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Domov Korýtko, příspěvková organizace 

Název organizace: Domov Korýtko, příspěvková organizace 

 

Jednající: Mgr. Jan Seidler, ředitel 

Sídlo: Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

IČ: 70631867      

DIČ: CZ 70631867, neplátce DPH  

 

T: 596 761 640  

M: +420 737 062 693     

E: reditel@domovkorytko.cz   

W: www.domovkorytko.cz  

 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 

Číslo účtu: 14022761/0100  

  

 

1.  Druhy poskytovaných sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, včetně kapacity: 

 

1) domov pro seniory (dále jen DPS) – s kapacitou 225 míst - registrace k 1.10.2007 

rozhodnutím Krajského úřadu  Moravskoslezského kraje č.j. 102722/2007 

identifikátor služby: 4859242 

střediska služby: B2, B3, B4, C1, C2, C3 

 

2) domov se zvláštním režimem (dále jen DZR) – s kapacitou 32 míst - registrace k 1.10.2007 

rozhodnutím Krajského úřadu  Moravskoslezského kraje č.j. 102722/2007  

identifikátor služby: 3412464 

středisko služby: C4 

  

Kapacita zařízení celkem: 257 míst  

 

2.  Počet zaměstnanců celkem a dle kategorií v jednotlivých službách  

 

Počet zaměstnanců Domova Korýtko, příspěvkové organizace k datu 31. 12. 2019 dle 

organizačního členění – 177 zaměstnanců.  

 

Personální zajištění soc. služby – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem včetně 

organizačního schématu, je uvedeno v Příloze č. 3 (od 1. 7. 2018). 

 

V roce 2019 byl navýšen počet zaměstnanců o 1 zaměstnance na pozici sociální pracovník (0,75 

úvazek) k 7/2019 a o 1 zaměstnance na pozici bezpečnostní pracovník recepce pro možnost 

optimálního plánovaní nepřetržitého směnného provozu (1,0 úvazek) k 2/2019. 

 

Celkový počet zaměstnanců ovlivnilo zaměstnávání 3 pracovníků na pozici pomocník v soc. 

službách jako dotovaná pracovní místa veřejně prospěšné práce z ÚP od 7/2019 do 12/2019. 

 

3.  Sazebník úhrad za ubytování a stravování, včetně fakultativních služeb 

 

Sazebník úhrad a fakultativních služeb účinný od 1. 2. 2019 je Přílohou č. 1 a č. 2. 

 

 

 

 

mailto:reditel@domovkorytko.cz
http://www.domovkorytko.cz/
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Domov Korýtko, příspěvková organizace 

A) Zabezpečení provozu organizace 

 

1. Předpokládaný rozpočet pro rok 2019, včetně zdrojů financování pro jednotlivé služby 

 

Schválený rozpočet pro rok 2019 bez účelových nákladů: 

 

Domov Korýtko, 1 2 3 

Ostrava - Zábřeh, rozčlenění návrhu dle reg. návrh celkem 

příspěvková organizace služby k 1. 1. 2019 k 1. 1. 2019 

org.38  § 4350 § 4357 Celkem 

v tis. Kč  DS DZR  

Náklady (N)  87 893 18 686 106 579 

z toho:     

Osobní  64 055 12 958 77 013 

Ostatní  21 486 5 280 26 766 

Účelové  0 0 0 

odpisy mov. maj. svěřený 1 513 288 1 801 

odpisy mov. majetek vlastní 37 7 44 

odpisy nem. majetek 802 153 955 

vlastní výnosy (V) 51 229 9 821 61 050 

z toho:     

a) úhrady klienti (pobyt strava) 23 350 4 400 27 750 

b)příjmy za péči 23 000 4 400 27 400 

c)od zdrav. poj. 3 600 711 4 311 

d)ostatní  440 150 590 

e)odpisy  839 160 999 

očekávaná státní dotace (O) 23 421 5 552 28 973 

neinv. příspěvek SMO=N-V-O 13 243 3 313 16 556 

z toho:     

na provoz  11 730 3 025 14 755 

Účelový  0 0 0 

na odpisy mov. maj. svěřeného 1 513 288 1 801 

 

 

V roce 2019 organizace měla příjem z vedlejší činnosti (VČ) především z pronájmů a hostinské 

činnosti (cca 40 cizích strávníků). 

         (v tis. Kč) 

náklady výnosy zisk 

419 634 215 

 

V roce 2019 organizace měla příjem a čerpání externích zdrojů: 

         (v tis. Kč) 

výnosy náklady zisk 

115 141 -26 

 

V roce 2019 jsme měli v průměru za měsíc 42 uživatelů se sníženou úhradou, z toho bylo uzavřeno  

17 doplatkových Dohod o spoluúčasti na úhradě nákladů s rodinnými příslušníky nebo osobami 

blízkými. Na základě těchto Dohod se podařilo v roce 2019 zvýšit výnosy z úhrad od uživatelů o 160 

tis. Kč. 
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2. Plán nejdůležitějších provozních akcí v roce 2019, včetně zdrojů financování  
 

 

1. Využívání dotačních titulů a podávání žádostí dle aktuálních výzev. 
T: průběžně 2019 

Splněno. 

 

Projekty do dotačních titulů pro rok 2019 podané v roce 2018: 

 

1. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Název programu: Program na podporu zdravého stárnutí  

v Moravskoslezském kraji na rok 2019; Název projektu: Cvičením ke zdraví; podáno 20. 11. 2018, 

požadovaná částka 32.700,- Kč. Finanční spoluúčast PO SMO 8.370,- Kč. 

 

2. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Název programu: Program na podporu zdravého stárnutí v 

Moravskoslezském kraji na rok 2019; Název projektu: Setkávání u čaje – za lepším přístupem ke 

stáří a stárnutí; podáno 20. 11. 2018, požadovaná částka 60.480,- Kč. Finanční spoluúčast PO 

SMO: 15.120,- Kč. 

 

Projekty do dotačních titulů podané v roce 2019: 

 

1. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Dotační titul: KSS 3/19  Podpora systematického vzdělávání 

a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb včetně dobrovolníků a zajišťování 

dostupnosti informací o poskytovaných sociálních službách; Název projektu: Systematické 

vzdělávání pracovníků služby Domov pro seniory Korýtko jako nástroj zvyšování kvality 

poskytované sociální služby, podáno 18. 1. 2019, požadovaná částka 100.000,- Kč. Spoluúčast PO 

SMO 110.000,- Kč. 

 

2. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Dotační titul: KSS 3/19  Podpora systematického vzdělávání 

a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb včetně dobrovolníků a zajišťování 

dostupnosti informací o poskytovaných sociálních službách; Název projektu: Zvyšování kvality 

poskytované sociální služby vzděláváním pracovníků domova se zvláštním režimem v Domově 

Korýtko v roce 2019, podáno 18. 1. 2019, požadovaná částka 100.000,- Kč. Spoluúčast PO SMO 

50.000,- Kč. 

 

3. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Dotační titul: KSS 1/19  Podpora aktivit spojených 

s naplňování standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; Název projektu: Komfortní, bezpečná 

a důstojná péče klientům, podáno 18. 1. 2019, požadovaná částka 330.000,- Kč. Spoluúčast PO 

SMO 170.000,- Kč. 

 

4. Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih: Žádost o finanční podporu 

projektu Setkávání u čaje 2019 podaná 26. 3. 2019. Požadovaná částka ve výši 10.000,-Kč. 

 

5. Život 90 (RWE): Název projektu: Zvyšování kvality života uživatelů služby domov se zvláštním 

režimem podporou běžného způsobu života, podáno 8. 4. 2019, požadovaná částka 60.000,- Kč. 

Spoluúčast PO SMO 11.100,- Kč. 

 

6. Dárcovský program na podporu komunit společnosti Globus ČR, k. s. „Globus lepší svět“: Název 

projektu: Pěstujeme v každém věku! Společně!, podáno 5. 3. 2019, požadovaná částka až 

140.000,- Kč (dle umístění). Spoluúčast PO SMO 10.000,- Kč. 

 

7. Žádost o poskytnutí sponzorského daru společnosti PODA, a.s. podaná 4. 6. 2019; Požadovaná 

částka 12.000Kč. 
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Z toho úspěšné projekty realizované v roce 2019: 

 

1. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Název programu: Program na podporu zdravého stárnutí  

v Moravskoslezském kraji na rok 2019; Název projektu: Cvičením ke zdraví; podáno 20. 11. 2018, 

z dotace MSK hrazeno 32.700,- Kč. Finanční spoluúčast PO SMO 8.400,- Kč. 

 

2. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Dotační titul: KSS 3/19  Podpora systematického vzdělávání 

a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb včetně dobrovolníků a zajišťování 

dostupnosti informací o poskytovaných sociálních službách; Název projektu: Systematické 

vzdělávání pracovníků služby Domov pro seniory Korýtko jako nástroj zvyšování kvality 

poskytované sociální služby, podáno 18. 1. 2019, z dotace MSK hrazeno 100.000,- Kč. Spoluúčast 

PO SMO 110.084,- Kč. 

 

3. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Dotační titul: KSS 3/19  Podpora systematického vzdělávání 

a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb včetně dobrovolníků a zajišťování 

dostupnosti informací o poskytovaných sociálních službách; Název projektu: Zvyšování kvality 

poskytované sociální služby vzděláváním pracovníků domova se zvláštním režimem v Domově 

Korýtko v roce 2019, podáno 18. 1. 2019, z dotace MSK hrazeno 100.000,- Kč. Spoluúčast PO 

SMO 50.000,- Kč. 

 

4. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Dotační titul: KSS 1/19  Podpora aktivit spojených 

s naplňování standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; Název projektu: Komfortní, bezpečná 

a důstojná péče klientům, podáno 18. 1. 2019, z dotace MSK hrazeno 330.000,- Kč. Spoluúčast 

PO SMO 245.000,- Kč. 

 

5. Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih: Žádost o finanční podporu 

projektu Setkávání u čaje 2019 podaná 26. 3. 2019 byla schválena Radou městského obvodu 

Ostrava Jih a dne 18. 6 2019 byla uzavřena darovací smlouva na finanční částku ve výši 10.000,-

Kč. 
 

6. Život 90 (RWE): Název projektu: Zvyšování kvality života uživatelů služby domov se zvláštním 

režimem podporou běžného způsobu života, podáno 8. 4. 2019, požadovaná částka 60.000,- Kč. 

Spoluúčast PO SMO 11.100,- Kč. 

 

8. Žádost o poskytnutí sponzorského daru společnosti PODA, a.s. podaná 4. 6. 2019; došlo 

k uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu o nabytí majetku za účelem zajištění vzdělávání pro 

pracovníky sociální služby DZR. Darovaná částka 12.000,- Kč. 

 

Projekty podané v roce 2019 na rok 2020: 

 

1. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Název programu: Program na podporu zdravého stárnutí 

v MSK na rok 2020; Název projektu: Pohybové aktivity pro seniory 2020; podáno 18. 11. 2019, 

požadovaná částka 30.000,- Kč. Finanční spoluúčast PO SMO 30.000,- Kč. 

 

2. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Název programu: Program na podporu zdravého stárnutí 

v MSK na rok 2020; Název projektu: Setkávání u čaje – za lepším přístupem ke stáří; podáno 

18. 11. 2019, požadovaná částka 30.000,- Kč. Finanční spoluúčast PO SMO 30.000,- Kč. 

 

3. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Název programu: Program podpory vybavení zařízení 

sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 - 2020; 

podáno 11. 12. 2019, požadovaná částka 29.990,- Kč. 
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2. Příprava na celkovou rekonstrukci objektu Domova Korýtko. 

 

Spolupráce se zřizovatelem na postupných krocích vedoucí k zahájení plánované rekonstrukce 

objektu. Jako výchozí stav pro rok 2019 slouží schválená objemová studie „Celkové rekonstrukce 

Domova Korýtko“ zpracována projekční kanceláří Ateliér Chválek s.r.o. 

           

Předpokládaný harmonogram na rok 2019: 

 VZ SMO na zhotovitele PD pro vydání společného povolení a PD pro provádění stavby. 

 Realizace PD „Celková rekonstrukce objektu Domova Korýtko“ – aktivní účast poskytovatele 

služby ve věci připomínkování realizační PD. 

 Otázka hledání vhodných náhradních prostor po dobu realizace rekonstrukce v návaznosti na 

předpoklad zahájení rekonstrukce. 

T: průběžně 2019 

 

Splněno částečně. 

 

Jako výchozí stav pro rok 2019 sloužila objemová architektonická studie Rekonstrukce Domova 

Korýtko zpracovaná projekční kanceláří Ateliér Chválek s.r.o. koncem roku 2018  

a schválena orgány města. 

 

Realizace v roce 2019: 

 5/2019 veřejná zakázka (dále jen VZ) na zhotovitele PD, IČ a AD. 

 8/2019 námitka k VZ – nové hodnocení nabídek zadavatelem. 

 10/2019 ve výběrovém řízení byla vybrána fy MS Architekti s. r. o. 

 10/2019 podepsání smlouvy s fy MS Architekti s. r. o. 

 11/2019 zahájení činnosti k PD dle smlouvy. 

 11/2019 spolupráce na realizaci projektové dokumentace stavby pro stavební povolení.  

 

Uživatelé soc. služeb a zaměstnanci organizace byli pravidelně informováni o průběhu aktivit 

související s rekonstrukcí objektu a seznámeni se základními body schválené architektonické studie. 

 

Otázka vhodných náhradních prostor využívaných po dobu rekonstrukce objektu Domova Korýtko je 

stále otevřená. Předpoklad využití objektu příspěvkové organizace Čtyřlístek po ukončení 

transformace jejich  soc. služeb. 

 

3. Nákupy, opravy a údržba. 

 

Z provozních prostředků organizace, případně z externích zdrojů, budou prováděny nákupy dle 

aktuální potřeby. Důraz bude kladen na nákupy předmětů denní potřeby, které podpoří atmosféru 

domácího prostředí a důstojný způsob života klientů (například keramické nádobí, polohovací 

pomůcky, závěsy k zajištění intimity). Nákupy a opravy k zajištění fungování obou služeb budou 

probíhat s ohledem na plánovanou rekonstrukci a vystěhování objektu. 

T: průběžně 2019 

Splněno. 

 

Organizace hospodárně nakupovala provozní potřeby dle aktuální situace a potřeb uživatelů. 

 

Organizace bude v roce 2019 čerpat investiční příspěvek zřizovatele ve výši 570 tis. Kč z roku 2018 

na nákup 2 ks sprchových lehátek a 1 ks elektrického zvedacího zařízení s váhou. 

T: 30. 6. 2019 

Splněno. 

 

V 6/2019 byly pořízeny na základě výhodnější cenové nabídky 2 ks sprchových lehátek a 1 ks 

elektrického zvedacího zařízení s váhou.  



 

 

7 

Domov Korýtko, příspěvková organizace 

V roce 2019 bylo organizací dále pořízeno: 

 Z investičního příspěvku zřizovatele byly pořízeny 3 ks sprchových lehátek. 

 Z investičního fondu organizace a z investiční účelové dotace Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje bylo pořízeno 5 ks polohovatelných zdravotnických pomůcek 

systému Turnaid.  

 Chladicí komora na živočišný odpad. 

 Průmyslový odvlhčovač do kuchyně. 

 

Organizace dále z neinvestičního příspěvku zřizovatele provedla havarijní opravu střechy objektu A ve 

výši 129.349,- Kč. 

 

4. Zdroje 

 

Od 1. 2. 2019 dojde k navýšení úhrad uživatelů za ubytování a stravu o 15,- Kč/den (5,- Kč strava  

a 10,- Kč ubytování). O vyšší finanční částce jsme neuvažovali z důvodu ubytování našich uživatelů 

v né zcela vyhovujících podmínkách objektu před rekonstrukcí. 

 

Splněno.  

 

Od 1. 2. 2019 byly navýšeny úhrady pro naše uživatele služeb o 15,- Kč/den (5,- Kč strava, 10,- Kč 

ubytování). 

 

Organizace se snaží získávat finanční prostředky i z jiných zdrojů než je dotace z kapitoly 313 MPSV  

a příspěvek zřizovatele a to zejména hledáním dotačních výzev různých donátorů  

a uplatňováním dílčích projektů jak investičního, tak neinvestičního charakteru. 

 

Uzavřením Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  

s poskytnutím finančního příspěvku s Úřadem práce ČR jsme mohli obsadit 3 pracovní místa na pozici 

pomocník v soc. službách. Jejich mzdové náklady byli kryté dotací z ÚP ČR. 

 

Od 9/2019 jsme podnikli jednotlivé kroky, které by měly vést k uzavření smluv se zdravotními 

pojišťovnami na odbornost 902 – fyzioterapie. Tomu předcházelo schválení Provozního řádu pro 

pracoviště fyzioterapie, zajištění odborného zástupce - garanta, vydání Rozhodnutí o udělení 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb k 1. 12. 2019 KÚ MSK, úspěšné absolvování výběrového 

řízení na KÚ MSK dle zk. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a uzavření samostatného 

pojištění odpovědnosti. Smyslem tohoto záměru je zvýšení finančních příjmů organizace z veřejného 

zdravotního pojištění. 

B) Naplňování hlavních cílů organizace/podmínek zákona o sociálních službách 

 

1.1 Společně pro obě služby 

 

o Zvyšování kvality a kultury stravování 

 přijímat kroky a opatření k zvýšení důstojnosti stolování uživatelů služby; zejména  

u klientů, kteří potřebují podporu při podávání stravy (prostředí, vybavení a speciální 

pomůcky) 

 přehodnocení výběru pokrmů a jejich podávání, příprava jídla do ruky 

 výcvik a podpora pracovníků v přímé péči směřující ke zvýšení kultury stravování klientů 

(asistovaná péče, rituály spojené se stravováním). 

T: průběžně 2019 

Splněno.  

 

V průběhu roku 2019 bylo pořízeno keramické, porcelánové a skleněné nádobí a došlo 

k odstranění plošného používání nedůstojného plastového nádobí. Plastové nádobí je používáno 

individuálně s ohledem na potřeby a schopnosti uživatele služby. Dne 20. 9. 2019 navštívili 
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zaměstnanci Domova Korýtko, p. o. Domov Sluníčko, p. o. za účelem získání informací o realizaci 

programu Bon apetit v praxi služby. Následně došlo k zapracování plánu zavádění prvků Bon 

apetit do praxe služeb Domova Korýtko, p. o.  

 

Na základě potřeb klientů byly formulovány požadavky na provoz kuchyně. Dne 26. 11. 2019 se 

uskutečnila školící akce „Stravování osob s demencí“ vedena Pavlou Hýblovou, která byla 

určena multidisciplinárnímu týmu zaměstnanců (vedoucí kuchyně, nutriční terapeut, vedoucí 

služby, vedoucí útvaru zdravotní péče, pracovníci v sociálních službách, ředitel, vedoucí útvaru 

sociální a přímé péče). V rámci interaktivní školící akce byly formulovány další požadavky na 

zaměstnance (frekvence zařazování oblíbených jídel klientů do jídelního lístku, zachycení reálné 

podoby jídel, pravidelné setkávání k nabídce dle jídelního lístku a zajištění zpětné vazby pro 

kuchyň, navazující vzdělávání na způsoby podávání stravy klientům). 

 

o Přirozené sociální zdroje 

 vytváření podmínek pro zapojení osob blízkých do naplňování potřeb klientů 

(organizace edukačních setkání pro rodinné příslušníky, výbava a výzdoba pokoje klientů, 

podpora klientů založena na znalosti jeho biografie – edukace osob blízkých, společné 

vytváření biografických knih, alb, vzpomínkových kufříků; organizace cílených aktivit 

společných pro uživatele a osoby jim blízké). 

 

Splněno.  

 

V roce 2019 byly zahájeny systematické rozhovory s rodinnými příslušníky uživatelů služby 

s důrazem na práci s biografií klienta, přípravy na úmrtí osoby blízké.  

 

V roce 2019 pokračoval Domov Korýtko, příspěvková organizace v aktivitách „Setkávání u čaje – 

za lepším přístupem k lidem s demencí“. Uskutečnila se celkem tři setkání (11. 9. 2019 Demence 

v obrazech, 9. 10. 2019 Prevence demence a životní styl a 20. 11. 2019 Péče o osoby v závěru 

života). Zkušená lektorka Mgr. Lucie Pohlová odpovídala přítomným mimo hlavní témata také na 

individuální dotazy. 

 

o Společenská odpovědnost a podpora komunity 

 udržení a případně rozšíření spolupráce v oblasti dobrovolnictví (ADRA), firemního 

dobrovolnictví (Arcelor Mittal, KMPG) 

 pokračování spolupráce v koncepci komunitní zahrady (Komunitní zahrada Ostrava – Jih 

z.s.) v nevyužívaných prostorách zahrady Domova. 

T: průběžně 2019 

Splněno.  

 

V roce 2019 byla uzavřena nová smlouva se spolkem Komunitní zahrada, z.s. Došlo 

k prohloubení spolupráce, kdy členové spolku ve spolupráci s organizací BabyFit, spolkem 

uspořádali pro uživatele služeb Dobročinný Jarmark 7. 6. 2019.  

 

Dobrovolnictví:  

Na individuální návštěvy seniorů ve spolupráci s DC Adra docházelo do Domova Korýtko během 

roku 2019 celkem 14 dobrovolníků. 2 další dobrovolnice docházejí vypomáhat při aktivitách s MŠ 

Výškovická (projekt SaD). Počty se v průběhu roku mění s tím, jak přicházejí noví a někteří 

stávající ukončují svou činnost. Během roku 2019 uskutečnili tito dobrovolníci celkem 224 

návštěv a strávili v Domově Korýtko úctyhodných 301 hodin. Ke konci roku 2019 pravidelně 

docházelo do Domova Korýtko aktivně 10 dobrovolníků.  

 

V roce 2019 vznikla ve frekventovaných prostorech bistra Domova Korýtko alternativní nástěnka 

k dobrovolnictví. Je tvořena výpověďmi seniorů, kteří hodnotí, co jim osobně dobrovolník přináší. 

Mnohé dobrovolníky „pohladí na duši“. Nástěnka obsahuje zajímavé a důležité informace 

o dobrovolnictví a také fotografie ze společných aktivit s dobrovolníky. Některé akce fotila pro 
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DC Adra profesionální fotografka. I její fotky jsme se svolením klientů využili pro tvorbu nástěnky 

a v různých formách slouží pro propagaci DC Adra. 

 

Firemní dobrovolnictví:. 

Dne 25. 11. 2019 se konalo Tradiční vánoční tvoření s Liberty Ostrava a.s., které se zúčastnilo  

12 dobrovolníků. Předmětem setkání bylo tvoření věnců, větviček. Na tradičním tvoření se 

vystřídalo během dopoledne nejméně 20 uživatelů, aktivitu již znají a mají o ni velký zájem. 

Mnozí zaměstnanci se hlásí na dobrovolnický den opakovaně a s uživateli se už znají. 

Ve dnech 22. 8. 2019 a 21. 10. 2019 se uskutečnily dobrovolnické dny firmy Randstad 

(5 dobrovolníků). Svůj „dobro den“ strávili procházkou s uživateli služeb ke Kotvě do cukrárny  

a povídáním na terase domova. Druhý termín pak využili pro společný výlet do fy Marlenka. 

Uživatelé jsou s firemními dobrovolníky velmi rádi, věkově jsou k sobě blíž, než se studenty a mají 

si o čem povídat.  

 

o Přehodnocení organizace práce provozně technických činností 

 Zmapování, přehodnocení a případná změna organizace práce s ohledem na provozně 

technické podmínky služeb v činnostech, které mohou vykonávat pracovníci provozního 

útvaru a nyní vykonávají pracovníci v sociálních službách (například třídění prádla klientů, 

porcování stravy).  

T: průběžně 2019 

 

Splněno.  

 

V roce 2019 proběhlo formulování požadavků a možností technických řešení k realizaci. 

Zaměstnanci Domova Korýtko, příspěvkové  organizace navštívili Domov Kamenec, p.o., ve 

kterém hledali inspiraci k praktickému zavedení. Jako limitní se v tuto chvíli jeví počet 

zaměstnanců prádelny a prostory pro třídění prádla. V záměru budeme pokračovat také v roce 

2020. Provizorní zajištění technických prací na střediscích služeb tak bylo řešeno prostřednictvím 

tzv. veřejné služby.  

  

o Vnitřní směrnice 

 multidisciplinární spolupráce při přípravě metodických postupů odrážejících podmínky 

poskytované služby; hlavní oblasti zájmu: bazální stimulace v přímé péči (zejména při 

polohování, hygieně a aktivizaci klientů), podávání stravy, paliativní péče 

 na základě konzultací s externím odborníkem provést revizi postupů sociálních pracovníků 

k naplňování SQ č. 3, 4 a 5 a povinností poskytovatele sociálních služeb 

 pokračování v revizi řídící dokumentace 

 přehodnocení pracovních postupů zaměstnanců s ohledem na možnosti programu Cygnus 2 

(sdílení informací o řešení situace a naplňování potřeb klientů v multidisciplinárním týmu; 

sjednocení terminologie) 

T: průběžně 2019 

Splněno.  

 

V červenci 2019 byla dojednána spolupráce s Mgr. Hanou Mazalovou k zajištění konstruktivní 

zpětné vazby k povinnostem poskytovatele sociálních služeb dle §88 a naplňování SQ 3, 4 a 5. 

Dne 28. 8. 2019 se uskutečnila konzultace, kdy sociální pracovníci formou případové práce 

prezentovali na případech konkrétních klientů naplňování podmínek zákona o sociálních 

službách. Z této konzultace vyplynuly základní oblasti potřebné podpory a revize. Následně došlo 

k úpravě metodických postupů a vzoru smlouvy o poskytnutí sociální služby. Zejména v 2. 

polovině roku 2019 se upravila forma multioborové spolupráce při řešení situace konkrétních 

klientů, a to jak v rámci jednání se zájemci o službu, tak v oblasti péče.  

 

V období 6 - 12/2019 jsme spolupracovali s externím konzultantem. Předmětem dohody  

o provedení práce byla analýza vnitřních pravidel ve vztahu k naplňování povinností 

poskytovatele sociálních služeb (§88 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách) a SQ. 

S výstupy budeme dále pracovat v rámci revize vnitřních pravidel. 
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Ze společných porad a workshopů vzešel požadavek na jmenování multidisciplinární komise  

a pravidelné tematicky zaměřené workshopy, kterých se účastní sociální pracovníci, vedoucí 

služby i koordinátorky zdravotní péče.  

 

V průběhu roku došlo k plnému přechodu na program Cygnus 2 a byly formulovány požadavky 

na rozšíření programu, tak nové řešení v oblasti stravování. Dle sdělení firmy Iresoft, s.r.o.  

by mělo dojít ke spuštění stravovacího modulu Cygnus 2 v polovině roku 2020. 

 

o Podpora zaměstnanců 

Zajištění pravidelných supervizí pro jednotlivé pracovní týmy (pracovníci v sociálních 

službách dle jednotlivých oddělení; supervize sociálních pracovníků, zdravotních pracovníků a 

vedoucích zaměstnanců) – celkem 10 pracovních týmů.      

T: průběžně 2019 

Splněno.  

 

Supervizní kontrakt pro rok 2019 byl uzavřen s Mgr. Martinem Lisníkem. Každý  

z pracovních týmů absolvoval v roce 2019 tři supervizní setkání v časové dotaci 2hod. Celkem 

za organizaci bylo realizováno 64 supervizních hodin. 

 

Střediska služeb (pracovníci v sociálních službách):B2: 6. 3., 6. 5., 7. 10., B3: 23. 1., 17. 4., 16. 

9., B4: 7. 3., 13. 5., 4. 12., C1: 9. 1., 3. 4., 5. 9., C2: 28. 1., 5. 4., 30. 9., C3: 18. 3., 2. 10., 9. 12., 

C4 (DZR): 7. 1., 2. 4., 4. 9., Sociální pracovníci: 14. 2., 11. 4., 7. 11., Všeobecné sestry: 9. 1., 3. 

4., 5. 9., Vedoucí pracovníci: 18. 3. (společná), 16. 5. (vedoucí útvarů), 22. 5. (vedoucí služby), 

30. 9. (společná). 

 

Supervize jsou převážnou většinou zaměstnanců hodnoceny velmi pozitivně, v dalším roce 

hodláme rozšířit nabídku o možnost individuálních supervizních setkání. 

 

o Hodnocení poskytované služby 

Zavedení systematického cíleného interního hodnocení kvality poskytované služby (využití  

a rozšíření stávajících zdrojů hodnocení, vymezení sledovaných oblastí, rozšíření způsobů 

hodnocení). 

          T: 12/2019 

Splněno.  

 

V průběhu roku byl zaveden univerzální hodnotící dotazník pro externí subjekty (praktikanty, 

stážisty, apod.). Dne 20. 11. 2019 došlo na společné poradě vedoucích a sociálních pracovníků 

k vymezení základních oblastí hodnocení poskytované služby v rámci plánování průběhu 

poskytování sociální služby. Na základě poznatků získaných na školení vedeného PhDr. Evou 

Procházkovou „Biografie v práci manažera sociálních a zdravotních služeb I.“ bylo uplatněno 

vedoucími a sociálními pracovníky hodnocení kategorizující službu jako optimální, přiměřenou, 

bezpečnou, nebezpečnou. V návaznosti na SQ 15a dojde k dalšímu prohloubení průběžného 

hodnocení poskytované služby v roce 2020. 

 

1.2 Služba Domov pro seniory 

 

 uplatňování konceptu Bazální stimulace v praxi služby 

 podpora odborných kompetencí pracovníků v přímé péči v mapování a naplňování potřeb 

klientů v oblasti fyzické, psychické, sociální i spirituální 

 podpora odborných kompetencí pracovníků v přímé péči v metodách komunikace a práce se 

seniory (práce s biografií klienta, vztahová péče, prvky programu Bon apetit) a v péči  

o umírající (poskytování podpory pozůstalým, paliativní péče) 

T: průběžně 2019 
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Splněno. 

 

Dne 29. 4. 2019 získal Domov Korýtko, příspěvková organizace na základě úspěšné supervize 

certifikát pracoviště Bazální stimulace. 

 

V roce 2019 proběhly pro PSS  a SP služby DPS tyto vzdělávací aktivity: 

 

 Akreditovaný kurz Základy leadershipu v sociálních službách. 

 Akreditovaný kurz Jak úspěšně jednat s klientem s problémovým chováním. 

 Akreditovaný kurz Biografie a její význam při práci s klienty sociálních služeb. 

 Konzultace s Mgr. Hanou Mazalovou k SQ 3, 4 a 5 a povinnostem poskytovatele sociálních 

služeb dle § 88. 

 Školící akce Paliativní péče. 

 Základní kurz Bazální stimulace (akreditovaný  kurz). 

 Nástavbový kurz bazální stimulace (akreditovaný  kurz). 

 Prohlubující kurz bazální stimulace (akreditovaný  kurz). 

 Školící akce Stravování osob s demencí. 

 

Podpořeny byly také alternativní formy vzdělávání, kdy dne 9. 4. 2019 zaměstnanci shlédli 

divadelní přestavení „Tři židle“, na které navazovala společná diskuse. 

 

1.3 Služba Domov se zvláštním režimem 

 

o pokračování v přípravách k akreditaci dle ČALS „Vážka“ 

o podpora odborných kompetencí pracovníků v přímé péči v metodách komunikace  

a práce s lidmi s demencí (Validace podle Naomi Feil, nástavbové prvky bazální 

stimulace, prvky programu Bon apetit, práce s biografií v sociální službě) 

o zajištění vybavení služby a zvyšování odborných kompetencí pracovníků směřujících 

k přirozené podpoře klientů v zachování vlastních rituálů, běžného způsobu života  

a přirozené aktivizace 

T: průběžně 2019 

Splněno.  

 

Dne 14. 2. 2019 služba Domov se zvláštním režimem úspěšně absolvovala audit České 

alzheimerovské společnosti a získala certifikát Vážka. 

 

V roce 2019 se zaměstnanci služby vzdělávali  v těchto oblastech: 

 Podpora lidské důstojnosti. 

 Základní kurz bazální stimulace. 

 Navazující kurz bazální stimulace. 

 Biografie a její význam při práci s uživateli služby. 

 Stravování a aktivizace u osob s demencí. 

 Doprovázení umírajících a práce s pozůstalými. 

 

V rámci projektu „Zvyšování kvality života uživatelů služby domov se zvláštním režimem 

podporou běžného způsobu života“ byl pro uživatele služby pořízen denní tisk, žehlicí prkno, 

skříně k uložení prádla a došlo k úpravě aktivit uživatelů služby tak, aby bylo plnohodnotně 

podpořeno trávení volného času smysluplnými činnostmi a rituály, které vykonávali 

v dřívějším životě. 
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C) Lidské zdroje a vzdělávání zaměstnanců 

 

1. Navýšení počtu zaměstnanců.  

Navýšení zaměstnanců na pracovní pozici PSS – výchovná nepedagogická činnost o 4 zaměstnance.  

Ve stávající organizační struktuře jsou uvedeni 3 PSS - výchovná nepedagogická činnost. Daný počet 

těchto pracovníků je pro 257 uživatelů naprosto nedostatečný. Organizace práce těchto zaměstnanců 

by reflektovala individuální potřeby uživatelů na cílenou aktivizaci, smyslovou stimulaci a fyzickou  

i sociální rehabilitaci tak, aby každý z „aktivizačních pracovníků“ měl vyčleněné 1 středisko služby 

pro individuální aktivizaci a podporu uživatelů a byl součástí MDT daného patra. Zároveň by se 

podíleli na společných aktivitách pro naše uživatele služeb (dílny, keramika, cvičení, relaxační 

místnost atd). 

Zvýšení počtu zaměstnanců v roce 2019 o 1 sociálního pracovníka – středisko služby DPS.  

Ve stávající organizační struktuře je uvedeno 5 sociální pracovníků na střediscích služeb. 

Výsledná organizace práce sociálních pracovníků – Úsek sociální: 

 1 sociální pracovnice – agenda (úhrady za služby, depozita, pozůstalosti, hmotná depozita, 

apod.); dělení úvazku mezi službu Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem 

 1 sociální pracovník – jednání se zájemci o službu (evidence žadatelů, sociální šetření, 

osobní jednání se žadateli); dělení úvazků mezi službu Domov pro seniory a Domov se 

zvláštním režimem 

 6 sociálních pracovníků – 6 středisek služeb na službě Domov pro seniory, tj. budova B  

a C, tj. pro 225 uživatelů 

 1 sociální pracovník na službě Domov se zvláštním režimem, tj. pro 32 uživatelů 

Navýšení pracovních úvazků by přicházelo v úvahu až po projednání a schválení odvětvového odboru 

a po zajištění zdrojů na mzdové náklady.  

T: od 7/2019 

Splněno částečně. 

 

V roce 2019 došlo k navýšení o 0,75 úvazku sociálního pracovníka a hrazení jeho mzdových nákladů 

z vlastních zdrojů organizace. 

 

Navýšení 4 zaměstnanců na pozici PSS – výchovná nepedagogická činnost nebylo realizováno 

z důvodu nekrytí zdrojů na jejich mzdové náklady. 

 

2. Zaměstnávaní osob se zdravotním postižením 

 

V roce 2019 plánujeme i nadále zaměstnávat osoby se zdravotním postižením z příspěvkové 

organizace SMO Čtyřlístek v počtu 3 osob. 

 

Je předpoklad, že povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců 

bychom v roce 2019 měli splnit (předpoklad zaměstnání 8 osob se zdravotním postižením) a proto 

nebude nutné využít další alternativy plnění jako např. odběr zboží, nebo odvodem tzv. „invalidní 

daně“ státu za každou nezaměstnanou OZP. 

T: průběžně 2019 

Splněno. 

 

V průběhu roku došlo ke snížení počtu osob se zdravotním postižením z příspěvkové organizace 

Čtyřlístek na 2 osoby z důvodu vlastní žádosti klienta. 

 

Povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců jsme v roce 2019 splnili 

(zaměstnávali jsme 9 osob se zdravotním postižením). 
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3. Hodnocení zaměstnanců 

 

Hodnocení zaměstnanců na pracovních pozicích – pracovník v sociálních službách, sociální 

pracovník, vedoucí služby a zdravotnický personál probíhá pravidelně a jejich hodnocení je 

naplánované i v letošním roce. U těchto pracovních pozic budeme rovněž přehodnocovat i osobní 

příplatek na základě hodnocení dle stanovených kritérií. 

 

Nově budou hodnocení vedoucí zaměstnanci, kteří jsou přímo podřízení řediteli organizace dle 

organizační struktury a to formou hodnotícího formuláře a pohovoru.  Hlavním cílem hodnocení 

výkonnosti zaměstnanců je systematická podpora rozvoje zaměstnanců, zvyšování jejich 

motivovanosti. 

T: leden – květen 2019 

Splněno. 

4. Vzdělávání zaměstnanců 

Vzdělávání zaměstnanců bude probíhat v souladu s osobními plány rozvoje a potřebami uživatelů 

služeb a organizace. Prohlubováním kvalifikace personálu chceme docílit, aby se investice vložené do 

vzdělávání vrátili v podobě zvýšené produktivity práce, využitím nových znalostí v praxi poskytované 

služby a větší motivaci zaměstnanců spolupracovat na splnění cílů organizace. 

Hlavní oblasti vzdělávání - pracovníci v sociálních službách 

 Akreditované vzdělávací kurzy: Bazální stimulace, Paliativní péče, Stolování, výživa  

a asistence při jídle. 

 Vlastní školící akce a workshopy. 

 Výměnné stáže PSS mezi organizacemi poskytující soc. služby seniorské populaci. 

 

Hlavní oblasti vzdělávání – sociální pracovníci: 

 Akreditované vzdělávací kurzy: Zákon o sociálních službách – aktuality, praxe; 

Psychosociální podpora – provázení umírajících, podpora blízkým; Práce s biografií. 

 Podpora externího odborníka k naplňování standardů kvality sociálních služeb 3, 4, 5  

a povinností poskytovatelů sociálních služeb 

 Školící akce, workshopy 

 Stáže (exkurze) v organizacích poskytující sociální služby na území města Ostravy. 

 

Zaměstnancům na vedoucích pracovních pozicích kromě povinného doplňování vzdělání umožnit 

vzdělávání v manažerských dovednostech a tím podpořit jejich kompetence vedoucího zaměstnance. 

 

T: průběžně 2019 

Splněno.  

 

V roce 2019 proběhly mj.  tyto vzdělávací aktivity: 

 

 Akreditovaný kurz Základy leadershipu v sociálních službách. 

 Akreditovaný kurz Jak úspěšně jednat s klientem s problémovým chováním. 

 Akreditovaný kurz Biografie a její význam při práci s klienty sociálních služeb. 

 Konzultace s Mgr. H. Mazalovou k SQ 3, 4 a 5 a povinnostem poskytovatele soc. služeb dle § 88. 

 Školící akce Paliativní péče. 

 Základní kurz Bazální stimulace (akreditovaný  kurz). 

 Nástavbový kurz bazální stimulace (akreditovaný  kurz). 

 Prohlubující kurz bazální stimulace (akreditovaný  kurz). 

 Školící akce Stravování osob s demencí. 

 Podpora lidské důstojnosti. 

 Základní kurz bazální stimulace. 

 Navazující kurz bazální stimulace. 
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 Biografie a její význam při práci s uživateli služby. 

 Stravování a aktivizace u osob s demencí. 

 Doprovázení umírajících a práce s pozůstalými. 

 

Podpořeny byly také alternativní formy vzdělávání, kdy dne 9. 4. 2019 zaměstnanci shlédli divadelní 

přestavení „Tři židle“, na které navazovala diskuse. 

5. Nedostatek zdravotnického personálu – doplnění stavu zdravotního personálu do počtu 

organizační struktury praktickými sestrami.  

Výsledkem společného jednání VZP ČR a zástupců PZSS v prosinci 2018 bylo, že rok 2019 bude 

považován jako přechodné období, v rámci kterého začíná platit, že předem určené výkony provedené 

praktickou sestrou (nelékařský zdravotnický pracovník s indexem S1) budou VZP uznány a zdravotní 

pojišťovnou uhrazeny po splnění předem stanovených podmínek.      

T: průběžně 2019 

Splněno. 

V roce 2019 jsme začali zaměstnávat 2 zdravotní sestry jako praktická sestry v 9. PT (práce pod 

dohledem všeobecné zdravotní sestry). Na základě systematického oslovování potencionálních 

žadatelů o zaměstnání a inzerce volných pracovních pozic jsme se koncem roku 2019 dostali u 

zdravotnického personálu do plného stavu dle organizační struktury. 

D) Zabezpečení vnitřního kontrolního systému organizace  

 

Kontrolní činnost bude prováděna v souladu se směrnicí o vnitřním kontrolním systému a písemně 

dokumentována. Zjištěné nedostatky budou evidovány, neprodleně projednány a přijata nápravná 

opatření. Vnitřní kontrolní systém bude doplňován nebo upravován k doporučením kontrolních 

orgánů tak, aby byl přiměřený a dostatečně účinný.  

                    T: průběžně 2019 

Splněno. 

 

Kontrolní činnost je prováděna v souladu s organizační směrnicí o vnitřním kontrolním systému. 

V roce 2019 byly provedeny níže uvedené externí kontroly. 

 

1. Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, odbor podpory korporátního řízení a kontroly 

Předmět: Veřejnosprávní kontrola -vyrovnávací platby za rok 2017. 

Konaná: 25. – 26. 2. 2019 

Kontrolované období: 2017 

Výsledek: Nedostatky nebyly zjištěny a nevyplynulo porušení rozpočtové kázně. 

 

2. Statutární město Ostrava, odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy 

Předmět: Hospodaření s veřejnými prostředky, a to kontrola věcné správnosti, dodržování 

právních a vnitřních předpisů, plnění kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložení 

veřejných prostředků.  

Konaná: 14. 3. 2019 – 12. 4. 2019 

Kontrolované období: 1/2017 – 12/2018 

Výsledek:       

1) Nebyly zjištěny závažné nedostatky, kterými by byla doložena skutečnost nasvědčující 

spáchání trestného činu, neoprávněného použití, zadržení nebo poškození veřejných 

prostředků v hodnotě přesahující 300.000,-- Kč. 

2) Kontrolou bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle ustanovení zákona  

č. 250/2000 Sb., v platném znění ve výši 47.682,45 Kč, kdy byly použity prostředky peněžního 

fondu na jiný účel.  
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3) PO čerpala prostředky v souladu se stanoveným účelem. Který byl dán zřizovací listinou. 

Z hlediska hospodárnosti nebyly zjištěny nedostatky. Které měly zásadní vliv na výsledek 

hospodaření za kontrolovatelné období. 

 

K odstranění nedostatků zjištěných veřejnoprávní kontrolou byl zpracován Příkaz ředitele  

č. 1/2019 s účinností od 25. 4. 2019. 

 

Na základě usnesení rady města č. 01682/RM1822/26 ze dne 18. 6. 2019 byla uložena organizaci 

povinnost zaplatit do rozpočtu statutárního města Ostravy odvod ve výši 47.682,45 Kč. 

Organizace  dne 9. 7. 2019 podala Žádost o prominutí odvodu finančních prostředků za 

neúmyslné porušení rozpočtové kázně. 

 

Usnesením rady města č. 02052/RM1822/30 ze dne 27. 8. 2019 se uložený odvod ve výši 

47 682,45 Kč promíjí. 

 

3. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 

Předmět: Kontrola proočkovanosti klientů proti pneumokokovým nákazám a očkování proti 

chřipce. 

Konaná: 19. 8. 2019 

Kontrolované období: sezóna 2017/2018 

Výsledek: Bez nedostatků. 

 

4. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 

Předmět: Stravovací provoz organizace. 

Konaná: 9. 10. 2019 

Výsledek: Byly zjištěny drobné hygienické závady.  

 

Organizace zpracovala Zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou a tuto 

zprávu zaslala kontrolnímu orgánu dne 18. 10. 2019. Zodpovědné osoby byly poučeny, jednotlivá 

opatření byla realizována ve stanovených termínech. 

 

5. Okresní zpráva sociálního zabezpečení Ostrava 

Předmět: Kontrola plnění povinností pojistného  

Konaná: 17. – 18. 10. 2019 

Kontrolované období: od 1. 1. 2017 do 18. 10. 2019 

Výsledek: Drobné nedostatky byly zjištěny u ohlašovací povinnosti a nedoplatku dávky 

nemocenského pojištění – ošetřovné u 1 zaměstnance. 

 

6. Úřad práce České republiky – krajská pobočka Ostrava 

Předmět: Hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci VPP.  

Konaná: 15. 10. 2019 – 18. 10. 2019 

Kontrolované období: 1. 7. 2019 – 31. 8. 2019 

Výsledek: Bez nedostatků. 

 

7. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 

Předmět: Měření teplot dle SOP. 

Konaná: 13. 5. 2019 

Výsledek: Bez nedostatků. 

 

8. Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, odbor sociálních věcí 

Předmět: Kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů  sociálních 

služeb. 

Konaná: 3. 12. 2019 

Výsledek: Bez nedostatků 

. 
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9. Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, odbor sociálních věcí 

Předmět: Kontrola plnění podmínek vyplývající se zákona  č. 256/2001 Sb., zákona  

o pohřebnictví. 

Konaná: 3. 12. 2019 

Výsledek: Bez nedostatků. 

 

 

10. Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, odbor sociálních věcí 

Předmět: Kontrola soc. služeb DPS a DZR pověřené k výkonu služby dle § 95 písm. h) zákona  

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Konaná: 3. 12. 2019 

Výsledek: Bez nedostatků. 

E) Rozvojové cíle na období 2020 - 2021.  

 

1. Celková rekonstrukce objektu Domova Korýtko  

 

Předpokladem dalšího směřování k rekonstrukci objektu je v roce 2019 dokončit veřejnou zakázku na 

výběr projekční kanceláře pro realizaci PD k vydání společného povolení a PD pro realizaci stavby 

(Odbor investiční MMO). Za poskytovatele (Domov Korýtko) bude nutná úzká součinnost  

a komunikace ve věci realizace těchto PD s projekční kanceláří a odvětvovým odborem.  

 

V roce 2020 s ohledem na postupně upravovaný harmonogram a termíny započetí rekonstrukce zahájit 

ve spolupráci se zřizovatelem hledání náhradních prostor pro uživatele služeb po dobu realizace 

rekonstrukce a také začít postupné snižování kapacity poskytovaných služeb a to přirozeným úbytkem 

uživatelů a stop stavem na nové příjmy uživatelů. Nutno také počítat s výpadkem výnosů z úhrad od 

uživatelů a hledat zdroje jejích krytí. Zároveň bude potřeba postupně v roce 2020 připravovat naše 

uživatele sociálních služeb, jejich rodinné příslušníky a zaměstnance organizace na stěhování do 

náhradních prostor. 

 

V roce 2021 je předpoklad zahájení rekonstrukce a to bude obnášet zajištění stěhování vybavení 

objektu a uživatelů služeb do náhradních prostor a z pohledu poskytovatele zajistit, aby toto stěhování 

a poskytování soc. služby v náhradních prostorách bylo co nejméně náročné pro naše uživatele. 

 

Realizace v roce 2019: 

Termínové změny v plánovaném harmonogramu způsobené podáním námitek k VZ na projektanta.. 

 

Realizace v roce 2019: 

 5/2019 VZ na zhotovitele PD, IČ a AD. 

 8/2019 Námitka k VZ – nové hodnocení nabídek. 

 10/2019 ve VZ byla vybrána fy MS Architekti s. r. o. 

 10/2019 Podepsání smlouvy s fy MS Architekti s. r. o. 

 11/2019 Zahájení činnosti dle smlouvy. 

 Od 11/2019 Realizace projektové dokumentace stavby pro stavební povolení. Podání žádosti  

o společné stavební povolení – do 22. 4. 2020. 

 

Koncem roku 2019 proběhly ještě 3 kontrolní dny za účasti všech zúčastněných (MS Architekti,  

OI MMO, OSVZ MMO, OSR MMO, Domov Korýtko). 

 

2. Zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb v náhradních prostorách 
 

Zachování nebo rozvoj kvality poskytovaných sociálních služeb, i přes ne zcela vyhovující materiálně 

technické podmínky objektu před jeho rekonstrukcí.  

 



 

 

17 

Domov Korýtko, příspěvková organizace 

Na základě individuálně zjištěných potřeb klientů ověřovat a upravovat dlouhodobé cíle, zásady  

a způsob poskytování sociálních služeb. V praxi služby uplatňovat koncept Bazální stimulace  

a validace dle Naomi Feil. 

 

Pilíře kvality: 

 podpora uživatele vycházející z individuálně zjištěných potřeb a směřující k řešení nebo 

neprohlubování jeho nepříznivé sociální situace 

 zvyšování odborných dovedností pracovníků 

 dobrovolnická činnost 

 aktivní spolupráce s komunitou 

 interní hodnocení poskytované služby 

 podněty, připomínky a stížnosti na poskytovanou službu, které vnímáme jako cenný 

prostředek k rozvoji služby 

 

Kroky k naplnění rozvojových cílů realizované v roce 2019: 

 

Domov Korýtko, příspěvková organizace:  

 Certifikát pracoviště Bazální stimulace - 29. 11. 2019 

 

Služba Domov se zvláštním režimem:  

 Certifikace Vážka České alzheimerovské společnosti - 14. 2. 2019. 

 1. místo v Ceně kvality v sociální péči pro poskytovatele pobytových soc. služeb pro seniory -  

5. 11. 2019. 

 

3. Pokračovat ve stabilizaci personálu.  

 

Zvyšování úrovně organizační kultury a hodnot v organizaci (podpora sounáležitosti zaměstnanců se 

službou a jejími dlouhodobými cíli, podpora kooperace) a udržení míry fluktuace zaměstnanců na 

úrovni roku 2018. 

 

V roce 2019 se pokračovalo ve stabilizaci personálu a rozvoji firemní kultury. Celková míra fluktuace 

za rok 2019 (mimo zaměstnanců na VPP – dotace ÚP) činí 17,06%. Celkem ukončilo pracovní poměr 

33 zaměstnanců, z toho 4 zaměstnanci v rámci dotovaného pracovního místa – pomocník v soc. 

službách, a to z důvodu ukončení projektu ÚP v rámci aktivní politiky zaměstnanosti k 31. 12. 2019. 

 

V roce 2019 se podařilo i přes nepříznivý vývoj na trhu práce získat počet zaměstnanců téměř do 

počtu dle organizační struktury a to hlavně na pozici pracovník v sociálních službách, zdravotní sestra 

a kuchař. 

 

 

V průběhu roku 2019 jsme se rozhodli navýšit kapacitu služby DZR z 32 na 65 uživatelů a současně 

snížit kapacitu služby DPS z 225 na 192 uživatelů se zachováním celkové kapacity 257 míst.  

Po projednání tohoto záměru s odvětvovým odborem SVZ MMO a s jeho souhlasným stanoviskem 

jsme podali žádost registrujícímu orgánu OSV KÚ MSK na změnu kapacit k 1. 1.2020. Současně 

s tím probíhala v organizaci příprava na tuto změnu, jak u našich uživatelů, jejich rodinných 

příslušníků a zejména personálu. Došlo k organizačním změnám, kdy službu DZR s kapacitou 65 

uživatelů vede 1 vedoucí služby. 

 

 

Přílohy:  

  

Příloha č. 1 Sazebník úhrad za poskytované služby od 1. 2. 2019. 

Příloha č. 2 Ceník fakultativních činností Domova Korýtko od 1. 2. 2019. 

Příloha č. 3 Organizační struktura Domova Korýtko od 1. 7. 2018 (platná k 31. 12. 2019).  
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 Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 

DALŠÍ SLUŽBY A ČINNOSTI POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU 

 

 KOPÍROVÁNÍ na recepci: černobílá fotokopie   

  A4 jednostranná 2,- Kč A4 oboustranná 4,- Kč             

   A3 jednostranná 4,- Kč  A3 oboustranná 8,- Kč 

 TISK u sociálních pracovnic:  

 černobílý tisk     A4 jednostranná 2,- Kč A4 oboustranná 4,- Kč             

   barevný tisk      A4 jednostranná 7,- Kč A4 oboustranná 14,- Kč 

 SOUKROMÉ TELEFONÁTY: služba se platí od provolaných minut (5,- Kč/1 minutu) 

 OPRAVA A ÚDRŽBA ODĚVU, bytového textilu a osobního zboží (nevztahuje se na drobné 

opravy oděvů ve smyslu zákona o soc. službách, v závislosti na době trvání úkonu):  

 

Doba 

 

Cena Možné úkony služby 

20 minut 70,- Kč úprava délky kalhot, úprava výstřihu halenky 

30 minut 100,- Kč zúžení či rozšíření kalhot v pase; nebo zúžení či rozšíření šatů;  

zkrácení šatů; nebo zúžení či rozšíření sukně; nebo opravy zipů  

 Obstarávání osobních záležitostí s klientem S VYUŽITÍM OSOBNÍHO AUTOMOBILU 

DOMOVA (nadstandardní služba; nevztahuje se na zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím ve smyslu zákona o sociálních službách):  

nástupní sazba 50,- Kč + 7,- Kč za 1 km  

 MIMOŘÁDNÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU  

Nadstandardní služba; v případě úmyslného znečištění nebo znečištění pod vlivem alkoholu či 

omamných a psychoaktivních látek - úklid znečištěných prostor, vytření podlahy; převlékání 

lůžkovin; mytí postele či nábytku, apod. 

Každých započatých 15 minut/ 30,- Kč  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 

 

Organizační struktura Domova Korýtko od 1. 7. 2018 
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Organizační struktura služby DPS od 1. 7. 2018 
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Organizační struktura služby DZR od 1. 7. 2018



 

 

 


