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Domov Korýtko, příspěvková organizace 

Úvod 

 

Název organizace: Domov Korýtko, příspěvková organizace 

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

IČ: 70631867      

DIČ: CZ 70631867, neplátce DPH  

 

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

včetně kapacity. Kapacita zařízení celkem: 257 míst. 

 

1)  domov pro seniory (identifikátor služby 4859242) s kapacitou 192 míst.  

Střediska služby: B2, B3, B4, C1, C2 

 

2) domov se zvláštním režimem (identifikátor služby 3412464) s kapacitou 65 míst.  

Střediska služby: C4, C3 

Zaměstnanci dle kategorií v jednotlivých službách 

 

Evidenční počet zaměstnanců organizace k datu 31. 12. 2019 - 177. 

Evidenční počet zaměstnanců k 1. 1. 2020 - 173. 

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený k 31. 12. 2019 - 167,97. 
 

 

Fyzický počet zaměstnanců organizace dle jednotlivých kategorií   

 

Počet zaměstnanců Domov Korýtko - celkem 
 

Název  pracovní  pozice 
Fyzický 

počet 

Ředitel 1 

Personalista 1 

Útvar sociální a přímé péče - ÚSPP               120 zaměstnanců 

Pracovník v sociálních službách  /§ 116 odst. 1 a / 100 

Vedoucí ÚSPP 1 

Sociální pracovník 9 

Koordinátor služby DzR 1 

Pracovník sociální péče /§ 116 odst. 1 b/ 3 

Vedoucí služby  6 

Útvar zdravotní péče - ÚZP                            22 zaměstnanců 

Vedoucí ÚZP 1 

Koordinátor ZP 3 

Všeobecné sestry 14 

Ostatní zdravotní personál fyzio + ergo + nutriční + ambulantní sestra 4 

Útvar ekonomický - ÚE                                   3 zaměstnanci 

Útvar provozně technický - ÚPT                      26 zaměstnanců 

Vedoucí ÚPT 1 

Provoz (skladní + recepce + údržba) 8 

Prádelna 7 

Kuchyně 10 

CELKEM 173 
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Domov Korýtko, příspěvková organizace 

Počet zaměstnanců služba Domov pro seniory 
 

Název  pracovní  pozice 
Fyzický 

počet 

Přepočtený 

počet 

Ředitel 1 0,75  

Personalista 1 0,75 

Vedoucí ÚSPP 1 0,75 

Sociální pracovník 7 6 

Pracovník sociální péče /§ 116 odst. 1 b/ 3 2,25 

Vedoucí služby  5 5,00 

Pracovník v sociálních službách  /§ 116 odst. 1 a / 64  64 

Vedoucí útvaru zdravotní péče 1 0,75 

Koordinátor ZP 2 2 

Zdravotnický pracovník 14 10,50 

Zdravotní personál ostat. fyzio + ergo + nutriční + 

ambulantní 
4 3 

Útvar ekonomický 3 2,25 

Vedoucí ÚPT 1 0,75 

Provoz (skladní + recepce + údržba) 8 5,81 

Prádelna 7 5,25 

Kuchyně 10 7,5 

C E L K E M 132 117,31 

 

 

Počet zaměstnanců služba Domov se zvláštním režimem 
 

Název  pracovní  pozice 
Fyzický 

počet 

Přepočtený 

počet 

Ředitel 1 0,25 

Personalista 1 0,25 

Vedoucí ÚSPP 1 0,25 

Sociální pracovník 5 2,75 

Pracovník sociální péče /§ 116 odst. 1 b/ 3 0,75 

Vedoucí služby  1 1 

Koordinátor služby DzR 1 1 

Pracovník v sociálních službách  /§ 116 odst. 1 a / 36 36 

Vedoucí útvaru zdravotní péče 1   0,25 

Koordinátor ZP 1 1 

Zdravotnický pracovník 14 3,50 

Zdravotní personál ostat. fyzio + ergo + nutriční + 

ambulantní 
4 1,00 

Útvar ekonomický 3 0,75 

Vedoucí ÚPT 1 0,25 

Provoz (skladní + recepce + údržba) 8 1,94 

Prádelna 7 1,75 

Kuchyně 10 2,50 

CELKEM 98 55,19 
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Domov Korýtko, příspěvková organizace 

A) Zabezpečení provozu organizace 

 
Předpokládaný rozpočet na rok 2020 včetně zdrojů financování pro jednotlivé služby: 

 

Domov Korýtko, 1 2 3 

Ostrava - Zábřeh, rozčlenění návrhu dle reg. návrh celk. 

příspěvková organizace služby k 1. 1. 2020 k 1. 1. 2020 

org.38  § 4350 § 4357 Celkem 

v tis. Kč  DS DZR  

Náklady (N)  79 820 37 385 117 205  

z toho:     

Osobní  61 144 29 447 90 591 

Ostatní  16 762  7 120 23 882 

Účelové  0 0 0 

odpisy movitého majetku - svěřený 1 186 579 1 765 

odpisy movitého majetku - vlastní 12 0 12 

odpisy nemovitého majetek 716 239 955 

vlastní výnosy (V) 47 554 18 566 66 120 

z toho:     

a) úhrady klienti (pobyt strava) 22 527 7 416 29 943 

b)příjmy za péči 18 500 9 300 27 800 

c)od zdrav. poj. 5 293 1550 6 843 

d)ostatní  506 61 567 

e)odpisy  728 239 967 

očekáváná státní dotace (O) 22 127 12 190 34 317 

neinvestiční přísp. SMO=N-V-O 10 139 6 629 16 768 

z toho:     

na provoz  8 953 6 050 15 003 

Účelový  0 0 0 

na odpisy mov. maj. svěřeného 1 186 579 1 765 

 

V roce 2020 organizace předpokládá příjem z vedlejší činnosti (VČ) především z pronájmů  

a hostinské činnosti.  

         (v tis. Kč) 

náklady výnosy zisk 

420 630 210 

 

 

V roce 2020 organizace předpokládá příjem a čerpání externích zdrojů: 

         (v tis. Kč) 

výnosy náklady zisk 
50 100 -50 
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Domov Korýtko, příspěvková organizace 

Plán nejdůležitějších provozních akcí v roce 2020, včetně zdrojů financování  
 

1. Využívání dotačních titulů a podávání žádostí dle aktuálních výzev (MSK, Život 90 apod.) 

 

T: průběžně 2020 

 

Projekty podané k dotačním výzvám 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. 

 

Projekty podané k dotačním výzvám v roce 2020: 

 

4. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Název programu: Program na podporu zvýšení kvality soc. 

služeb poskytovaných v MSK na rok 2020; Název projektu: Bezpečné provádění hygieny  

a důstojná podpora mobility klientů služby DZR; podáno 17. 1. 2020, požadovaná částka 

110.500,- Kč. Finanční spoluúčast PO SMO 110.500,- Kč. 

 

5. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Název programu: Program na podporu zvýšení kvality soc. 

služeb poskytovaných v MSK na rok 2020; Název projektu: Zajištění bezpečné a komfortní 

hygieny klientů služby DPS; podáno 17. 1. 2020, požadovaná částka 130.000,- Kč. Finanční 

spoluúčast PO SMO 130.000,- Kč. 

 

6. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Název programu: Program na podporu zvýšení kvality soc. 

služeb poskytovaných v MSK na rok 2020; Název projektu: Vybavení pietní místnosti; podáno 

17. 1. 2020, požadovaná částka 81.000,- Kč. Finanční spoluúčast PO SMO 81.000,- Kč. 

 

 

2. Příprava na celkovou rekonstrukci objektu Domova Korýtko 

 

Jako výchozí stav pro rok 2020 slouží objemová architektonická studie Rekonstrukce Domova 

Korýtko zpracovaná projekční kanceláří Ateliér Chválek s.r.o. a schválena orgány města koncem roku 

2018. V roce 2020 bude pokračovat spolupráce s projekční kanceláří MS Architekti s.r.o. na tvorbě 

projektové dokumentace pro všechny stupně stavebního řízení. Pravidelně co 14 dní se konají 

kontrolní dny za účasti všech zúčastněných (MS Architekti, OI MMO, OSVZ MMO, OSR MMO, 

Domov Korýtko). 

 

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

spojených s plánovanou rekonstrukcí objektu. 

 

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. 
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Domov Korýtko, příspěvková organizace 

Předpokládaný harmonogram na rok 2020/21: 

 

 Do 4/2020 realizace projektové dokumentace stavby pro stavební povolení. Podání žádosti  

o společné povolení – do 22. 4. 2020. 

 Tvorba dokumentace pro realizaci stavby k připomínkování do 12 týdnů od nabytí právní 

moci společného stavebního povolení. 

 V roce 2020 zahájení hledání vhodných náhradních prostor. 

 2020/2021 - postupné snižování kapacity zařízení. 

 2020/2021 - vypsání veřejné zakázky zřizovatelem na zhotovitele stavby. 

 

Doposud není stanovený předpokládaný termín zahájení stavby. 

T: průběžně 2020 

3. Hasičské taktické cvičení 

 

Po domluvě se zástupci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje máme v plánu 

realizovat taktické hasičské cvičení v objektu Domova Korýtko a to za účelem preventivního nácviku 

evakuace osob ohrožených požárem a vyhodnocení rizik s tím spojených. 

 

T: duben 2020 

 

4. 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. Nákupy a opravy k zajištění fungování obou 

služeb budou probíhat s ohledem na plánovanou rekonstrukci a vystěhování objektu. 

 

Organizace bude dále plnit projekt zřizovatele – využívání nákupů různých komodit přes systém 

sdružených nákupů.  

 

Organizace je v roce 2020 veřejným zadavatelem k veřejné zakázce zajištění nákupu zdravotních 

potřeb prostřednictvím Tender Systéms s.r.o. 

 

Environmentální politika organizace. K 15. 1. 2020  se organizace aktivně zapojila do systému třídění 

komunálního odpadu ve spolupráci s firmou OZO Ostrava s.r.o. Zavedla taškové třídící sety do 

pracoven personálu a pořídili jsme nádoby na tříděný odpad do společných prostor na každém ze 

středisek a vestibulu organizace. Velkokapacitní nádoby na tříděný odpad (kontejnery) - papír a plasty 

přejdou pod smlouvu SMO. S tím souvisí i nové nastavení spolupráce s úklidovou firmou, která nám 

zajišťuje úklid objektu. Plán na rok 2020 je nastavit a udržet systém třídění odpadu. 

 

T: průběžně 2020 

 

Organizace má v plánu v rámci kapitálového rozpočtu SMO na rok 2020 nákup 15 ks ošetřovatelských 

postelí pro zkvalitnění péče o uživatele služeb. Usnesením zastupitelstva města č. 0631/ZM1822/11 ze 

dne 11. 12. 2019 byl organizaci schválen investiční příspěvek ve výši 750.000,- Kč. 

 

Organizace má požadavek na kapitálový rozpočet SMO pro rok 2021 5 ks polohovatelných postelí – 

250.000,- Kč,   1 ks sprchového vozíku (lehátka) – 180.000,- Kč, 1 ks sprchové křeslo – 115.000,- Kč,  

2 ks postelové váhy – 200.000,- Kč pro zajištění kvalitnější a bezpečnější poskytování celkové 

hygieny našim uživatelům, 2 ks transportního vozíku pro zemřelé – 82.000,- Kč. Organizace 

respektovala posun realizace na rok 2021, přesto bychom rádi tyto  nákupy realizovali v roce 2020 pro 

komfort zlepšení kvality poskytované péče a zkvalitnění osobní hygieny klientů. 

 

T: 31. 12. 2020 
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Domov Korýtko, příspěvková organizace 

Pořízení relaxační pomůcky Rocking Chair pro klienty obou služeb. Relaxační křeslo/lehátko by mělo 

mít pro naše klienty přínos, hlavně v oblasti relaxace a zklidňující terapie. Na základě tříměsíční 

zkušenosti s tímto křeslem jsme zjistili, že klienti, kteří jsou neklidní, tak toto křeslo je „přenese“ 

formou relaxace do klidnějšího stádia. Křeslo je také efektivní u klientů, u kterých žádné jiné relaxační 

techniky nezabírají. Jedná se hlavně o klienty, kteří jsou celý den v pohybu, neodpočinou si, neposadí 

se a mají motorický neklid. Klienti po relaxaci v tomto křesle se dostali do pozitivní nálady  

a také se cítili odpočatí. Rocking Chair by zvýšilo kvalitu péče také u klientů v terminálním stádiu 

života a mohlo se využít při paliativní péči. Vzhledem k počtu klientů by se využívalo u klientů obou 

sociálních služeb. Hrazeno z prostředků investičního fondu organizace. 

T: 31. 12. 2020 

5. Finanční zdroje 

 

Od 1. 2. 2020 dojde k navýšení úhrad uživatelů za ubytování a stravu o 20,- Kč/den (7,- Kč strava  

a 13,- Kč ubytování). O vyšší finanční částce jsme neuvažovali z důvodu ubytování našich uživatelů 

v ne zcela vyhovujících podmínkách objektu před rekonstrukcí. 

 

Organizace se bude snažit získávat finanční prostředky i z jiných zdrojů než je dotace z kapitoly 313 

z MPSV a provozní příspěvek zřizovatele a to zejména hledáním dotačních výzev různých donátorů  

a uplatňováním dílčích projektů jak investičního, tak neinvestičního charakteru. 

 

Udržení vedlejší výdělečné činnosti k posílení rozpočtu organizace. 

 

Uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami na odbornost 902 - fyzioterapie, kterou jsme v roce 2019 

registrovali na KÚ MSK a bylo nám vydáno Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb k 1. 12. 2019. Zvýšení finančních příjmů organizace z veřejného zdravotního 

pojištění.  

T: průběžně 2020 

 

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

 

1.1 Společně pro obě služby 

 

o Zvyšování kvality a kultury stravování 

 přehodnocení doby podávání stravy klientům v návaznosti na individuálně zjištěné potřeby 

klientů (rituály), hygienické předpisy a personální zajištění služby; v návaznosti na výstupy 

aktualizace vnitřních pravidel, výcvik a podpora pracovníků v přímé péči směřující ke 

zvýšení kultury stravování klientů (asistovaná péče, rituály spojené se stravováním). 

 zajištění systematické zpětné vazby mezi zaměstnanci útvaru provozně technického, útvaru 

zdravotní péče a pracovníky v sociálních službách k nabídce jídelního lístku, přípravě  

a podávání pokrmů; podpora přípravy jídla do ruky 

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

u klientů, kteří potřebují podporu při podávání stravy (prostředí, vybavení, pomůcky) 

 zajištění provázaného efektivního sytému objednávání, normování a výdeje stravy (modul 

stravování Cygnus 2) 

T: průběžně 2020 

 

o Přirozené sociální zdroje 

 vytváření podmínek pro zapojení osob blízkých do naplňování potřeb klientů. 

 

T: průběžně 2020 
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Domov Korýtko, příspěvková organizace 

o Společenská odpovědnost a podpora komunity 

 udržení a případně rozšíření spolupráce v oblasti dobrovolnictví a firemního dobrovolnictví 

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

z.s.) v nevyužívaných prostorách zahrady Domova. 

T: průběžně 2020 

 

o Vnitřní pravidla v organizaci a úprava etického kodexu zaměstnanců 

 komplexní revize vnitřních pravidel a pokračování v revizi řídící dokumentace 

 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 

T: průběžně 2020 

 

o Podpora zaměstnanců 

Zajištění pravidelných supervizí pro jednotlivé pracovní týmy a rozšíření supervizní podpory 

o individuální supervize.         

T: průběžně 2020 

 

o Veřejný závazek organizace 
Aktualizace veřejného závazku obou poskytovaných služeb vycházející z hodnocení, zda je 

způsob poskytování sociální služby v souladu s veřejným závazkem. 
        T: 30. 6. 2020 

 

o Vytvořit podmínky pro zajištění krátkodobých pobytů pro cílovou skupinu služeb. 

 

T: 30. 6. 2020 

 

1.2 Služba Domov pro seniory 

 

 Zapracování doporučení vyplývajících z realizované inspekce kvality sociální služby Domov 

pro seniory v lednu 2020 do praxe poskytované služby. 

 

 Uplatňování konceptu Bazální stimulace v praxi služby 

 

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

seniory (bazální stimulace, práce s biografií klienta, stravování osob s demencí) a v péči 

o umírající (poskytování podpory pozůstalým, paliativní péče). 

 

 Rozšíření sociálně terapeutických a aktivizačních činností (snoezelen u lůžka, cílená 

aktivizace osob dle úrovně fyzických a kognitivních schopností). 

 

T: průběžně 2020 

 

 

1.3   Služba Domov se zvláštním režimem 

 

 Zapracovat výstupy z auditu Vážka do praxe služby a připravit službu k reauditu ČALS. 

  

 Na středisku C3 zavádět do každodenní praxe strategii ČALS P-PA-IA. 

 

 Podpora odborných kompetencí pracovníků v přímé péči v přístupu k osobám s demencí  

a Alzheimerovou chorobou, zajištění vybavení služby a zvyšování odborných kompetencí 

pracovníků směřujících k přirozené podpoře klientů v zachování vlastních rituálů, běžného 

způsobu života a přirozené aktivizace např. vaření, pečení, praní prádla, péče o zahradu, péče 

o drobná domácí zvířata apod.  

T: průběžně 2020 
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Domov Korýtko, příspěvková organizace 

 

C) Lidské zdroje a vzdělávání zaměstnanců 

 
Od 1. 1. 2020 máme změněnou kapacitu jednotlivých soc. služeb (viz. Úvod) a změnila se také 

organizační struktura dle počtu zaměstnanců podílejících se na dané sociální službě. Organizační 

schéma Domova Korýtko a jednotlivých soc. služeb je uvedeno v Příloze č. 2. Celková kapacita 

zůstává zachována. V souvislosti s těmito změnami došlo k redukci jednoho vedoucího služby C3, 

které se stalo k 1. 1. 2020 součástí služby DZR. Toto středisko jsme posílili o 1 koordinátora služby 

DZR. 

 

1. Navýšení počtu zaměstnanců.  

Navýšení zaměstnanců na pracovní pozici PSS – výchovná nepedagogická činnost o 1 zaměstnance.   

Ve stávající organizační struktuře jsou 3 PSS - výchovná nepedagogická činnost. Tento počet těchto 

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

reflektovat individuální potřeby uživatelů na cílenou aktivizaci, smyslovou stimulaci a fyzickou  

i sociální rehabilitaci. Dva z „aktivizačních pracovníků“ by se zaměřili na individuální aktivizaci osob 

se sníženou schopností pohybu a kognitivních funkcí.  Dva pracovníci by se zaměřili na volnočasové 

aktivity klientů v dílnách a v odpoledních hodinách na jednotlivých střediscích služby. Celkový počet 

4 „aktivizačních pracovníků“ na 257 klientů nebude sice dostatečný k saturování všech individuálních 

potřeb klientů, ale přispěje ke zvýšení kvality poskytované služby.  

  T: od 7/2020 

Navýšení zaměstnanců na pracovní pozici PSS - pracovník v sociálních službách o 3 zaměstnance.  

Sociální službu Domov pro seniory poskytuje Domov Korýtko na celkem 5 střediscích služeb. Počet 

pracovníků na jednotlivých střediscích je určován podle míry potřebné podpory a péče uživatelů 

služby. Na základě vnitřní analýzy vyplynulo, že na všech třech střediscích služeb budovy B je 

zapotřebí zvýšit počet pracovníků minimálně o 1 zaměstnance, tj. celkem minimálně o 3 PSS. 

Kapacita každého jednotlivého střediska budovy B je 42 míst. Na střediska služeb budovy B jsou s 

ohledem na prostorové možnosti uzavírány smlouvy převážně s žadateli, jejichž nepříznivá sociální 

situace vyžaduje podporu v oblasti fyzické a péči v oblasti psychické (připomínání, trpělivé 

opakování, dopomoc, vysvětlování, naslouchání, společenský kontakt). Přestože je budova B stavebně 

uzpůsobena spíše pro osoby, které jsou fyzicky zdatnější a pohybují se s chodítkem či hůlkou, v lednu 

2020 bylo 50% uživatelů služby na budově B ve 3. a 4. stupni PnP, jelikož postupem času dochází 

k zhoršování jejich zdravotního stavu.  Bez navýšení počtu pracovníků nejsme s to zajistit kvalitní 

podporu a péči těmto uživatelům, neboť současných 11 PSS ve směnném provozu nemůže 

dlouhodobě zajistit bezpečnou péči všem 42 uživatelům na středisku služby (průměrná obsazenost 

směn jsou 3 zaměstnanci na ranní směně, 2 na odpolední směně, 1 na noční směně). 

T: od 7/2020 

 

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

odboru a po zajištění zdrojů na mzdové náklady.  

 

2. Zaměstnávaní osob se zdravotním postižením. 

 

V roce 2020 plánujeme i nadále zaměstnávat osoby se zdravotním postižením z příspěvkové 

organizace Čtyřlístek. 

 

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

bychom v roce 2020 měli splnit (předpoklad zaměstnání 9 osob se zdravotním postižením). 

 

T: průběžně 2020 
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3. Spolupráce se vzdělávací agenturou Seduca s.r.o. a s Úřadem práce ČR. 

 

V rámci pronájmu společenské místnosti firmě Seduca, zvyšujeme jednak zisk z vedlejší činnosti 

organizace a zároveň tato organizace realizuje v našem zařízení kurzy pracovníků v soc. službách, 

kteří svou povinnou praxi mohou vykonat v našem zařízení, a můžeme tak s potenciálními uchazeči  

o zaměstnání jednat o uzavření pracovního poměru. 

T: průběžně 2020 

 

V případě finanční podpory projektu ÚP ČR na aktivní politiku zaměstnanosti bychom v roce 2020 

opět uzavřeli Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 

s poskytnutím finančního příspěvku. Obsazení 4 pracovních míst na pozici pomocník v soc. službách  

a pomocník v prádelně. 

T: průběžně 2020 

 

 

4. Hodnocení zaměstnanců. 

 

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

pracovník, vedoucí služby, zdravotnický personál a vedoucí zaměstnanci 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. Hlavním cílem hodnocení výkonnosti 

zaměstnanců je systematická podpora rozvoje zaměstnanců, zvyšování jejich motivovanosti. 

   

T: květen 2020 

5. Vzdělávání zaměstnanců. 

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

služeb a 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. 

 Školící akce, workshopy 

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

 

Hlavní oblasti vzdělávání – zdravotnický personál: 

 Paliativní péče. 

 Péče o chronické rány. 

 Multidisciplinární přístup v péči o seniory. 

 Péče o klienta s demencí. 
 

Zaměstnancům na vedoucích pracovních pozicích kromě povinného doplňování vzdělání budeme 

zajišťovat i vzdělávání v manažerských dovednostech a tím podpořit jejich kompetence vedoucího 

zaměstnance. 

T: průběžně 2020 
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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.  

 

Průběžná kontrola plnění Příkazu ředitele č. 1/2019 k odstranění nedostatků zjištěných veřejnosprávní 

kontrolou IAK v roce 2019. 

 

                     T: průběžně 2020 

E) Rozvojové cíle na období 2021 - 2022.  

 

1. Celková rekonstrukce objektu Domova Korýtko  

 

Základem pro realizaci vlastní rekonstrukce objektu je schválená projektová dokumentace dotčenými 

orgány, schválená realizační projektová dokumentace orgány města a skutečný záměr zřizovatele 

celkovou rekonstrukci objektu uskutečnit se stanovením předběžného termínu zahájení stavebních 

prací. Termín předání stavby zhotoviteli závisí na zahájení a průběhu VZ na zhotovitele stavby, které 

je v kompetenci zřizovatele SMO. 

 

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 v roce 2021postupně 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 služeb zajistit, aby toto 

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

uživatele. 

 

2. Zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb  
 

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

technické podmínky objektu před jeho rekonstrukcí. Poskytovat sociální služby na základě 

individuálně zjištěných potřeb klientů, v návaznosti na životní příběh klienta. Uplatňovat v každodenní 

praxi služeb koncept Bazální stimulace a paliativní péči. 

 

Pilíře kvality: 

 podpora uživatele vycházející z jeho 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. 
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3. Pokračovat ve stabilizaci personálu a zajištění počtu zaměstnanců do organizační struktury.  

 

Zvyšování úrovně firemní kultury a hodnot v organizaci: 

 podpora sounáležitosti zaměstnanců se službou a jejími dlouhodobými cíli, podpora kooperace 

multidisciplinárního týmu při řešení situace klienta, 

 udržení míry fluktuace zaměstnanců na úrovni roku 2019 

 podpora a péče o zaměstnance (přehodnocení motivačního programu pro pracovníky, benefitů, 

apod.) a aktivní personální politika organizace. 

 
 

Přílohy:  

 

Příloha č. 1 Sazebník úhrad za poskytované služby k 1. 2. 2020. 

Příloha č. 2 Organizační struktura Domova Korýtko k 1. 1. 2020.  
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2  

 

Organizační struktura Domova Korýtko od 1. 1. 2020 
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Organizační struktura služby Domov pro seniory od 1. 1. 2020 
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Organizační struktura služby Domov se zvláštním režimem od 1. 1. 2020 

 


