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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018
Uplynulý rok 2018 byl pro naši službu příznivý z hlediska výše obdrženého příspěvku
na vyrovnávací platbu jak podle § 101a, tak i § 105 zák.č.106/2008 Sb. Spolu s bezúčelovým
příspěvkem od zřizovatele jsme mohli sestavit vyrovnaný rozpočet. Vícezdrojové financování
služby bylo doplněno o úhrady klientů a příjmy od zdravotních pojišťoven jako hlavních
příjmů organizace, které doplňují příjmy z pronájmu prostor sloužících podnikání.
Na výnosové části rozpočtu se jednotlivé druhy příjmů podílely takto:
Příspěvek dle § 101a………………………….. 27,78%
Příspěvek dle § 105 …………………………... 5,36 %
Bezúčelový příspěvek zřizovatele ……………. 9,8%
Cizí zdroje ……………………………………………………. 42,94
Příjmy od klientů ……………………………… 51,3%
Příjmy od zaměstnanců (strava) ………………. 0,75%
Příjmy od zdravotních pojišťoven …………….. 3,8%
Pronájmy majetku……………………………… 0,3%
Dary …………………………………………… 0,61%
Ostatní ………………………………………… 0,3%
Vlastní zdroje …………………………………………………. 57,06 %
Organizace se podílela na optimalizaci rozpočtu především šetřením v oblasti spotřeby
materiálu a drobného dlouhodobého majetku a omezením nákupů zboží a služeb na nezbytně
nutnou míru, a dále těmito způsoby:
-

-

zvýšení úhrad od klientů od 1. 2. 2018 o 370,- Kč měsíčně, vzhledem k výši
valorizace důchodů.
Průběžnými žádostmi o navýšení příspěvku na péči: podali jsme během roku 2018
25 žádostí o úpravu příspěvku na péči, z toho 4 žádosti o přiznání a 21 o zvýšení.
Z tohoto počtu bylo vyhověno 21 žádostem.
Získáním darů v celkové výši 177.400,- na pokrytí zdravotnického materiálu a
potřeb, na terapeutické pomůcky, společenské vyžití klientů, specifický dar ve
formě umělecké výmalby společných prostor v hodnotě 200 tis. Kč

Lidské zdroje jako rozhodující prvek kvality poskytované péče
Tým pracovníků v přímé i nepřímé péči byl po celý rok 2018 víceméně stabilní,
s výjimkou stravovacího provozu, příchody a odchody pracovníků během roku byly z důvodů
odchodů do důchodu nebo na mateřskou, dále jsme ukončovali 1 pracovní poměr z důvodu
zdravotní nezpůsobilosti:
Počet odchodů celkem:
z toho

4
1 pro zdravotní nezpůsobilost
2 pro odchod do starobního důchodu
1 jako zástup za mateřskou dovolenou

Se stabilizovaným personálem se velmi dobře pracuje, týmy jsou sehrané, vztahy
nejsou narušovány neustálým střídáním lidí, je to základní výchozí prvek pro budování
kvalitní služby. Kvalitu personálu jsme posilovali vzděláváním, zejména přímé péče, které se
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uskutečnilo převážně v zařízení formou seminářů na klíč. Nezanedbatelnou složkou
stabilizace pracovníků bylo dále platové ohodnocení, solidní pracovní podmínky, důvěra a
pozornost, kterou zaměstnavatel pracovníkům projevuje.
Materiální podmínky služby jako vnější projev kvalitní služby
Od začátku r. 2018 jsme intenzivně pracovali na uskutečnění projektu na zateplení
budovy a výměnu oken v pavilonu „B“ naší budovy a dále na projektu na instalaci slunolamů
na jihozápadní stěnu ubytovací části. Jednalo se též o podlimitní veřejnou zakázku vzhledem
k předchozímu zadání podlimitní veřejné zakázky na zateplení. Staveniště bylo předáno
7.3.2018 a dokončená stavba byla předána 7.9.2018, včetně slunolamů. Na předfinancování
akce jsme získali úvěr ve výši 3 700 tis. Kč, který byl v závěru roku 2018 splacen z obdržené
dotace ze SFŽP.
Celkové náklady na zateplení budovy byly 14 233 267,- Kč, na pořízení slunolamů
1 424 651,- Kč. Budova se přesunula z energetické třídy E (resp. F – budova B) do třídy C
jako úsporná. Zlepšila se tepelná pohoda, zastiňující slunolamy zlepšují komfort bydlení
v horkých letních dnech. V neposlední řadě se podstatně proměnil vzhled budovy, kdy nová
fasáda překryla minulosti poplatnou šedivost panelového domu a klienti jsou na svůj domov,
soudě dle jejich reakcí, pyšní.
Zlepšení materiálních podmínek jsme dále podpořili:
- nákupem 20 ks polohovacích lůžek a nočních stolků
- nákupem kompenzačních pomůcek pro přepravu klientů (zvedací židle k vaně,
vakový zvedák)
- nákupem sprchovacího lůžka
- nákupem 3 ks aktivních antidekubitních matrací
- nákupem 2 ks invalidních vozíků ze sponzorského daru
- novým vybavením společenské místnosti
V r. 2018 se u nás uskutečňoval projekt umělecké výmalby společných prostor, který
financovala a realizovala Nadace Víly pro děti. Smyslem bylo nejen zpříjemnění strohých
míst na chodbách u výtahů, ale i podpora orientace klientů, neboť každé poschodí je odlišeno
vlastním motivem. Na výmalbě se též podíleli žáci základní umělecké školy v Hodoníně, kteří
zpracovali navržený námět na třech patrech.

Spolupracovali jsme s Dětským parlamentem Hodonín, který zde uskutečnil
Mezigenerační den, fotoreportáž z této akce byla prezentována na webu Města Hodonín.
Činnost domova jsme prezentovali na setkání s dobrovolníky na radnici města Hodonín u
příležitosti ocenění jejich práce. K představení naší činnosti dále využíváme vlastní webové
stránky www.ds-hodonin.cz.
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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.
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, které se nenacházejí v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivou sociální
situací se rozumí situace, kdy věk a dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav omezuje
duševní, smyslové a fyzické schopnosti žadatele natolik, že není schopen se sám o
sebe postarat a je nutná pravidelná pomoc jiné fyzické osoby. Dále byly vyčerpány
možnosti zajistit potřebnou pomoc a péči rodinou, blízkými osobami a dostupnými
terénními službami (např. pečovatelská služba apod). V důsledku této nepříznivé
sociální situace žadateli hrozí sociální vyloučení z běžného života společnosti v jeho
přirozeném prostředí (např. běžný kontakt s vrstevníky, využívání běžně dostupných
služeb, účast na kulturních a společenských akcích apod).Osobám, které nepotřebují
zajištění celodenní péče
Osobám trpících různými typy demence
Osobám, které potřebují osobní asistenci
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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.
Osobám s vrozenou úplnou hluchotou či slepotou, kteří vyžadují specifickou
komunikaci, kterou nejsme schopni zajistit
Osobám s vrozenou mentální retardací a autismem

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.

VÝSLEDKY ORGANIZACE V HLAVNÍCH OBLASTECH
ČINNOSTI
OBLAST SOCIÁLNÍ PÉČE

I.
KAPACITA

POČET KLIENTŮ K 31.12.2018
PŘIJETÍ 2018
ÚMRTÍ 2018
UKONČENÍ POBYTU NA VLASTNÍ ŽÁDOST
OBLOŽNOST V %

VĚKOVÁ STRUKTURA

66-75
76-85
86-95
95+
PRŮMĚRNÝ VĚK
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106
102
34
33
1
97,28

POČET
6
30
63
3
86,56
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STRUKTURA KLIENTŮ S PŘÍSPĚVKEM NA PÉČI:
Stupeň příspěvku na péči
Stupeň č.I – 880,- Kč
Stupeň č. II - 4400,- Kč
Stupeň č III. – 8800,- Kč
Stupeň č. IV – 13200,- Kč
Bez příspěvku

Počet klientů
8
18
46
15
19

% z kapacity
7,54
16,98
43,40
14,15
17,92

Domov pro seniory Bažantnice poskytuje tyto služby:
Domov pro seniory Bažantnice poskytoval tyto základní služby:
1.
2.
3.

ubytování:
Stravování:
Úkony 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
- dále zajištění ošetřovatelské a rehabilitační péče

Domov se snaží o zlepšování úroveň poskytovaných služeb po stránce materiální i
procesní.
1. Ubytování: před nástupem nového klienta je pokoj kromě malování opatřen novou
podlahovou krytinou, novým nábytkem vč. polohovacího lůžka a seniorského sedacího
nábytku. Vestavěné skříně v předsíních jsou demontovány, aby byl snadný přístup ke
koupelně i s chodítkem, koupelny a chodby jsou opatřovány madly. Kvalitu ubytování
pozvedlo zateplení budovy a výměna oken, kdy se zlepšila tepelná pohoda a instalované
slunolamy zajistily kvalitní zastínění na jihozápadní straně. Přes dynamický nákupní systém
JmK nám bylo poskytnuto 20 ks polohovacích postelí a nočních stolků, dále zvedáky,
sprchové lůžko, antidekubitní matrace. Pro zpříjemnění pobytu a zlepšení orientace v budově
byla provedena sponzorsky umělecká výmalba společných prostor.
2. Stravování reaguje průběžně na požadavky klientů, které uplatňují jak osobně u
nutriční terapeutky nebo písemně do knih požadavků na stravu. Zařadili jsme do jídelníčku
některé nové druhy potravin, např. jáhly, cizrna, bulgur, kuskus, zeleninové saláty,
používáním nového konvektomatu se zvýšila kvalita stravy, jídla jsou připravována
šetrnějším způsobem a jsou chutnější. Samozřejmě narážíme, jako většina poskytovatelů, na
problém nedostatku kuchařů v případě odchodu nebo dlouhodobé nemoci stávajících. Podle
doporučení lékaře připravujeme diety: šetřící, diabetickou, diabetickou šetřící, warfarinovou a
bezmléčnou v různých kombinacích a úpravách (mixovaná, mletá). Klienti, kteří nemají dietní
omezení, si mohou vybrat ze dvou hlavních jídel.
Denně jsou pro klienty připravovány 4 jídla (snídaně, oběd, svačina, večeře), případně
i II. večeře. Servírování stravy probíhá ve dvou jídelnách s kapacitou 30 míst, imobilním
klientům je strava servírována na pokoji. K zabezpečené pitného režimu je klientům
k dispozici čaj, který je umístěn v jídelnách a imobilním klientům je donášen na pokoj.
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Kulturní a společenský život
Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti poskytuje
domov ve formě skupinové i individuální. Jsou rozděleny dále na pravidelné denní,
pravidelné měsíční aktivizační činnosti a jednorázové společenské aktivity.
Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zajišťují 3 pracovnice,
z nichž každá poskytuje určité činnosti, jak ve formě skupinové tak individuální. Jelikož
přibývá klientů, kteří mají zájem o námi nabízené aktivity, jsou aktivity individuální formou
poskytovány jen klientům, kteří se nemohou účastnit aktivity skupinovou formou.
Cílem veškerých činností je ovlivnění zdravotního stavu klientů, zvýšení kvality jejich
života, zlepšení adaptace, zvýšení sebevědomí, zmírnění stresu a zlepšení nebo udržení
dosavadních dovedností a schopností.
Aktivity se snažíme přizpůsobit aktuálnímu fyzickému a duševnímu zdraví klientů.
Aktivity často vychází z individuálních plánů klientů, což klade velký důraz na vzájemnou
spolupráci aktivizačního úseku, klíčových pracovníků a pracovníků v přímé péči.
Při plánování činností se volí takové činnosti, u kterých se předpokládá, že se mohou
podílet na zlepšení zdravotního stavu klientů, zvýšení kvality jejich života, zlepšení adaptace,
zvýšení sebevědomí, zmírnění stresu a zlepšení nebo udržení dosavadních dovedností a
schopností.
V roce 2018 jsme zkusili využívat u některých klientů prvky Montessori pedagogiky. Metoda
i pomůcky se osvědčily a jsou klienty žádány.
Každý den jsou pro klienty připraveny 2-4 aktivity. Pokud se připravuje společenská akce,
informace zveřejňujeme alespoň 10 dnů předem, aby se mohli zúčastnit i rodinní příslušníci.
V roce 2018 se nám podařilo opět zvýšit jejich účast na společenských akcích, což dle nás je
velmi přínosné pro klienty.
Zapojení rodinných příslušníků do společenských a kulturních akcí konaných v domově
v r. 2018
Datum akce

Název kulturní akce

Počet rodinných příslušníků klientů

4. 1. 2018

Bohoslužba římsk.kat.církve

2

18. 1. 2018

Bohoslužba římsk.kat.církve

1

8. 2. 2018

Bohoslužba římsk.kat.církve

1

8. 3. 2018

Bohoslužba římsk.kat.církve

1

21. 3.2018

Velikonoční jarmark

6

22. 3.2018

Bohoslužba římsk.kat.církve

1

3. 5. 2018

Bohoslužba římsk.kat.církve

2

17. 5. 2018

Bohoslužba římsk.kat.církve

1

31. 5. 2018

Posezení v hospůdce

1

5. 6. 2018

Vystoupení sboru Sexteto

8

21. 6. 2018

Grilování

4

28. 6. 2018

Bohoslužba římsk.kat.církve

1

6. 9. 2018

Bohoslužba římsk.kat.církve

2
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13. 9. 2018

Zábavné odpoledne - Písničková abeceda

3

25. 9. 2018

Bohoslužba římsk.kat.církve

1

26. 9.2018

Taneční odpoledne

3

25. 10. 2018

Námořnické posezení

12

22. 11. 2018

Vánoční jarmark

11

23. 11. 2018

Putování po poutních místech - Hejnice

1

4. 12. 2018

Topinková kavárna

7

6. 12. 2018

Bohoslužba římsk.kat.církve

1

17. 12. 2018

Adventní posezení

10

18. 12. 2018

Vystoupení dětí ze ZŠ

2

27. 12. 2018

Předsilvestrovské posezení

1

Cílem činnosti domova je snaha předcházet a odstranit sociální vyloučení klientů a udržet
jejich přirozené vztahové sítě. Prostřednictvím nabízených aktivit domov podporuje kontakt
klientů nejen s jejich přirozeným sociálním prostředím, ale i dalšími klienty domova a
místním společenstvím.
V roce 2018 měli klienti možnost se zúčastnit různých aktivit mimo domov, jako jsou
výstavy, návštěvy keramické dílny, hospůdky, ZOO apod.
Účast klientů na společenských a kulturních akcí konaných mimo domov v r. 2018
Datum akce

Název kulturní akce a místo konání

počet klientů

23. 1. 2018

Výstava Boromejky - sál Evropa Hodonín

4

25. 5. 2018

Výstava hraček Lužice

6

31. 5. 2018

Posezení v hospůdce

8

7. 6. 2018

Petangue S-Centrum Hodonín

3

30. 7. 2018

Keramická dílna Lužice

6

6. 8. 2018

6
18

1. 10. 2018

Keramická dílna Lužice
Zábavné odpoledne pořádané
Srdce pro Hodonín na S-Centrum Hodonín
ZOO Hodonín

17. 12. 2018

Výstava betlémů - sál Evropa Hodonín

6

29. 8. 2018

7

Kromě pravidelných aktivit byli v roce 2018 pro naše klienty uskutečněny níže uvedené akce.
LEDEN
3. 1. Zpověď
4. 1. Bohoslužba římskokatolické církve
11. 1. Hra Riskuj
18. 1. Bohoslužba římskokatolické církve
23.1. Sestry Boromejky – výstava sál Evropa Hodonín
25. 1. Hodinka relaxace
26. 1. Putování po poutních místech-Křtiny
29. 1. - 2. 2. Týden společenských her
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31. 1. Reminiscence: světový den pomoci malomocným
ÚNOR
1. 2. -2. 2. Týden společenských her
7. 2. Zpověď
8. 2. Bohoslužba římskokatolické církve
28. 2. Beseda-jak na zdravý spánek
BŘEZEN
1. 3. Hra riskuj
7. 3. Zpověď
8. 3. Bohoslužba římskokatolické církve
16. 3. Návštěva dětského parlamentu
22. 3. Bohoslužba římskokatolické církve
21. 3. Velikonoční jarmark
21. 3. Sbírka pro charitu
28. 3. Ohlédnutí za rokem 2017
29. 3. Velikonoční Riskuj s dobrovolníkem
DUBEN
4. 4. Vystoupení DUO KONDOR
5. 4. Bohoslužba římskokatolické církve
13. 4. Putování po poutních místech- Žarošice
19. 4. Bohoslužba římskokatolické církve
20. 4. Literární odpoledne-Alois Jirásek
25. 4. Beseda-zdravý spánek
26. 4. Hra Riskuj
KVĚTEN
2.5. Zpověď
3.5. Bohoslužba římskokatolické církve
4.5. Hodinka relaxace
9.5. Reminiscence-osvobození Československa
10.5. Vystoupení ke dni Matek (MŠ, ZŠ)
15.5. Ohlédnutí za rokem 2017
17.5. Bohoslužba římskokatolické církve
18.5. Putování po poutních místech
24.5. Hra Riskuj
25.5. Lužický kvartýr - výstava hraček
31.5. Návštěva hospůdky s posezením
ČERVEN
5.6. Vystoupení sboru SEXTETO
6.6. Beseda o darování krve
7.6. Pétanque – S -centrum Hodonín
15.6. Literární odpoledne-Alexandr Dumas
20.6. Zpověď
21.6. Grilování
28.6. Bohoslužba římskokatolické církve
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28. 6. Hra Riskuj
29.6. Putování po poutních místech-Velehrad

ČERVENEC
12. 7. Hra Riskuj
18. 7. Letní zpívání na 5. patře
26. 7. Hodinka relaxace
30. 7. Lužice – návštěva s tvořením v keramické dílně
SRPEN
3. 8. Putování po poutních místech
6.8. Lužice – návštěva s tvořením v keramické dílně
9. 8. Literární odpoledne-V. Dyk
10.8. Beseda „ S naftařem kolem světa“
15. 8. Beseda-nemoci tlustého a tenkého střeva
29. 8. Zábavné odpoledne pořádané Srdcem pro Hodonín, S- Centrum Hodonín
30. 8. Hra Riskuj
ZÁŘÍ
5. 9. Zpověď
6. 9. Bohoslužba římskokatolické církve
7.9. Putování po poutních místech-Svatý Kopeček u Olomouce
12.9. Reminiscence- naši prezidenti + výstava
13.9. Zábavné odpoledne - Písničková abeceda
19.9. Sbírka pro charitu
25. 9. Bohoslužba římskokatolické církve
26. 9. Taneční odpoledne ke Dni seniorů s kolaudací zateplení budovy
27.9. Hodinka relaxace
ŘÍJEN
1. 10. Návštěva Zoo Hodonín
3. 10. Zpověď
4. 10. Bohoslužba římskokatolické církve
5. 10. Hra Riskuj
24. 10. Beseda-zažívací obtíže a léčebné diety
11. 10. Literární odpoledne-Jaroslav Foglar
18. 10. Bohoslužba římskokatolické církve
19. 10. Putování po poutních místech
24. 10. Beseda-zažívací obtíže a léčebné diety
25. 10. Námořnické posezení
LISTOPAD
2. 11. Hra Riskuj
7. 11.Zpověď
7. 11. Reminiscence-památka zesnulých
8. 11. Bohoslužba římskokatolické církve
13.11. Bohoslužba římskokatolické církve
14. 11. Zpověď
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12.11. – 16.11. Sportovní týden:
PONDĚLÍ: sportovní kvíz, hokej a kuželky
ÚTERÝ: pétanque
STŘEDA: hod na cíl
ČTVRTEK: kroket, hokej a kuželky
PÁTEK: hod na cíl, sportovní křížovky, hádej, kdo jsem
22.11. Vánoční jarmark
23.11. Putování po poutních místech-HEJNICE
30.11. Hodinka relaxace
PROSINEC
3. 12. Adventní pondělí
4. 12. Mikulášská kavárna
6.12. Bohoslužba římskokatolické církve
6. 12. Mikulášská obchůzka
7. 12. Zábavné odpoledne
10. 12. Adventní pondělí
17. 12. Adventní pondělí
17. 12. Výstava betlémů v Evropě
18. 12. Vánoční vystoupení dětí ZŠ
19. 12. Beseda-chřipka a nachlazení
20.12. Bohoslužba římskokatolické církve
27. 12. Předsilvestrovské posezení
28. 12. Poutní místa-Jablonné v Podještědí
Domov pro seniory Bažantnice během roku 2018 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 rozvíjela spolupráce
s dobrovolníky.

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, sociální pracovnice a nutriční terapeutka
Nadřízený těchto zaměstnanců je ředitel organizace.
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ředitel
účetní
mzdový účetní, personalista
pokladní

Plán počet
zaměstnanců

kategorie

platová
třída
k
1.1.
2017

změna třídy v
průběhu roku

2. Personální vybavení organizace:

12
10
9
5

THP celkem

změna počtu zaměstnanců

přírůstky

evidenční
počet
zaměstnanců

úbytky
k 31.12.2017

1
1
1
0,5

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
1

3,5

1

1

4

všeobecná sestra

10

6

2

1

7

Nutriční terapeut

9

1

0

0

1

zdravotničtí pracovníci celkem
vychovatel

7

1

1

8
0

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

0

0

0

0

5

3

0

0

3

5
10

28
2

4
0

4
0

28
2

5
3
7
2
2
5
2

33
5
1
1
3
6
2
2,5
20,5

11
9
0
0
2
1
0
0
5

9
8
0
0
1
1
0
0
3

33
6
1
1
4
6
2
3
23

63,5

18

15

68

pracovník v soc. službách - přímá
obslužná péče
sociální pracovník
sociální pracovník
pracovníci v sociálních službách
celkem
kuchař
pomocný kuchař
provozář
pradlena
uklizečka
údržbář ( řidič zedník, elektrikář, …)
vrátný
provozní zaměstnanci celkem
CELKEM zaměstnanci

Nemocnost v roce 2018
Pracovní úrazy v 2018

11,69 %
3 neabsenční

Dodržování bezpečnosti práce: jsou prováděny pravidelné kontroly a proškolování nových i
stávajících zaměstnanců externím bezpečnostním technikem. O provedených kontrolách jsou
vedeny zápisy v knize BOZP. Nebylo shledáno žádné závažné porušení bezpečnosti práce.
Vzdělávání pracovníků
Pracovníci v sociálních službách:
Celkový počet hodin na vzdělávání
k 31. 12. 2018 naplněno
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Sociální pracovníci
Celkový počet hodin na vzdělávání
k 31. 12. 2018 naplněno

48h/rok
48 hodin

3. Úhrady za pobyt v r. 2018
Typ úhrady (pokoj+strava)
Jednolůžkový
Jednolůžkový + oběd
Jednolůžkový + celodenní strava
Jednolůžkový+dia celodenní strava
Dvoulůžkový + celodenní strava
Dvoulůžkový+dia celodenní strava

Bydlení
5400,00
5400,00
5400,00
5400,00
4980,00
4980,00

Strava
0,00
1890,00
3990,00
4320,00
3990,00
4320,00

Celkem
5400,00
7290,00
9390,00
9720,00
8970,00
9300,00

4. Hospodaření Domova pro seniory Bažantnice
Celkový objem nákladů na provoz domova pro seniory činil celkem 38 648 tis. Kč,
33 744 tis. Kč, oproti roku 2017 byly vyšší o 4 904 tis. Kč, což je nárůst o 14,53%, bylo to
dáno především růstem mzdových nákladů organizace. Mzdové náklady se podílely na
celkovém objemu nákladů 54,82%, k nim přidružené jsou odvody na sociální a zdravotní
pojištění v podílu 18,37% na celkových nákladech. Další významnou nákladovou položkou
byla spotřeba materiálu, podíl na celkových nákladech tvoří 10,15 %, kam spadají náklady na
potraviny, čistící a dezinfekční potřeby, kancelářské potřeby, materiál na opravy, aktivizaci,
prádlo, dále spotřeba energií a vody, které tvoří 6,29%.
Celkové výnosy domova pro seniory byly 38 648 tis. Kč, což je o 14,53% více jak
v roce 2017, dotace na provoz se podílely na výnosech 42,94 37,61 %, tj. o 5,3% více jako
v r. 2017. Klienti se na financování provozu podíleli 51,3 % . Zvýšení úhrad nepokrylo nárůst
mzdových nákladů, který byl hrazen ze státního rozpočtu.
Došlo k mírnému poklesu tržeb od zdravotních pojišťoven – o 0,18%, které se na
celkových výnosech podílely 3,8%. Hospodaření organizace skončilo vyrovnaným výsledkem
hospodaření .
Nákladovost na lůžko
Náklady na 1 lůžko za rok
Náklady na 1 lůžko za měsíc
Náklady na lůžko za den

340 601,- Kč
30 383,- Kč
1 013,00 Kč

Přehled sponzorských darů
Finanční dary
Poskytovatel
Soukromý dárce
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Výše daru
Určený účel
10.000,- Terapeutické pomůcky, společenské vyžití
klientů
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Soukromý dárce
Soukromý dárce
Dentimed s.r.o.
Essity Czech Republic
Nadace Víly pro děti
Alimpex, s.r.o.
Kimberly Clark. S.r.o.
Česká lékárna
Celkem

20.000,- Zdravotnické a terapeutické pomůcky pro
klienty
30.000,- Terapeutické pomůcky, společenské vyžití
klientů
5.000,- Terapeutické pomůcky, společenské vyžití
klientů
16.000,- Nákup invalidních vozíků
200 000,- Umělecká výmalba
3.013,- Nádobí
8.100,- Invalidní vozík
13.888,- zdravotnický materiál
306.001,00

Náklady 2018
Náklady ( tis. Kč)
Náklady celkem
Mzdové náklady
Odvody soc. a zdravotní
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba vody a tepla
Opravy a údržba
DDHM do 40.000,Náklady na služby
Odpisy
Zák.soc.náklady
Ostatní náklady

%
38 648
21 189
7 099
3 921
960
1 471
916
320
1 365
567
665
175

100
54,82
18,37
10,15
2,48
3,81
2,37
0,83
3,53
1,47
1,72
0,45

Výnosy 2018
Výnosy ( tis. Kč)
Celkové výnosy
Tržby z úhrad za bydlení
Tržba za stravu
Tržby příspěvek na péči
Tržby –zdravotní pojišť.
Tržby z pronájmu
Dotace 101a
Dotace 105
Příspěvek - zřizovatel
Jiné výnosy
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%
38 648
6 453
4 416
8 972
1 462
111
10 738
2 074
3 789
633

100
16,70
11,43
23,21
3,78
0,29
27,78
5,37
9,8
1,64
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INVESTICE
Investiční plán pro rok 2018 byl v celkové částce
1. projektová dokumentace zateplení
2. zateplení budovy - realizace
3. instalace slunolamů
4. evakuační rozhlas
5. zateplení budovy( z r 2017)

15 794 000,00 Kč
25 000,00 Kč
13 942 000,00 Kč
1 553 000,00 Kč
90 000,00 Kč
44 000,00 Kč

Skutečně vynaložené náklady byly
Z vlastních investičních zdrojů:
1. projektová dokumentace zateplení
2. evakuační rozhlas
3. zvedací židle k vaně
4. sprchovací lůžko
5. instalace slunolamů

15 540 160,00 Kč
13 431,00 Kč
44 712,00 Kč
97 750,00 Kč
79 695,00 Kč
124 651,00 Kč

Z investičního příspěvku
6. zateplení budovy – realizace
7. instalace slunolamů

13 879 921,00 Kč
1 300 000,00 Kč

Náklady na investice ad 6. byly hrazeny částečně z investičního příspěvku JmK ve výši
10 134 683,00 Kč, dále z dotace OP ŽP ve výši 3 758 669 Kč. Náklady ad 7. byly hrazeny
z investičního příspěvku JmK .

Rozvaha 2018
Výkaz zisku a ztráty 2018
Příloha účetní závěrky 2018
Viz příloha

V Hodoníně dne 28. 3. 2019
Zpracovala : Vladimíra Křížková
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