodonin.cz
Vrchní sestra:
Irena Blahová
Tel.: 518 321 834, kl. 102
Vedoucí stravovacího provozu
Ludmila Chromá
Tel.: 518 321 834, kl. 105
Sociální pracovnice:
Mgr. Hana Maňáková
Vedoucí úseku sociální péče
Tel.: 518 321 834, kl. 106
e-mail: ved.socialni@ds-hodonin.cz

Mgr. Denisa Janotová
Tel. 518 321 834, kl. 112
socialni@ds-hodonin.cz

Účetní
Hana Bujáková
Tel. 518 321 834, kl. 101
e-mail: ucetni.m@ds-hodonin.cz

Posláním Domova pro seniory Bažantnice je :
poskytnout seniorům, kteří pro svou sníženou soběstačnost nemohou vést samostatný život ve
svém domově, bezpečné a důstojné prostředí k jejich dalšímu životu prostřednictvím
komplexu sociálních služeb.
Poskytujeme radu a pomoc k zachování dosavadního stupně soběstačnosti a aktivity a k jejich
dalšímu rozvoji. Při úplné ztrátě soběstačnosti poskytujeme celodenní pomoc.
Usilujeme o vytváření podmínek a příležitostí pro běžný způsob života, podobný životu mimo
ústav.
Usilujeme o zajištění maximální míry osobní svobody klienta a rozhodování o svém životě.
Podporujeme zachování kontaktů s rodinou a přirozeným prostředím klienta, využívání
místních služeb, na které byl klient dosud zvyklý.
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Služby poskytujeme celoročně dle individuálních potřeb na základě smlouvy o poskytování
služeb.
Poskytování komplexu sociálních služeb spočívá v zajištění ubytování, stravování, úklidu,
praní, žehlení a oprav prádla, ošetřovatelské a hygienické péče, kulturní a společenské
činnosti, sociálního poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a
rodinou, zprostředkování dalších služeb (např. praktický lékař, odborní lékaři, kadeřnictví,
pedikúra, duchovní péče).

Cílová skupina
Cílovou skupinou poskytování služby jsou senioři, kteří pro svůj věk a zdravotní stav mají
omezené schopnosti vést samostatný život ve svém domově, potřebují pravidelnou pomoc a
zároveň péči o ně nelze zajistit dostupnými terénními službami nebo za pomoci rodiny či
blízkých osob.
Služba je určena pro seniory nad 65 let věku.

Komu není naše služba určena
Osobám, kterým lze péči zajistit jinak v jejich domácím prostředí.
Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém
zdravotnickém zařízení.
Osobám s duševní poruchou, jejíž projevy by byly příčinou závažného narušení
klidného soužití s ostatními klienty.
Osobám závislým na alkoholu nebo jiných nealkoholových drogách, které by v
důsledku závislosti narušovaly klidné soužití s ostatními klienty.

1.
2.
3.
4.

Zásady poskytování služby
-

respektování práv klienta– to znamená, že personál práva klientů zná a hájí je.
respektování svobodné volby klienta– to znamená, že uznáváme jakékoliv rozhodnutí
klienta o jeho dalším životě, byť by se nám jevilo jako nevýhodné a znevýhodňující.
pružnost v poskytování služeb– to znamená, že službu přizpůsobujeme změně
dosavadního stupně soběstačnosti klienta.
respektování individuálních potřeb– to znamená, že bereme klienta jako jedinečnou
osobnost s originálním životním příběhem, který se snažíme spoluvytvářet podle jeho
představ a cílů.
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VÝSLEDKY ORGANIZACE V HLAVNÍCH OBLASTECH ČINNOSTI
I.

OBLAST SOCIÁLNÍ PÉČE

KAPACITA

UKONČENÍ POBYTU NA VLASTNÍ ŽÁDOST

107
107
32
29
0

OBLOŽNOST V %

98,33

POČET KLIENTŮ K

31.12.2015

PŘIJETÍ 2015
ÚMRTÍ 2015

VĚKOVÁ STRUKTURA

66-75
76-85
86-95
95+
PRŮMĚRNÝ VĚK

POČET
10
41
52
5
85,4

STRUKTURA KLIENTŮ S PŘÍSPĚVKEM NA PÉČI:
Stupeň příspěvku na péči
Stupeň č.I – 800,- Kč
Stupeň č. II - 4000,- Kč
Stupeň č III. – 8000,- Kč
Stupeň č. IV – 12000,- Kč
Bez příspěvku

Počet klientů
11
27
34
14
21

% z kapacity
10,28
25,23
31,77
13,08
19,62

Domov pro seniory Bažantnice poskytoval tyto služby:
Ubytování: domov má k dispozici 13 dvoulůžkových a 81 jednolůžkových pokojů Pokoje lze
dohodě s vedením zařízení vybavit vlastním nábytkem, kromě koberců. Ty nejsou s ohledem
na bezpečnost a hygienu povoleny. Kromě vlastního nábytku si mohou klienti, kteří budou
obývat jednolůžkový pokoj, vzít sebou tyto elektrické spotřebiče: ledničku, rychlovarnou
konvici, mikrovlnnou troubu, televizor, rozhlasový přijímač, vysoušeč vlasů, holicí strojek,
počítač. K ubytování patří praní a žehlení prádla a úklid.
Stravování : domov poskytuje celodenní stravu. Odběr stravy je podmínkou pobytu. Oběd si
může vybrat ze dvou druhů (u stravy racionální a diabetické). Domov disponuje vlastní
kuchyní a jídelnou pro 120 osob, ve které se podávají pouze obědy.
Celoročně se vaří celodenní strava. Celodenní strava se podává ve dvou jídelnách na 4.
a 6. patře, jejichž kapacita je 30 míst. Imobilním klientům je donášena strava na pokoje.
V domově se vaří běžně dieta normální, šetřící, diabetická, diabetická šetřící. Ostatní
druhy diet se připravují dle doporučení lékaře individuálně. Jsou to tyto kombinace diet:
 warfarinová/racionální, šetřící, diabetická, bezmléčná
 bezmléčná/racionální, šetřící, diabetická
Klientům s poruchami v příjmu potravy se připravuje strava mělněná nebo mixovaná.
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Klademe důraz na domácí kuchyni s minimem použití polotovarů a mražených
surovin.
Klienti se mohou ke stravě vyjadřovat prostřednictvím knih umístěných na jídelnách,
schůzek ke stravování, popř. adresovat svoji stížnost dle pravidel pro podávání stížností. Ke
stížnostem se nejčastěji vyjadřuje vedoucí stravovacího provozu. Připomínky na skladbu
jídelníčku se pravidelně zapracovávají do plánování stravy. Jídelníčky se vyvěšují na
jednotlivá podlaží a do jídelny s 14denním předstihem. Návrh jídelníčku provádí komise ve
složení: vedoucí stravování, vrchní sestra, ředitelka.
V lednu a únoru 2015 proběhlo dotazníkové šetření ke zjištění spokojenosti se stravou.
Podněty od klientů byly zapracovány jak do jídelníčku, tak do organizace výdeje stravy. Na
základě výsledků dotazníku byly sníženy porce hlavního jídla, byly upřednostněny žádané
přílohy.
Normy jsou sledovány denně počítačovým zpracováním výdejky surovin podle stavu
strávníků pro jednotlivé diety.
Služby péče:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- aktivizační činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání neodkladných
osobních záležitostí
- zajištění ošetřovatelské a rehabilitační péče, bude-li potřebná
Do zařízení dochází dvakrát v týdnu lékař, 1x za dva měsíce psychiatr; zajišťujeme návštěvu
u odborných lékařů. Zprostředkujeme návštěvu kadeřnice a pedikérky, notáře, duchovních
místních církví.
Kulturní a společenský život
Cílem veškerých aktivizačních činností je ovlivnění zdravotního stavu klientů,
zvýšení kvality jejich života, zlepšení
adaptace, zvýšení sebevědomí, zmírnění
stresu, zlepšení nebo udržení dovedností,
schopností v oblasti fyzické, psychické i
sociální. V roce 2015 si mohli klienti
vybírat z bohaté nabídky aktivizačních
činností. Aktivizační činnosti máme
rozdělené na pravidelné denní aktivizační
činnosti a jednorázové měsíční aktivizační
činnosti. Veškeré pravidelné aktivizační
činnosti poskytujeme jak skupinově, tak i
individuálně na pokojích O nabídce jsou
klienti
informováni
předem,
prostřednictvím nástěnek, pravidelného
rozhlasového vysílání a klíčových pracovníků.
Od poloviny roku 2015 přišla do aktivizace nová pracovnice, která obohatila naši
nabídku o aktivity spojené se zpěvem a hraním na elektronické klávesy. Založila pěvecký
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soubor RADOST, který si nachystal již dvě vystoupení pro naše klienty.
Po domluvě
s kaplanem jsme začali doprovázet bohoslužby hrou na klávesy.
V roce 2015 jsme zprovoznili „mobilní knihovnu“, která se nachází v hale, kde si
mohou klienti kdykoliv během dne vzít knihu či časopis bez jakékoliv evidence. Knihovna se
setkala s velkým ohlasem, velký zájem je o časopisy, kterými knihovnu zásobují především
naši zaměstnanci.
V rámci prezentace akcí a podpoření pozitivních vzpomínek jsme na balkoně v
mezipatře zřídili „galerii“, ve které vystavujeme fotografie z akcí, které se u nás konaly
v posledním čtvrtletí. Fotografie 1 x za 3 měsíce vyměňujeme, aby klienti mohli zavzpomínat
a ukázat svým příbuzným, co se dělo v domově.
Pro velký zájem o společenské akce ze strany klientů i rodinných příslušníků, jsme
museli konání společenských akcí přesunout z haly do jídelny.
Jelikož jsme si vědomi toho, že velkou radost dělá našim klientům návštěva vnoučat a
pravnoučat, které chtěly za chvíli odcházet domů, a naši klienti z toho byli nešťastní, zřídili
jsme v hale dětský koutek, kde si mohou klienti s návštěvou posedět a děti pohrát.

Přehled akcí za rok 2015
Leden
28. 1.

Beseda o léčivých stromech

Únor
19. 2.

Posezení u poháru

Březen
1. 3.
1. 3. -31. 3.
4. 3.
23. 3.
26. 3.
30. 3.

Zahájení cesty Po našem kraji na rotopedu
Výstava šperkovnic
Ohlédnutí za rokem 2014 (promítání)
Sběr šatstva pro charitu
Velikonoční jarmark
Velikonoční výstava Vnorovy (3klientky)

Duben
1. 4.
16. 4.
18. 4.
27. 4.
29. 4. – 17.6.

Velikonoční tvoření v dílně
Škola zručnosti 2
Beseda o Antarktidě
Tvoření rodokmenu
Kurz tréninku paměti z UV3

Květen
12. 5.
21. 5.
27. 5.

Beseda o Africe
Posezení při píseckém a Míša dortu
Jarní turnaj v petanque na S-centru Na Pískách

Červen
8. 6.
9. 6.
17. 6.
25. 6.

Beseda: příprava na léto
Veletrh sociálních služeb
Předávání osvědčení klientům z kurzu tréninku paměti na
Univerzity třetího věku
Grilování
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Červenec
8. 7.
20. 7. – 30. 8.
22. 7.

Interaktivní beseda: Dovolená u moře
Výstava pohlednic na téma: moje dovolená
Pruhovaný den

Srpen
5. 8.
13. 8.
19. 8.
24. 8.

Beseda: historie lázeňství na jižní Moravě
Grilování
Kostkovaná středa
Karetní turnaj

Září
9. 9.
16. 9.
22. 9.
24. 9.
30. 9.

Posezení u harmoniky a skleničky burčáku
Sbírka pro charitu
Vernisáž a výstava fotografii p. Salajky
Den otevřených dveří
Reminiscence na téma: moje návštěva Prahy

Říjen
15. 10.
22. 10.

Taneční odpoledne s hudbou- ples
Hudební představení s písní- nostalgické swingování

Listopad
3.11.
4. 11.
23. 11.
25. 11.

Vystoupení pěvecký sboru při Klubu důchodců Hodonín
Reminiscence na téma: dějiny Československa
Prodej oblečení
Vánoční jarmark

Prosinec
7.12
8.12.
9. 12.
10. 12.
15. 12.
16. 12.
17. 12.
23. 12.
23.12.

Domovem chodí čert Mikuláš a anděl
Divadelní čertovské představení ZŠ Lužice
Pečení vánočního cukroví v dílně
Topinková kavárna
Vánoční stolování (učiliště Jana Černého - 6 klientů)
Vánoční rozjímání v hale
Jarmark řemesel – sál Evropa
Beseda na téma: vánoční tradice a zvyky ve světě
Vánoční zpívání na 5. patře

Domov pro seniory Bažantnice během roku 2015 pokračoval v komunitním plánování města
Hodonín, pracoval v sekci péče o seniory a podílel se na vypracování priorit a aktivit pro
seniory v rámci své činnosti a na hodnocení dílčích cílů komunitního plánování. Ve
spolupráci s dobrovolnickým centrem Dobromysl v Hodoníně se začala rozvíjet spolupráce
s dobrovolníky.
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II. PROVOZNÍ A EKONOMICKÁ ČÁST
1. Organizační členění
Organizace se vnitřně člení na úseky, které mají své vedoucí zaměstnance:
 provozně- ekonomický – mzdová účetní
 zdravotní péče – vrchní sestra
 stravovací - vedoucí stravovacího úseku
 sociální péče – sociální pracovnice
 přímo řízená ředitelem je ekonomka a sociální pracovnice
Nadřízený těchto zaměstnanců je ředitel organizace.
2. Personální vybavení organizace:

počet
zaměstnanců

kategorie

změna počtu zaměstnanců
evidenční počet
zaměstnanců

přírůstky

úbytky

k 31.12.2015

ředitel
účetní
mzdový účetní, personalista
pokladní

1
1
1
0,5

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
0,5

THP celkem

3,5

0

0

3,5

všeobecná sestra

6

1

1

6

zdravotničtí pracovníci celkem
pracovník v soc. službách nepedagogická, aktivizační činnost

6

1

1

6

3

0

0

3

27
1
1

6
0
0

4
0
0

26
1
1

29
5
1
3
6

6
2

4
2

0
1

0
1

2,5

0,5

0

31
5
1
3
6
0
2,5
0

19

3,5

3

19,5

57,5

10,5

8

60

pracracovník v soc. službách přímá obslužná péče
sociální pracovník
sociální pracovník
pracovníci v sociálních
službách celkem
kuchař
provozář
pradlena
uklizečka
skladník
vrátný
ostatní, výše neuvedení
provozní zaměstnanci celkem
CELKEM zaměstnanci
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Nemocnost v roce 2014
Pracovní úrazy v 2014

5,01 %
1

Vzdělávání zaměstnanců se v roce 2015 týkalo těchto profesí:








Pracovníci v sociálních službách
Všeobecné sestry
Sociální pracovnice
Účetní
Mzdová účetní a personalistka
Pokladní
Management organizace

Pracovníci v sociálních službách:
Celkový počet hodin na vzdělávání
k 31.12. 2015 naplněno

648h/rok
912 hodin

Sociální pracovníci
Celkový počet hodin na vzdělávání
k 31. 12. 2015 naplněno

48h/rok
72 hodin

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a managementu
organizace proběhlo formou seminářů v rámci vlastního projektu VZDĚLÁVÁNÍ – cesta
k posílení jistoty v poskytování kvalitní služby CZ.1.04/3.1.03/A7.00185, financovaného
z prostředků operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a bylo uskutečňováno
v našem zařízení od
1. 12. 2013 do 30. 6. 2015. Vyhověli jsme požadavku zákona 108/2006 Sb., který stanoví
podmínky dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků.
Dále byli vzděláváni tito zaměstnanci:
Mzdová účetní – mzdové a daňové předpisy, zákoník práce
Ekonomka – účetní předpisy, inventarizace majetku
Pokladní – aktualizace softwaru úhrad a depozit klientů
Všeobecné sestry – péče o rány, syndrom vyhoření, doprovázení umírajících
Stravovací provoz – hygienické předpisy, specifika ústavního stravování
3. Úhrady za pobyt v r. 2015
Typ úhrady (pokoj+strava)
Jednolůžkový + celodenní strava
Jednolůžkový+dia
celodenní
strava
Dvoulůžkový + celodenní strava
Dvoulůžkový+dia
celodenní
strava

Bydlení
5.100,00
5.100,00

Strava
3.660,00
3.990,00

Celkem
8.760,00
9.090,00

4.680,00
4.680,00

3.660,00
3.990,00

8.340,00
8.670,00
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4. Hospodaření Domova pro seniory Bažantnice
Celkový objem nákladů na provoz domova pro seniory činil celkem 28 924 307 Kč,
oproti roku 2014 byly vyšší o 6,34% zejména v důsledku nárůstu nákladů na pořízení DDHM
do 40 000,- Kč. Mzdové náklady se podílely na celkovém objemu nákladů 49,62 %, které tak
představují nárůst oproti roku 2014 o 2,43 %, další významnou nákladovou položkou byla
spotřeba materiálu, podíl na celkových nákladech tvoří 12,06 %, kam spadají náklady na
potraviny, čistící a dezinfekční potřeby, kancelářské potřeby, materiál na opravy, aktivizaci,
prádlo, dále spotřeba energií a vody (9,9%).

Celkové výnosy domova pro seniory byly 28 981 066,- Kč, což je o 6,24% více jak
v roce 2014, dotace na provoz se podílely na výnosech 35,9%, což znamená nárůst o 3,24%,
klienti se na financování provozu podíleli 58,28 %, tady je zaznamenán pokles oproti roku
2014 o 3,18%.
Došlo k mírnému poklesu tržeb od zdravotních pojišťoven, které se na celkových
výnosech podílejí 3,8% zejména v důsledku odchodů klientů s vyšším podílem výkonů.
Hospodaření organizace skončilo kladným výsledkem hospodaření ve výši 56 759,- Kč, což
bylo dáno zejména dofinancováním provozu ze strany zřizovatele a úsporou nákladů
organizace.
Přehled sponzorských darů
Dárce
Hatoň Josef - MEDIST
Hatoň Josef - MEDIST
Hatoň Josef - MEDIST
Hatoň Josef - MEDIST
Hatoň Josef - MEDIST
Hatoň Josef - MEDIST
Opavská Julie
Kimberly-Clark, s.r.o.
Celkem

Výše
daru/dotace
23.752,00
19.717,00
22.007,00
20.708,00
20.599,00
20.073,00
2.800,00
4.690,00
134.346,00

Účel daru
zdravotnický materiál
zdravotnický materiál
zdravotnický materiál
zdravotnický materiál
zdravotnický materiál
zdravotnický materiál
antidekubitní matrace
klávesy Casio
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Struktura některých nákladových položek za rok 2015 (v Kč)
Spotřeba materiálu – čistící, dezinfekční

259 149,-

Spotřeba materiálu- kancelářské potřeby

93 965,-

Spotřeba materiálu na ergoterapii

3 619,-

Spotřeba materiálu na údržbu

161 293,-

Spotřeba potravin

2 329 712,-

Spotřeba ochranných pomůcek, prádla

62 597,-

Spotřeba materiálu – nádobí, nářadí do
kuchyně
Spotřeba DDHM do 3000,-

9 818,85 935,-

Spotřeba DDHM do 40 000,-

776 195,-

Spotřeba pohonných hmot

13 476,-

Spotřeba –knihy, časopisy, tisk

8 859,-

Spotřeba elektrické energie

903 355,-

Spotřeba tepla

1 606 153,-

Spotřeba vody - vodné

223 830,-

Opravy a údržba

836 216,-

Cestovné

4 714,-

Náklady na reprezentaci

20 147,-

Ostatní služby – odpady, poštovné,
telefony, internet, stočné, údržba software
Mzdové náklady

857 306,14 353 600,-

Zákonné sociální a zdravotní pojištění

4 850 239,-

Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého
nehmotného majetku

18 300,hmotného

a

379 764,-
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Náklady 2015
Náklady celkem
Mzdové náklady
Odvody soc. a zdravotní
Spotřeba mat. a energie
Opravy a údržba
DDHM do 40.000,Náklady na služby
Odpisy
Ostatní náklady

Náklady (Kč) %
100
28 924 307,14 353 600,- 49,62
5 338 036,- 18,45
6 224 431,- 21,52
834 216,2,88
776 000,2,68
857 306,2,99
379 764,1,31
160 954,0,55

Struktura nákadů
0,55%
2,88%

2,68%

2,99%

1,31%

mzdové náklady
zákonné odvody
spořeba materiálu a energií
21,52%

49,62%

opravy a údržba
DDHM do 40 tis.
náklady na služby
odpisy

18,45%

ostatní náklady
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Výnosy 2014
Výnosy (Kč)
Celkové výnosy
28 981 066,Tržby z úhrad za bydlení
6 181 282,Tržba za stravu
3 714 839,Tržby příspěvek na péči
6 996 621,Tržby –zdravotní pojišť.
1 119 954,Dotace JmK
6 028 900,Příspěvek - zřizovatel
3 267 000,Jiné výnosy
1 672 470,-

%
100
21,33
12,82
24,15
3,86
20,80
11,27
5,77

Struktura výnosů
5,77%
tržby za bydlení
11,27%

21,33%

20,80%

tržby za stravu
12,82%

tržby PnP
tržby od pojišťoven

24,15%

dotace JmK
příspěvek JmK

3,84%

jiné výnosy

Rozvaha 2015
Výkaz zisku a ztráty 2015
Příloha účetní závěrky 2015
Viz příloha

V Hodoníně dne 2. 3. 2016
Zpracovala : Vladimíra Křížková
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