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ÚVODNÍ SLOVO K VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI

Vážení,

rád bych Vás v krátkosti seznámil se stěžejními událostmi uplynulého roku, které jsou
podrobněji rozvedeny v tomto dokumentu Vyhodnocení plánu činnosti organizace za rok
2021.

I rok 2021 byl, stejně jako předcházející, ve znamení pandemie Covid-19, kdy zkraje roku byl
vysoký počet pozitivních klientů a také zaměstnanců. Museli jsme přijímat řadu nepopulárních
opatření, která byla nutná k zvládnutí epidemiologické situace a zajištění péče, a také
omezovali v aktivitách naše klienty. Bylo to náročné období, ale jsem hrdý na naše
zaměstnance, že se s touto těžkou situací skvěle vyrovnali.

Další oblastí, kterou jsme se v roce 2021 intenzivně zabývali, bylo zavádění paliativní péče.
Domov Korýtko uspěl ve výzvě nadace AVAST (Abakus) a jako jediné zařízení v
Moravskoslezském kraji nyní realizuje dvouletý projekt, který byl finančně podpořen a jehož
cílem je zavést paliativní péči do praxe pobytových sociálních služeb. 

Velkým tématem ve druhé polovině roku bylo postupné zahájení příprav na celkovou
rekonstrukci objektu a stěhování do náhradních prostor na základě rozhodnutí vedení města. 

V rámci procesu zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb bylo v letních měsících
realizováno vlastní dotazníkové šetření spokojenosti mezi zaměstnanci, klienty a jejich
rodinnými příslušníky. Služba Domov se zvláštním režimem prošla na podzim 2021 auditem
Standardů kvality a v prosinci 2021 úspěšně reauditem certifikace „Vážka“ České
alzheimerovská společnosti. V závěru roku byla udělena redakcí časopisu Péče o seniory ve
spolupráci s Radou kvality ČR Cena kvality v kategorii Cena sympatie vedoucí služby B4 paní
Libuši Holčákové. 

Také se nám dařilo získávat finanční prostředky z externích zdrojů na různé aktivity v
souvislosti s naší činností nebo na pořízení pomůcek pro potřeby našich klientů.

Na závěr bych rád poděkoval všem zaměstnancům, že se podíleli na plnění náročných úkolů
v průběhu celého roku 2021 a popřát nám všem, abychom náročný rok 2022 zvládli bez
větších obtíží.

Mgr. Jan Seidler  
ředitel organizace
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POSLÁNÍ A VIZE ORGANIZACE

Domov Korýtko, příspěvková organizace poskytuje dvě pobytové sociální služby, Domov pro
seniory a Domov se zvláštním režimem. 

POSLÁNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY

V Domově Korýtko v Ostravě - Zábřehu poskytujeme pobytovou sociální službu seniorům,
kteří se o sebe nemohou vzhledem ke snížené soběstačnosti sami postarat, a již nepostačuje
zajištění potřebné podpory či péče v domácím prostředí.

Usilujeme o aktivní, bezpečné a důstojné prožití stáří, při kterém nepřijdete o kontakty se
svými blízkými.

Podporu a péči poskytujeme podle zjištěných potřeb s cílem zachovat či rozvíjet schopnost
pečovat o sebe.

POSLÁNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří
již nemohou setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí z důvodu Alzheimerovy choroby,
vaskulární a smíšené demence.

Jednotlivým seniorům poskytujeme ubytování, stravu a podporu a péči na základě zjištěných
potřeb s cílem udržet jejich schopnosti, dovednosti a navázat na předchozí zvyky. 

Vytváříme podmínky pro bezpečné a důstojné prožití stáří lidí tak, aby se v domově cítili
dobře.

VIZE

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v
němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně
a nerozlučně.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE I - vyhodnocení plánu činnosti

K
a
p
a
c
i
t
a

Počet klientů 
k 31.12.

Přepočtený 
počet 

zaměstnanců 
schválený RM

192 155 122,31

65 51 55,19

257 206 177,50

WWW STRÁNKY A ZÁKLADNÍ KONTAKTY

ID DATOVÉ SCHRÁNKY IČ

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

vcaypff 70631867

Mgr. Jan Seidler, E: reditel@domovkorytko.cz, T: 737 062 693

https://domovkorytko.ostrava.cz/; Mgr. Jan Seidler; T: +420 596 761 640; E: reditel@domovkorytko.cz

CELKEM

NÁZEV ORGANIZACE

Domov Korýtko, příspěvková organizace

SÍDLO

Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Druhy poskytovaných služeb

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

Domov Korýtko v návaznosti na přípravu celkové rekonstrukce objektu postupně snižuje od 9/2021 kapacitu služeb. Z původní kapacity 257 míst (z
toho 192 domov pro seniory a 65 domov se zvláštním režimem) byla kapacita k 1.10.2021 snížena na 242 míst (z toho 178 míst domov pro seniory a
64 míst domov se zvláštním režimem). V tabulce výše je uvedena kapacita 257 klientů k 1.1.2021. Cílová kapacita v náhradních prostorách po
snížení v roce 2022 je 144 míst (z toho 108 domov pro seniory a 36 domov se zvláštním režimem).
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ZÁKLADNÍ INFORMACE II - vyhodnocení plánu činnosti

PRŮMĚRNÝ EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ

P
S
S

S
O
C

Z
D
R

S
P
R

M
A
N

D
Ě

L

L
É
K
 
P
S
Y

V
Y
C
H

C
E
L
K
E
M

72,88       8,79        15,64      3,78        0,75        19,70       121,54     

36,00       3,93        5,82        1,26        0,25        6,36         53,62       

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

108,88     12,72     21,46     5,04        1,00        26,06       -         -          175,16     

Celkový počet 
rozvázaných 
prac. poměrů

z toho 
odchody do 

důchodu

z toho ve 
zkušební 

době

KOEFICIENT 
FLUKTUACE

27,00         2,00          8,00          24,80        

3,00           23,58        

1,00           19,84        

4,00           1,00          15,35        

35,00         2,00          9,00          19,98        

CELKEM

MÍRA FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ

Druh poskytované služby 
(příp. místo)

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

DĚL - dělníci a ostatní

Lékaři a psychologové

Vychovatelé

CELKEM

Kategorie zaměstnanců

PSS - pracovníci v soc. sl.

SOC - sociální pracovníci

ZDR - zdravotníci

SPR - správa

MAN - vedoucí pracovníci
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ZÁKLADNÍ INFORMACE II a - doplňující informace organizace

Z toho:
PSS pracovníci - počet 27 Odchod do důchodu 2

Zrušení PP ve zkušební době (dále jen ZD) 8
zrušení  ve ZD z pozice zaměstnavatele 3
zrušení ve ZD ze strany zaměstnanců 5

Ukončení PP dohodou 6
z podnětu zaměstnavatele 2
z podnětu zaměstnanců 4
PP uzavřený na dobu určitou 6
z podnětu zaměstnavatele 6

neschopnost zaměstnance, nástup na mateřskou dovolenou.
Výpověď 5
z podnětu zaměstnanců 5

Sociální pracovníci - počet 3 1x nebyl PP z podnětu zaměstnance prodloužen (odchod do důchodu)

1x výpověď vedoucí střediska DPS

Správa - počet 1 Ukončení PP výpovědí zaměstnance - ekonom 1

Obslužný personál - počet 4 3x zaměstnanci stravovacího provozu, z toho:

1x ukončení PP dohodou - neshody v kolektivu

za dlouhodobě nemocnou kolegyní

Tabulka č. 1 Fluktuace zaměstnanců 2021 35

pracovní pozice počet zaměst.
pracovník v soc. službách 27
vedoucí služby 1
sociální pracovníci 2
správa 1
kuchyň 3
pomocník v prádelně 1
Celkem 35

 
Graf. č. 1 Fluktuace zaměstnanců 2021

Tabulka č. 2 Způsob ukončení PP

1x zrušení ve ZD z podnětu zaměstnance - neshody v kolektivu
1x dělník prádelny - PP byl ukončen z důvodu ukončení zástupu 

V roce 2021 bylo ukončeno celkem 35 pracovních poměrů (dále jen PP).

Mezi nejčastější důvody zrušení PP ve ZD ze strany zaměstnanců patří
přecenění fyzických sil a nesplnění očekávání

Nejčastějším důvodem pro neprodloužení PP byla dlouhodobá pracovní 

1x ukončení zástupu za dlouhodobě nemocnou zaměstnankyní

1x nebyl pracovní poměr prodloužen z podnětu zaměstnavatele
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způsob ukončení PP počet zaměst.

uplynutí sjednané doby 8

ukončení PP dohodou 9

výpověď zaměstnanec 9

zrušení PP ve zkušební době zaměstnanec 6

zrušení PP ve zkušební době zaměstnavatel 3

Celkem 35

Graf č. 2 Způsob ukončení PP
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ZÁKLADNÍ INFORMACE III - vyhodnocení plánu činnosti

B
E
Z
 

P
N
P

PNP I PNP II PNP III PNP IV Obložnost v %

Počet 
aktuálních 
žádostí k 

přijetí

Počet úmrtí ve 
sledovaném 

roce

Počet nástupů 
ve sledovaném 

roce

9,58           19,25        43,33        63,58         35,66         91,00        38            55,00        72,00          

1,25           0,42          3,50          16,08         39,33         93,90        41            17,00        24,00          

10,83        19,67        46,83        79,66        74,99        92,45        79           72,00        96,00         

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

počet porcí za 
rok

z toho ks pro 
zaměstnance 

a cizí

uveďte z 
kolika druhů 

jídel je možné 
vybírat

počet směn 
provozu

67 918      12 489      3                2                

- - - -

- - - -

67 918      12 489      

provoz 1 provoz 2 provoz 3

výše úvazků 
(průměrný 
evidenční 

počet)

výše úvazků 
(průměrný 
evidenční 

počet)

výše úvazků 
(průměrný 
evidenční 

počet)

1,00        

1,00        

6,00        

3,00        

1,00        

-           

-           

12,00     -          -           

* nemáte-li kategorii obsazenu, vyplňte, prosím, nulu

PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ POČTY KLIENTŮ DLE PŘIZNANÉHO PŘÍSPĚVKU NA PÉČI *

CELKEM

CELKEM

Stravování

Počet vydaných obědů (provoz 1)

Počet vydaných obědů (provoz 2)

Počet vydaných obědů (provoz 3)

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

Druh poskytované služby 
(příp. místo)

Stravování - úvazky

vedoucí úseku

nutriční terapeut

kuchař

pomocný kuchař

skladní

Úklidovou službu máme outsourcovanou. 

Nutričního terapeuta máme zařazeného mezi zdravotnickým personálem.

úklid

ostatní

CELKEM

Domov Korýtko, příspěvková organizace z důvodu plánované rekonstrukce objektu od 9/2021 již nepřijímá nové klienty a postupně snižuje kapacitu obou služeb z 257 
na cílový stav 144 klientů. V roce 2021 ukončilo poskytování služby 30 klientů, kteří se vraceli do jiné pobytové sociální služby (z toho 5 klientů se přesunovalo mezi 
službami DPS a DZR Domova Korýtko,7 klientů do „původního sociálního prostředí“ a 18 přešlo do jiné pobytové služby).
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ZDROJE - vyhodnocení plánu činnosti

SKUTEČNOST ZA MINULÉ OBDOBÍ

40 062 97 245 0 0 0 137 307

31 176 72 947 104 123
7 425 22 293 29 718

629 60 689
593 1 217 1 810

0 12 12
239 716 955

19 554 45 148 0 0 64 702

7 625 21 352 28 977
8 680 15 971 24 651
2 699 6 095 8 794

314 1010 1 324
236 720 956

11 281 27 272 38 553
3 575 9 238 12 813
5 652 15 587 0 0 21 239

40 062 97 245 0 0 137 307

87,11 84,93 85,57

PLÁN NA MINULÉ OBDOBÍ

40 822 88 202 0 0 0 129 024

32 980 68 503 101 483
6 997 17 772 24 769

0 0 0
606 1 200 1 806

0 12 12
239 715 954

19 829 48 226 0 0 0 68 055

7 879 22 150 30 029
9 400 19 100 28 500
2 300 5 100 7 400

11 1161 1 172
239 715 954

15 372 28 788 44 160
0

5 621 11 188 0 0 0 16 809

40 822 88 202 0 0 0 129 024

87,46 88,44 88,13

Náklady Výnosy Zisk

133 156 23

Kč

30 000            

30 000            

49 731            

287 500          

účelové

odpisy movitého majetku - vlastní

Celkem

Náklady (N)
z toho:

ostatní
osobní

tis. Kč DZR DPS sl. 3 sl. 4 sl. 5

odpisy movitého majetku - svěřený

odpisy nemovitého majetek

Vlastní výnosy (V)

úhrady klienti (pobyt strava)
příjmy za péči

EXTERNÍ ZDROJE (vč. věcných darů a darů fyzických osob celkem)
Název zdroje, grantu, donátora

z toho:

příjmy za péči
od zdrav. poj.
ostatní

úhrady klienti (pobyt strava)

Neinv. přísp. SMO = N-V-O-J
Výnosy CELKEM

Státní dotace (O)

od zdrav. poj.
ostatní

1. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Název programu: Program na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2021; Název 
projektu: Volnočasové a edukační aktivity pro seniory 2021; podáno 3.12.2020, přiznaná 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 2021; Název 
projektu: Setkávání u čaje – za lepším přístupem ke stáří; podáno 3.12.2020, požadovaná částka 30.000,- Kč. Finanční 
spoluúčast PO SMO 30.000,- Kč.

3. Nadace Via: T-Mobile Pomáháme 2020: Název projektu: „Multimediální stánek pro seniory v Domově Korýtko“, 
podáno 7.2020, požadovaná částka 49.731,- Kč

4. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Název programu: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb 
poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021; Název projektu: Bezpečně a důstojně v péči o klienty domova se 
zvláštním režimem; podáno 18.1.2021, požadovaná částka 287.500,- Kč. Finanční spoluúčast PO SMO 287.500,- Kč.

ÚSPĚŠNÉ REALIZOVANÉ PROJEKTY:

tis. Kč sl. 3 sl. 4 sl. 5

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

odpisy

% soběstačnosti (bez odpisů, vč. O+J)

CelkemDZR DPS

V roce 2021 organizace měla další příjem z doplňkové činnosti z pronájmů, ale preventivní opatření vůči pandemii Covid-19 měla značný vliv na 
hospodaření organizace v této oblasti činnosti.

v tis. Kč

% soběstačnosti (bez odpisů, vč. O+J)

Ostatní dotace (J)

Ostatní dotace (J)

odpisy

Státní dotace (O)

Neinv. přísp. SMO = N-V-O-J

Výnosy CELKEM
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32 500            

13 500            

30 000            

406 819          

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

880 050
0,64

2. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Název programu: Program na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2022; Název 
projektu: Společně za poznáním; podáno 23.11.2021, požadovaná částka 37.000,- Kč. Finanční spoluúčast PO SMO 
37.000,- Kč.

PODANÉ PROJEKTY V ROCE 2021 NA ROK 2022 - ČEKAJÍ NA HODNOCENÍ

8. AVAST – nadační fond: Název programu: Spolu až do konce 2020 – zavádění paliativní péče v domovech pro 
seniory; Číslo projektu: SDK20/1045; podáno 23.10.2020; období 2021 - 2022; celkový objem fin. prostředků 1.250.000,- Kč

1. Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Název programu: Program na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2022; Název 
projektu: Dny paměti; podáno 23.11.2021, požadovaná částka 30.000,- Kč. Finanční spoluúčast PO SMO 30.000,- Kč.

5. OZO Ostrava, s.r.o.: Název programu: Tematická výzva pro rok 2021 „Myslíme i na Vás, senioři!“; Název projektu: Světlo 
na konci tunelu; podáno 28.2.2021, požadovaná částka 32.500,- Kč. 

6. Nadace ČEZ: Název programu: Pomáhej pohybem. Název projektu: „Rozvoj a zvyšování kvality poskytování 
sociálních služeb Domova Korýtko, příspěvkové organizace“; podáno 28.5.2021, požadovaná částka 80.000,- Kč, 
přiznáno 80.000,- Kč do 31.5.2022

VÍCELETÝ PROJEKT:

10. Nadace ČEZ: Název programu: Neziskovky. Název projektu: „Rozvoj a zvyšování kvality poskytování sociálních služeb 
Domova Korýtko, příspěvkové organizace“; podáno 31.3.2021, požadovaná částka 200.000,- Kč. Projekt nebyl podpořen.

9. Nadační fond Tesco a Nadace rozvoje občanské společnosti: Název programu: Vy rozhodujete, my pomáháme. Název 
projektu: Mobilní kutilská dílna v Domově Korýtko. Podáno 30.4.2021. Projekt nebyl podpořen.

PROJEKTY PODANÉ V ROCE 2021, KTERÉ NEBYLY PODPOŘENY:

7. Dagmar Petrovská: neúčelový finanční dar na základě Darovací smlouvy

Externí zdroje jako % nákladů celkem
CELKEM

11. Nadační fond Tesco a Nadace rozvoje občanské společnosti: Název programu: Vy rozhodujete, my pomáháme. Název 
projektu: Setkání s nadějí. Podáno 13.11.2021, požadovaná částka 30.000, - Kč. Projekt nebyl podpořen.
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CERTIFIKÁTY V OBLASTI PÉČE UDĚLENÉ ORGANIZACI

rok udělení
rok 

recertifikace

2021

2019 2021

2019 2022

2019

Název a popis certifikátu nebo konceptu péče

Certifikace Vážka České alzheimerovské společnosti

Certifikát Institutu Bazální stimulace: Pracoviště Bazální stimulace

Cena kvality v sociální péči, individuální Cena sympatie pro 
zaměstnance organizace

Cena kvality v sociální péči, služba Domov se zvláštním režimem

13



NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OBLASTI ZVYŠOVÁNÍ KVALITY

Ve kterých oblastech kvality péče a humanizace jste v uplynulém roce dosáhli 
nejvýznamnějších úspěchů?

Nejvýznamnějším milníkem je zavádění paliativní péče do praxe obou služeb. Chceme klientům v
závěru života poskytovat komplexní, kvalitní, aktivní a na klienta orientovanou multioborovou péči. Na
jaře 2021 zaměstnanci absolvovali specializované vzdělávání Centra paliativní péče. Následně jsme
navázali interními kazuistikami, které vedla sociální pracovnice a lékařka z Mobilního hospice
Ondrášek. Nově byla zavedena pozice koordinátora paliativní péče. Metodickou podporu domovu
poskytuje vrchní sestra Domova Vlčí mák při ÚVN - VFN Bc. Jana Zoufalá. Z nadačních příspěvků
jsme rozšířili tým paliativní péče o psychologa, který dochází za klienty 1x týdně. Díky vynikající
spolupráce s místní farností jsme rozšířili možnosti duchovní podpory klientů, za kterými pravidelně
dochází "sestra Bety" - pastorační dobrovolnice. Za mimořádné v době covidové považujeme
duchovní rozjímání pro klienty, jejich blízké i pozůstalé "Setkání s nadějí", které vedl otec Vítězslav
Řehulka. Tým paliativní péče formuloval plán akčních změn, podle kterého budeme postupovat i v
roce 2022. 

Kvalitu služeb pochopitelně velmi ovlivnila pandemie covid 19, kdy obě služby musely ve sníženém
počtu zaměstnanců zvládnout péči o nemocné klienty, mnozí klienti i zaměstnanci měli z nákazy
obavy. Celé pandemické období je spojeno s velkou mírou nejistoty, což mělo dopad jak na klienty,
tak zaměstnance. V rámci možného jsme usilovali o zvládnutí celé situace.

Kvalita péče by měla jít ruku v ruce s kvalitou péče o zaměstnance. Byli jsme proto moc rádi, že v
rámci "Ježíškových vnoučat - příběhy pečujících" byla oceněna vedoucí služby p. Renáta
Augustínová. V závěru roku pak získala Cenu kvality v kategorii Sympatie vedoucí služby p. Libuše
Holčáková.
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Služba Domov pro seniory:
Smysluplnost péče pocítí klienti i zaměstnanci zejména ve chvíli, kdy mají možnost společně sdílet
okamžiky "tady a teď", zažít pocit radosti, souznění, slasti či úlevy. Za úspěchy v letošním roce
považujeme každou aktivitu, která se mohla uskutečnit a přinesla výše zmíněné. Z individuálních
aktivit bychom chtěli vyzdvihnout radost, kterou přinesly nástroje pro muzikoterapii a terapeutické
pomůcky, zejména robotická kočička, motomed, snoezelen u lůžka, canis terapie, stimulace africkými
šneky či péče o andulky. Ze společenských aktivit jsme byli rádi za každé společné vaření, setkání u
příležitosti svátků (Velikonoce, Vánoce), dva výlety - do Kravař a na Pustevny a úžasné Vinobraní.
Novinkou byl letos individuální kurz počítačové gramotnosti a rozšíření muzikoterapie.

Služba Domov se zvláštním režimem:
Práce s kvalitou péče na službě domova se zvláštním režimem byla primárně zaměřená na přiblížení
služby k běžnému způsobu života klientů. Jednalo se o nastavení nového systému individualizace
komunitního typu péče, způsobu podávání stravy klientům, včetně doby provádění běžné hygienické
péče.
Klienti byli průběžně zapojováni do běžných denních činností - jako je žehlení, vaření nebo běžné
práce na zahradě, včetně sázení plodové zeleniny. Klienti také navštívili předvánoční mši v Kostele v
Ostravě-Zábřehu, zúčastnili se zájezdu do Klimkovic nebo se byli podívat na prodej stromků a
vánočních předmětů v nedalekém Obchodním centru.
Další část práce s kvalitou se zabývala revizí pravidel jednáním se zájemcem o službu, kde bylo
samotné jednání upraveno tak, že pracovníci v péči získávají konkrétnější informace o zájemci ještě
před samotným stěhováním do služby. 
Obsah vnitřních pravidel služby, včetně praxe domova se zvláštním režimem, byl konzultován na
třídenním dobrovolném auditu ve dnech 15. - 17.9.2021. Audit byl velkým přínosem, a to hlavně v
získání zpětné vazby k poskytované službě, personálnímu zajištění a individualizaci péči. Část
podnětů z dobrovolného auditu týkajících se důstojnosti navazující na systém péče byla ihned
implementována na službě. 
Další významnou části práce s kvalitou byla příprava k recertifikaci Vážka. Přípravy byly náročné,
neboť se jednalo o dokončení individuálních plánů klientů vycházející z jejich biografie, přizpůsobení
společných prostor (aby byly bezpečné), dovybavení kuchyňského zákoutí běžnými domácími
potřebami a také zřízení nového obývacího pokoje. Dne 16.12.2021 proběhl samotný reaudit a služba
obhájila certifikát Vážka u České alzheimerovské společnosti.
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ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY

Uveďte hlavní výsledky zjišťování zpětné vazby (klienti, rodinní příslušníci, zaměstnanci, 

spolupracující subjekty, dobrovolníci, zřizovatel apod.) v minulém  roce.

Naše organizace realizovala v období červenec a srpen 2021 dotazníkové šetření spokojenosti.
Dotazníky byly připraveny pro klienty, rodinné příslušníky (resp. návštěvy klientů) a zaměstnance.
Dotazníky byly distribuovány v listinné podobě, pro rodinné příslušníky byla možnost i elektronického
vyplnění.
 
Návratnost:
Klienti:                              90
Rodinní příslušníci:          36
Zaměstnanci:                   58
Celkem:                         184

Výstupy dotazníkového šetření jsou ve zkrácené podobě zveřejněny na webových stránkách
Domova: www.domovkorytko.ostrava.cz/kvalita.

Ve všech kategoriích obě služby získaly konkrétní doporučení, v čem by se měly zlepšit, i pozitivní
zpětnou vazbu, ve kterých oblastech služba z pohledu respondentů dobře funguje.

Celková spokojenost z kategorie klienti:

Služba by se měla dle klientů zlepšit
v dostupnosti personálu,
nabídce volnočasových aktivit
pro klienty, kteří tráví den v lůžku,
rehabilitaci, logopedii,
provázanost sociální a 
zdravotní péče,
minimalizovat rozdíly v péči mezi patry,
využívat potenciál zahrady,
zvýšit počet jednolůžkových pokojů a 
zvětšit pokoje.

Celková spokojenost 
z kategorie rodinní příslušníci:

Ano, zcela
83%

Spíše ano
11%

Spíše ne
6%

Ano, zcela

Spíše ano

Spíše ne
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Zaměstnanci domova vnímají práci jako smysluplnou:

Zaměstnanci nejvíce oceňují atmosféru
uvnitř týmů (nejvíce zaměstnance 
povzbuzuje pracovní tým), ocenění 
od vedoucích zaměstnanců, kvalitní
nabídku vzdělávání, vztah k domovu a
smysluplnost práce, aktivity pro klienty, 
schopnost semknout se v krizové situaci,
celkové zlepšení atmosféry na pracovišti.

Z pohledu zaměstnanců by se měla služba zlepšit v oblastech komunikace mezi týmy a mezioborové
spolupráci, počtu zaměstnanců a snížení zátěže zaměstnanců (zejména v péči o osoby prostorově
výrazné a osoby se specifickými potřebami), velikosti pokojů a počtu jednolůžkových pokojů,
rehabilitaci, aktivizaci a ve výběru nových zaměstnanců.

Z hlediska kvality péče je zapotřebí zaměřit se na schopnost hovořit o nabídce péče v závěru života.

Uživatelé služeb mají možnost podat stížnost osobně nebo prostřednictvím jiné osoby, ústně či
písemně. Anonymně prostřednictvím schránky důvěry, která je umístěna na každém patře a ve
vestibulu domova. Od ledna 2021 do listopadu 2021 docházela do domova 1x za 14 dní domovní
ombudsmanka. V roce 2021 jsme přijali 13 stížností na službu Domov pro seniory (oblasti: chování
zaměstnanců, porušování pravidel soužití, opatření spojená s pandemií, vybavení pokoje, technický
stav sanity), 3 stížnosti na službu Domov se zvláštním režimem (oblasti: kvalita péče, postup ve věci
žadatele a chování zaměstnance) a 2 stížnosti bez specifikace služby na rušení nočního klidu.

V roce 2021 jsme zaevidovali celkem 36 pochval a poděkování za poskytovaní kvalitních služeb, z
toho 34 na službu Domov pro seniory a 2 na službu Domov se zvláštním režimem.
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STRATEGICKÉ CÍLE

č. Strategické cíle
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 
další cíle

Vazba na 
další cíle

Vazba na 
další cíle

Vazba na 
další cíle

21001
Ve spolupráci a s podporou zřizovatele definovat základní strategické cíle a vizi 
organizace v rámci přípravy na nový systém hodnocení a přípravy plánů činnosti 
příspěvkových organizací. 

S

Domov Korýtko, příspěvková organizace podnikl kroky k definování vize i strategických 
cílů. Vedoucí služeb a vedoucí útvarů na 3 pracovních workshopech formou brainstormigu 
a volné diskuse formulovali vizi. Strategické cíle navazují na dříve definované cíle. V 
započatém procesu budeme pokračovat v 2. pololetí 2022. S ohledem na rozhodnutí o 
zahájení příprav k rekonstrukci objektu a stěhování klientů, jsme komplexní proces 
stanovení vizí a strategických cílů redukovali a této oblasti se budeme důsledně věnovat v 
méně náročných časech.

VIZE / POSLÁNÍ DOMOVA KORÝTKO:
Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme 
seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.
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č. Strategické cíle
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 
další cíle

Vazba na 
další cíle

Vazba na 
další cíle

Vazba na 
další cíle

21002
Podpora uživatele vycházející z jeho individuálně zjištěných potřeb a směřující k řešení 
nebo neprohlubování jeho nepříznivé sociální situace.

4.4 Humanizace 

péče

4.2 Rozvoj 

konceptů péče

4.3 Aktivizace 

a volný čas
3.2 Vzdělávání

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

S

V roce 2021 jsme se zaměřili na cílené mapování individuálních bio - psycho - sociálních i 
spirituálních potřeb uživatelů služeb, které souvisí s poslední fází jejich života. Zahájili jsme 
rozhovory o posledních věcech, představách a přáních jednotlivých klientů i jejich blízkých. 
Zjištěné potřeby zaznamenáváme do sdílené dokumentace, která je přístupná 
multidisciplinárnímu týmu. Zaměřujeme se na kvalitu těchto rozhovorů (nikoliv kvantitu či 
plošné zavádění), otvíráme etické otázky spojené s umíráním.  
V průběhu roku byly v důsledku pandemie upřednostněny individuální aktivity na úkor 
větších společenských akcí. Rozšířili jsme možnosti muzikoterapie (hodiny muzikoterapie z 
projektu MSK), klienti měli v závěru roku 2021 možnost absolvovat individuální kurz 
počítačové gramotnosti (z projektu MSK), služba Domov se zvláštním režimem kladla důraz 
na podporu běžných denních činností (žehlení, vaření, práce na zahradě). Cennou zpětnou 
vazbu k naplňování individuálních potřeb klientů jsme získali i prostřednictvím 
dotazníkového šetření spokojenosti, které bylo realizováno v 7 - 8/2021.
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č. Strategické cíle
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 
další cíle

Vazba na 
další cíle

Vazba na 
další cíle

Vazba na 
další cíle

21003 Zvyšování odborných dovedností pracovníků. 3.2 Vzdělávání

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

4.4 

Humanizace 

péče

4.2 Rozvoj 

konceptů péče

4.3 Aktivizace 

a volný čas

S

Hlavní oblasti zájmu byla problematika paliativní péče. Zaměstnanci se vzdělávali 
prostřednictvím kurzů Centra paliativní péče. Značná část vzdělávání byla hrazena přímo 
nadací AVAST. Pracovníci v sociálních službách absolvovali 8 hodinový kurz paliativní 
péče (3x), příp. paliativní přístup (1x), celkem bylo proškoleno 93 pracovníků v sociálních 
službách. Školení se konala v Domově Korýtko.
Vedoucí služeb a vedoucí útvaru sociální a přímé péče (celkem 8 zaměstnanců) 
absolvovalo třídenní kurz GeriElnecu. Z důvodu pandemie se školení konalo převážně on-
line. Speciální dvoudenní školení pro sociální pracovníky 14.10. – 15.10. bylo zároveň 
pojato jako teambuildingová aktivita a zúčastnili se všichni sociální pracovníci, celkem 9 
osob. Třídenní GeriElnec absolvovalo celkem 17 zaměstnanců útvaru zdravotní péče 
(všeobecné sestry, nutriční terapeutka, fyzioterapeutky).
Nad rámec povinných aktivit projektu jsme zorganizovali a z rozpočtu projektu hradili: 
Školení Komunikace vztahující se k umírání a truchlení s Dr. Špatenkovou (vedoucí služby, 
SP, KZP, vedoucí útvarů) a Komunikační ELNEC.
Z prostředků domova se pak konala dvě školení  Bazální stimulace v paliativní péči vedena 
PhDr. Karolínou Maloň Friedlovou. 
Další vzdělávací aktivity vycházely z potřeb zaměstnanců i témat řešených v péči o klienty - 
Relaxační cviky pro zaměstnance, Péče o klienty s demencí v příkladech dobré praxe, 
Sexuální potřeby seniorek a seniorů z ošetřovatelského aspektu, Základní kurz bazální 
stimulace, Uspokojování potřeb seniorů, Specifika péče o lidi s demencí a  workshopy: 
Nácvik používání OOPP, Šetrná manipulace s klientem, Stravování
Na podzim bylo zařazeno vzdělávání organizované MMO: Slyšení hlasů, Komunikace s 
lékařem, Plánování přechodu, Koncept zotavení

21004 Dobrovolnická činnost a aktivní spolupráce s komunitou. 6.2 Spolupráce
6.1 Dobré 

jméno a PR

4.3 Aktivizace 

a volný čas

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

S

V roce 2021 jsme pokračovali ve spolupráci s občanským sdružením ADRA. Na službu 
Domov pro seniory přicházelo 13 dobrovolníků, kteří odsloužili 210,5 hodin během 132 
návštěv, na službu Domov se zvláštním režimem docházeli 2 dobrovolníci, kteří odsloužili 
40,5 hodin během 28 návštěv.
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č. Strategické cíle
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 
další cíle

Vazba na 
další cíle

Vazba na 
další cíle

Vazba na 
další cíle

21005
Interní hodnocení poskytované služby / podněty, připomínky a stížnosti na poskytovanou 
službu, které vnímáme jako cenný prostředek k rozvoji služby.

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

6.1 Dobré 

jméno a PR
6.2 Spolupráce

4.4 

Humanizace 

péče

S

Uživatelé služeb mají možnost podat stížnost osobně nebo prostřednictvím jiné osoby, 
ústně či písemně. Anonymně prostřednictvím schránky důvěry, která je umístěna na 
každém patře a ve vestibulu domova. Od ledna 2021 do listopadu 2021 docházela do 
domova 1x za 14 dní domovní ombudsmanka. V roce 2021 jsme přijali 13 stížností na 
službu Domov pro seniory (oblasti: chování zaměstnanců, porušování pravidel soužití, 
opatření spojená s pandemií, vybavení pokoje, technický stav sanity), 3 stížnosti na službu 
Domov se zvláštním režimem (oblasti: kvalita péče, postup ve věci žadatele a chování 
zaměstnance) a 2 stížnosti bez specifikace služby na rušení nočního klidu. V červenci a 
srpnu 2021 jsme realizovali dotazníkové šetření spokojenosti. Celkem jsme obdrželi 184 
vyhodnocených dotazníků spokojenosti, z toho 90 od uživatelů služeb, 36 od rodinných 
příslušníků (14 elektronicky), 58 od zaměstnanců domova. Výstupy jsou zveřejněny na 
webových stránkách domova v záložce kvalita služeb.

21006

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 přiměřené míry fluktuace zaměstnanců kolem 15%, 
 podpora a péče o zaměstnance (přehodnocení motivačního programu pro pracovníky, 
benefitů, apod.) a aktivní personální politika organizace.

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

6.1 Dobré 

jméno a PR
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č. Strategické cíle
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 
další cíle

Vazba na 
další cíle

Vazba na 
další cíle

Vazba na 
další cíle

ČS

S ohledem na přijatá protiepidemiologická opatření v průběhu roku 2021 se nám nepodařilo 
uskutečnit společné výjezdní setkání vedoucích zaměstnanců a ani z těchto důvodů 
nedošlo k tradičnímu vánočnímu setkání všech zaměstnanců. 
Míra fluktuace dosáhla v roce  2021 výši 19,98%. Cíl organizace dosáhnout 15% se nám 
nepodařilo splnit. Častým důvodem odchodů zaměstnanců z organizace bylo ukončení 
pracovního poměru ve zkušební době. Tento způsob ukončení jsme zaznamenali už v 
polovině roku 2021 a snažili jsme se ho minimalizovat tím, že jsme zavedli adaptační 
proces zaškolení pro nově příchozí zaměstnance. Tento vzdělávací proces, měl za cíl 
novým zaměstnancům usnadnit přizpůsobení se pracovnímu prostředí a odbornou přípravu 
pro výkon práce. Účastníci procesu – vedoucí zaměstnanec, pověřený mentor, 
zaměstnanec a personalista tak měli zpětnou vazbu a výsledky adaptace konzultovali 
každý měsíc v průběhu adaptačního procesu.
Jedním z motivačních programů pro zaměstnance bylo navýšení benefitu z FKSP pro 
zaměstnance pro rok 2021 z původní částky 6 600 na 7 800,- Kč/rok.
Navyšovali jsme i  částky u osobního příplatku u pozice pracovník v soc. službách, PSS 
ZVNČ, sociálních pracovníků a zdravotního personálu. Uvedené pracovní pozice jsou 
každoročně hodnocené dle předem stanovených kritérií. 
Snahou bylo dosáhnout toho, aby byly zohledněné nejen zájmy organizace, ale i zájmy 
zaměstnanců. 
Velkou roli v personální politice sehrála i etika organizace, na kterou klademe důraz. Naše 
etické kodexy obsahují principy chování, které organizace dodržuje nejen v rámci své 
činnosti, ale i ve vztazích se svými zaměstnanci, partnery, klienty, rodinnými příslušníky 
apod. Snažíme se být příkladem v takových otázkách, jako je slušnost, stejné zacházení a 
důvěryhodnost.
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ÚKOLY - FINANČNÍ ZDROJE

č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 
další cíle

Vazba na 
další cíle

TERMÍN BePlan
RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

21001 Zajistit splnění podmínek Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě.
1.1 Výnosy a 

náklady
31.12.2021

S Splněno.

21002
Žádat o dofinancování sociálních služeb v mimořádných kolech včetně získávání finančních prostředků z 
externích zdrojů (MSK, MPSV a jiných zdrojů k případnému zlepšování materiálního vybavení).

1.1 Výnosy a 
náklady

31.12.2021

S

Z kapitoly 313 MPSV na rok 2021 jsme v I. kole financování obdrželi dotaci na obě soc. služby ve výši 
34.554.000,- Kč. Na základě podání žádosti v II. kole dofinancování jsme obdrželi částku 3.999.000,- Kč. 
Dotace z kapitoly 313 MPSV na rok 2021 byla tedy celkem 38.553.000,- Kč. Externí zdroje organizace viz 
projekty níže.

21003
V roce 2021 organizace předpokládá příjem z doplňkové činnosti (DČ) především z pronájmů a hostinské 
činnosti (možné nižší výnosy z DČ v důsledku přijatých preventivních opatření proti pandemii Covid). 
Očekávaný zisk: 80 000,-Kč

1.1 Výnosy a 
náklady

31.12.2021
 příjmy z doplňkové 
činnosti dle zřizovací 

listiny 
               133 000,00 Kč 

S
Přijetí protiepidemiologických opatření během roku 2021 mělo vliv na nižší výnosy z doplňkové činnosti (dále 
jen DČ) organizace. Náklady z DČ činily 133.000,- Kč, výnosy z DČ 156.080,18,- Kč, zisk z DČ: 23 080,18,- 

21004
Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Název programu: Program na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 
2021; Název projektu: Volnočasové a edukační aktivity pro seniory 2021; podáno 6. 11. 2020, požadovaná 
částka 30.000,- Kč. Finanční spoluúčast PO SMO 30.000,- Kč.

1.1 Výnosy a 
náklady

1.2 Externí 
zdroje a 
projekty

4.3 
Aktivizace a 

volný čas
31.12.2021  účelová dotace MSK                  60 187,00 Kč 

S

Projekt byl úspěšně realizován v plném rozsahu. Uskutečnili jsme tyto projektové aktivity:
23.6.2021: Zájezd autobusem na Pustevny
24.9.2021: Zájezd autobusem do Kravař
22.9.2021 Vinobraní
Individuální kurzy počítačové gramotnosti
Muzikoterapii pro seniory (včetně proškolení muzikoterapeuta a pořízení pomůcek pro muzikoterapii)

21005
Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Název programu: Program na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 
2021; Název projektu: Setkávání u čaje – za lepším přístupem ke stáří; podáno 6. 11. 2020, požadovaná 
částka 30.000,- Kč. Finanční spoluúčast PO SMO 30.000,- Kč.

1.1 Výnosy a 
náklady

1.2 Externí 
zdroje a 
projekty

6.1 Dobré 
jméno a PR

31.12.2021  účelová dotace MSK                  60 002,44 Kč 

S

Projekt byl úspěšně realizován v plném rozsahu. Uskutečnili jsme tyto projektové aktivity:
25.5.2021: Setkávání u čaje - Postupné změny ve stáří
23.6.2021: divadelní představení Tři židle (alternativní forma otevírání témat souvisejících s životem se 
syndromem demence)
21.9.2021: Setkávání u čaje - Kvalita života ve stáří
1.10.2021: Reminiscence, práce se vzpomínkami
29.10.2021: Kognitivní aktivizace: trénování paměti pro seniory
8.12.2021: Setkávání u čaje - Dříve vyslovená přání (s ohledem na pandemii realizováno on-line)
12/2021: Příprava a tisk brožury shrnující výstupy projektu

21006
AVAST – nadační fond: Název programu: Spolu až do konce 2020 – zavádění paliativní péče v domovech pro 
seniory; Číslo projektu: SDK20/1045; podáno 23. 10. 2020, požadovaná částka 1.250.000,- Kč. Přiznáno 
1.151.000,- Kč. Realizace projektu v letech 2021 – 2022.

1.1 Výnosy a 
náklady

4.2 Rozvoj 
konceptů 

péče

1.2 Externí 
zdroje a 
projekty

31.12.2022
 nadační příspěvek 

ABAKUS (dříve AVAST) 
               406 818,67 Kč 
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č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 
další cíle

Vazba na 
další cíle

TERMÍN BePlan
RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

S

Projekt je realizován v souladu s plánem akčních změn zavádění paliativní péče do praxe služeb. Jeho 
prostřednictvím probíhá vzdělávání zaměstnanců v akreditovaných kurzech, kazuistiky, supervize, formování 
multioborového pracovního týmu, kroky k odstranění satelitní formy poskytované péče, zřízení pozice 
koordinátora paliativní péče, budování pietních míst na patrech, organizování vzpomínkových setkání, aktivní 
podpora naplňování spirituálních potřeb klientů, rozhovory s klienty o věcech posledních a zvyšování 
dovedností zaměstnanců ve vedení těchto rozhovorů, tisk podpůrných informačních materiálů (např. Jak být 
nablízku). Projekt je dvouletý, bude pokračovat v roce 2022.

21007
Nadace Via: T-Mobile Pomáháme 2020: Název projektu: „Multimediální stánek pro seniory v Domově 
Korýtko“, podáno 7/2020, přiznaná částka 44.758,- Kč. Realizace projektu proběhne v roce 2021 po ukončení 
opatření v rámci nouzového stavu.

1.1 Výnosy a 
náklady

1.2 Externí 
zdroje a 
projekty

4.3 
Aktivizace a 

volný čas
31.12.2021

 nadační příspěvek 
Nadace VIA 

                 44 758,00 Kč 

S
Projekt byl úspěšně realizován v plném rozsahu. Knihovna domova je vybavena multimediálním stánkem pro 
seniory. Na projekt jsme úspěšně navázali dalším, v rámci kterého probíhají ve stánku individuální kurzy 
počítačové gramotnosti.

21008
Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Název programu: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb 
poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021; Název projektu: Přes překážky k větší soběstačnosti; 
podáno 18. 1. 2021, požadovaná částka 53.500,- Kč. Finanční spoluúčast PO SMO min. 50% - 53.500,- Kč.

1.1 Výnosy a 
náklady

31.12.2021  účelová dotace MSK 

N Projekt nebyl podpořen.

21009

Moravskoslezský kraj – krajský úřad: Název programu: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb 
poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021; Název projektu: Bezpečně a důstojně v péči o klienty 
domova se zvláštním režimem; podáno 18. 1. 2021, požadovaná částka 287.500,- Kč. Finanční spoluúčast PO 
SMO min. 50% - 287.500,- Kč.

1.1 Výnosy a 
náklady

1.2 Externí 
zdroje a 
projekty

2.1 Provozně 
technické 
prostředky

31.12.2021  účelová dotace MSK                580 768,00 Kč 

S

Projekt byl úspěšně realizován v plném rozsahu. Z projektu bylo pořízeno:
• Sprchovací lehátko 
• Sprchovací křeslo 
• Elektrický zvedák s váhou 

21010
Organizace bude i nadále využívat nákupy různých komodit přes Systém sdružených nákupů Tender 
Systems.

1.1 Výnosy a 
náklady

31.12.2021

S Organizace využívala nákupy různých komodit přes Systém sdružených nákupů Tender Systems.

21011

Od 1. 2. 2021 dojde k navýšení úhrad uživatelů za ubytování a stravu o 16,- Kč/den (6,- Kč strava a 10,- Kč 
ubytování na dvoulůžkovém a jednolůžkovém pokoji, u jednolůžkových pokojů se samostatným příslušenstvím 
dojde k navýšení ubytování o 11,- Kč). O vyšší finanční částce úhrady za ubytování jsme neuvažovali z důvodu 
ubytování našich uživatelů v ne zcela vyhovujících podmínkách objektu před rekonstrukcí. Nová úhrada za 
stravu bude stanovena v maximální možné výši 170,- Kč/den dané vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení k zákonu o sociálních službách, §§ 15, 16.

1.1 Výnosy a 
náklady

31.12.2021

S Sazebník úhrad byl aktualizován a vydán k 1.2.2021. 

21012
Nadace ČEZ: Název programu: Pomáhej pohybem. Název projektu: „Rozvoj a zvyšování kvality 
poskytování sociálních služeb Domova Korýtko, příspěvkové organizace“; podáno 28.5.2021, 
požadovaná částka 80.000,- Kč. 

1.1 Výnosy a 
náklady

1.2 Externí 
zdroje a 
projekty

4.2 Rozvoj 
konceptů 

péče
31.12.2021

 Nadační příspěvek 
Nadace ČEZ 

                 13 500,00 Kč 

S
Nad rámec plánu činnosti Domov Korýtko v průběhu roku 2021 usiloval o získání nadačního příspěvku od 
Nadace ČEZ. Na druhý pokus uspěl a získal částku 80.000,- Kč na odborné poradenství psychologa, paliatra a 
vzdělávání v oblasti paliativní péče. Příspěvek je nutné vyčerpat do 31.5.2022.
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ÚKOLY - BUDOVY A PROVOZ

č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 
další cíle

Vazba na 
další cíle

TERMÍN BePlan
RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

21001

Příprava na celkovou rekonstrukci objektu Domova Korýtko.
Předpokládaný harmonogram na rok 2021: 
 Doplnění podkladů k Žádosti o společné územní a stavební řízení - 3/2021. 
 Vydání stavebního povolení Rekonstrukce objektu Domova Korýtko - 4/2021. 
 Tvorba DPS k připomínkování zadavateli – 5/2021. 
 V roce 2021 hledání vhodných náhradních prostor. 
 2021/22 - postupné snižování kapacity zařízení po domluvě se zřizovatelem a se změnami kapacit v 
Krajské síti soc. služeb MSK. 
 2022 - vypsání nadlimitní veřejné zakázky zřizovatelem SMO na zhotovitele stavby.

2.1 Investice a 
rekonstrukce

4.1 Prostředí 31.12.2021

S Realizováno v plném rozsahu. 

21002
Na základě revizní zprávy bude potřeba v roce 2021 zajistit havarijní opravu ukotvení/uzemnění 
hromosvodů v objektu Domova v předpokládané výši 35 tis. Kč.

2.1 Investice a 
rekonstrukce

31.12.2021                35 000,00 Kč 

S S ohledem na stěhování do náhradních prostor z důvodu rekonstrukce objektu bylo od této investice 
upuštěno.

21003
Organizace má v plánu v rámci kapitálového rozpočtu SMO na rok 2021 nákup 5 ks ošetřovatelských 
postelí pro zkvalitnění péče o uživatele služeb. Usnesením ZMO č. 1181/ZM1822/19 ze dne 11. 12. 2020 
byl organizaci již schválen investiční příspěvek ve výši 250 000,- Kč.

1181/ZM182
2/19

 investiční příspěvek 
SMO 

 281 894, 00 Kč 

S
Organizace v průběhu roku 2021 pořídila 5 ks el. polohovatelných ošetřovatelských postelí pro zkvalitnění 
péče o klienty.
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ÚKOLY - LIDSKÉ ZDROJE

č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 
další cíle

Vazba na 
další cíle

TERMÍN BePlan
RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

21001

Domov Korýtko, příspěvková organizace uspěl v roce 2020 ve výzvě nadace AVAST (nyní ABAKUS) a v letech 
2021 – 2022 bude realizovat projekt zavádění paliativní péče do praxe služeb. Součástí projektu je 
nastavení paliativní péče v organizaci, vzdělávání všech zaměstnanců v paliativní péči (PSS, SP, ZS, vedoucí 
zaměstnanci, ředitel), zřízení pozice koordinátora paliativní péče, zavedení multioborových supervizí a 
kazuistických workshopů se zaměřením na klienty v paliativní péči, sdílení příkladů dobré praxe aj.

4.2 Rozvoj 

konceptů péče
3.2 Vzdělávání

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

31.12.2021

S

V rámci projektu došlo k vymezení 0,5 úvazku všeobecné sestry na pozici koordinátora paliativní péče. Mzdové 
náklady na 0,5 úvazek v roce 2021 činily 312572,67,- Kč a byly hrazeny z projektu. Projekt je realizován v 
souladu s plánem akčních změn zavádění paliativní péče do praxe služeb. Jeho prostřednictvím probíhá 
vzdělávání zaměstnanců v akreditovaných kurzech, kazuistiky, supervize, formování multioborového 
pracovního týmu, kroky k odstranění satelitní formy poskytované péče, zřízení pozice koordinátora paliativní 
péče, budování pietních míst na patrech, organizování vzpomínkových setkání, aktivní podpora naplňování 
spirituálních potřeb klientů, rozhovory s klienty o věcech posledních a zvyšování dovedností zaměstnanců ve 
vedení těchto rozhovorů, tisk podpůrných informačních materiálů (např. Jak být nablízku). Projekt je dvouletý, 
bude pokračovat v roce 2022.

21002
Zajištění pravidelných supervizí pro jednotlivé pracovní týmy, rozšíření nabídky individuálních supervizí 
(uzavření smlouvy se 2 supervizory), včetně koučující supervize a zavedení multioborových supervizí.

3.3 Supervize a 

doporučení

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

4.2 Rozvoj 

konceptů péče
31.12.2021                  79 600,00 Kč 

S

Domov Korýtko, příspěvková organizace měla v roce 2021 uzavřenou smlouvu se 2 supervizory, a to Mgr. 
Martinem Lisníkem a Bc. Davidem Tichým, DiS. Probíhaly jak individuální, tak skupinové supervize 
jednotlivých týmů (7 středisek služby - každé středisko mělo vlastní supervize, tým útvaru zdravotní péče, tým 
sociálních pracovnic, tým vedení, nově probíhaly také supervize multioborového týmu paliativní péče), v 
celkovém počtu 43 supervizních termínů. Kromě supervizních kontraktů byl domov zapojen také do projektu 
MSK Podpora duše II., prostřednictvím kterého supervidoval 4 zaměstnance PaedDr. Petr Matuška, Ph.D 
(ředitele, 2 vedoucí útvarů, koordinátora zdrav. péče). Celkem se uskutečnilo 11 supervizních setkání s panem 
Matuškou. Vedoucí služby DZR díky projektu Podpora duše II. využil možnosti koučujících supervizí. 

21003
Podpora odborných kompetencí pracovníků v přímé péči v metodách bazální stimulace, práce s biografií, 
provázení klientů i rodinných příslušníků v paliativní péči, odborná ošetřovatelská péče a péče o umírající.

3.2 Vzdělávání

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

31.12.2021

S

Hlavní oblasti zájmu byla problematika paliativní péče. Zaměstnanci se vzdělávali prostřednictvím kurzů Centra 
paliativní péče. Značná část vzdělávání byla hrazena přímo nadací AVAST. Pracovníci v sociálních službách 
absolvovali 8 hodinový kurz paliativní péče (3x), příp. paliativní přístup (1x), celkem bylo proškoleno 93 
pracovníků v sociálních službách. Školení se konala v Domově Korýtko.
Vedoucí služeb a vedoucí útvaru sociální a přímé péče (celkem 8 zaměstnanců) absolvovalo třídenní kurz 
GeriElnecu. Z důvodu pandemie se školení konalo převážně on-line. Speciální dvoudenní školení pro sociální 
pracovníky ve dnech 14.10. – 15.10. bylo zároveň pojato jako teambuildingová aktivita a zúčastnili se všichni 
sociální pracovníci, celkem 9 osob. Třídenní GeriElnec absolvovalo celkem 17 zaměstnanců útvaru zdravotní 
péče (všeobecné sestry, nutriční terapeutka, fyzioterapeutky).
Nad rámec povinných aktivit projektu jsme zorganizovali a z rozpočtu projektu hadili: Školení Komunikace 
vztahující se k umírání a truchlení s Dr. Špatenkovou (vedoucí služby, SP, KZP, vedoucí útvarů) a Komunikační 
ELNEC.
Z prostředků domova se pak konala dvě školení  Bazální stimulace v paliativní péči vedena PhDr. Karolínou 
Maloň Friedlovou.

21004

Podpořit pracovníky v přímé péči v přístupu zaměřeného na klienty s Alzheimerovou chorobou, zajištění 
bezpečného vybavení služby. Zvyšovat odborné kompetence 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.

3.2 Vzdělávání

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

31.12.2021

26



č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 
další cíle

Vazba na 
další cíle

TERMÍN BePlan
RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

S

Práce s kvalitou péče na službě domova se zvláštním režimem byla primárně zaměřená na přiblížení služby k 
běžnému způsobu života klientů. Jednalo se o nastavení nového systému individualizace komunitního typu 
péče, způsobu podávání stravy klientům, včetně doby provádění běžné hygienické péče.
Klienti byli průběžně zapojováni do běžných denních činností - jako je žehlení, vaření nebo běžné práce na 
zahradě, včetně sázení plodové zeleniny. Klienti také navštívili předvánoční mši v Kostele v Ostravě-Zábřehu, 
zúčastnili se zájezdu do Klimkovic nebo se byli podívat na prodej stromků a vánočních předmětů v nedalekém 
Obchodním centru.
Obsah vnitřních pravidel služby, včetně praxe domova se zvláštním režimem, byl konzultován na třídenním 
dobrovolném auditu ve dnech 15. - 17.9.2021. Audit byl velkým přínosem, a to hlavně v  získání zpětné vazby k 
poskytované službě, personálnímu zajištění a individualizaci péči. Část podnětů z dobrovolného auditu 
týkajících se důstojnosti navazující na systém péče byla ihned implementována na službě. 
Další významnou části práce s kvalitou  byla příprava k recertifikaci Vážka. Přípravy byly náročné, neboť se 
jednalo o dokončení individuálních plánů klientů vycházející z jejich biografie, přizpůsobení společných prostor 
(aby byly bezpečné), dovybavení kuchyňského zákoutí běžnými domácími potřebami a také zřízení nového 
obývacího pokoje. Dne 16.12.2021 proběhl samotný reaudit a služba obhájila certifikát Vážka u České 
alzheimerovské společnosti.

21005

Máme v plánu z projektu ÚP ČR v rámci aktivní politiky zaměstnanosti – veřejně prospěšné práce nabídnout 
pracovní místo 3 uchazečům o zaměstnání, evidovaným na ÚP ČR. Máme především zájem o dva 
zaměstnance na pozici pomocníka v soc. službách a jednoho zaměstnance – pomocník v prádelně. Finanční 
příspěvek bude poskytován ve formě částečné úhrady vyplacených mzdových nákladů na tyto zaměstnance, 
včetně pojistného.

3.4 Struktura a 

počty
31.12.2021

S

Z projektu ÚP ČR v rámci aktivní politiky zaměstnanosti – veřejně prospěšné práce jsme přijali 3 uchazeče o 
zaměstnání, evidované na ÚP ČR. Jednoho zaměstnance na pozici pomocníka v soc. službách, jednoho 
zaměstnance – pomocník v prádelně a jednoho zaměstnance na pozici pomocník v kuchyni. 
Od 1.7.2021 jsme taky zaměstnali jednoho uchazeče evidovaného na ÚP a získali tak příspěvek na vyhrazení 
společensky účelného pracovního místa v rámci projektu ÚP Iniciativa. Jednalo se o pomocníka v sociálních 
službách na Domově se zvláštním režimem. V rámci tohoto projektu  jsme taky získali peněžní prostředky pro 
mentorování uvedeného zaměstnance. 
Mzdové náklady na projekt VPP byly v celkové výši 364 288,- Kč, nárok na dotace ve výši 253 117,- Kč. 
Mzdové náklady projektu Iniciativa  v celkové výši 8 212,- Kč nárok na dotace 8 212,- Kč nárok na dotace 
mentora ve výši 2 970,- Kč. Organizace získala od ÚP dotaci na dotovaná pracovní místa ve výši 264.299,- Kč.

               372 500,00 Kč 

21006

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 bude rovněž přehodnocován i osobní příplatek na 
základě hodnocení dle stanovených kritérií. Hlavním cílem hodnocení výkonnosti zaměstnanců je systematická 
podpora rozvoje zaměstnanců, zvyšování jejich motivace.

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

31.12.2021

S

V roce 2021 proběhlo hodnocení zaměstnanců na pracovních pozicích – pracovník v sociálních službách, 
sociální pracovník, vedoucí služby, zdravotnický personál. U těchto pracovních pozic byl přehodnocován 
osobní příplatek na základě hodnocení dle stanovených kritérií. U pozice pracovník v sociálních službách 
proběhlo navíc každoroční přehodnocování tarifu (§ 6 zvláštní způsob určení platového tarifu).

21007

Hlavní oblasti vzdělávání - pracovníci v sociálních službách:
 Akreditované vzdělávací kurzy: paliativní péče a paliativní přístup, bazální stimulace, relaxační techniky. 
 Vlastní školící akce a workshopy. 
 Výměnné stáže PSS mezi organizacemi poskytující soc. služby seniorské populaci (umožní-li to 
epidemiologická situace).

3.2 Vzdělávání

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

31.12.2021
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č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 
další cíle

Vazba na 
další cíle

TERMÍN BePlan
RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

S

Hlavní oblasti zájmu byla problematika paliativní péče. Zaměstnanci se vzdělávali prostřednictvím kurzů Centra 
paliativní péče. Značná část vzdělávání byla hrazena přímo nadací AVAST. Pracovníci v sociálních službách 
absolvovali 8 hodinový kurz paliativní péče (3x), příp. paliativní přístup (1x), celkem bylo proškoleno 93 
pracovníků v sociálních službách. Školení se konala v Domově Korýtko.
Vedoucí služeb a vedoucí útvaru sociální a přímé péče (celkem 8 zaměstnanců) absolvovalo třídenní kurz 
GeriElnecu. Z důvodu pandemie se školení konalo převážně on-line. Třídenní GeriElnec absolvovalo celkem 
17 zaměstnanců útvaru zdravotní péče (všeobecné sestry, nutriční terapeutka, fyzioterapeutky).
Nad rámec povinných aktivit projektu jsme zorganizovali a z rozpočtu projektu hradili: Školení Komunikace 
vztahující se k umírání a truchlení s Dr. Špatenkovou (vedoucí služby, SP, KZP, vedoucí útvarů) a Komunikační 
ELNEC.
Z prostředků domova se pak konala dvě školení  Bazální stimulace v paliativní péči vedena PhDr. Karolínou 
Maloň Friedlovou. 
Další vzdělávací aktivity vycházely z potřeb zaměstnanců i témat řešených v péči o klienty - Relaxační cviky 
pro zaměstnance, Péče o klienty s demencí v příkladech dobré praxe, Sexuální potřeby seniorek a seniorů z 
ošetřovatelského aspektu, Základní kurz bazální stimulace, Uspokojování potřeb seniorů, Specifika péče o lidi 
s demencí a  workshopy: Nácvik používání OOPP, Šetrná manipulace s klientem, Stravování
Na podzim bylo zařazeno vzdělávání organizované MMO: Slyšení hlasů, Komunikace s lékařem, Plánování 
přechodu, Koncept zotavení
20.10.2021 absolvovalo 9 zaměstnanců stáž v Domově Odry. Plánovaná byla další stáž, ale s ohledem na 
pandemickou situaci musela být odložena.

21008

Hlavní oblasti vzdělávání – sociální pracovníci: 
 Akreditované vzdělávací kurzy: paliativní péče pro sociální pracovníky, zákon o sociálních službách.
 Školící akce, workshopy. 
 Stáže (exkurze) v organizacích poskytující sociální služby na území města Ostravy (umožní-li to 
epidemiologická situace).

3.2 Vzdělávání

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

31.12.2021

S

V oblasti paliativní péče se konalo speciální dvoudenní školení pro sociální pracovníky v Praze v termínu 
14.10. – 15.10., bylo zároveň pojato jako teambuildingová aktivita a zúčastnili se všichni sociální pracovníci, 
celkem 9 osob. Sociální pracovníci se stejně jako vedoucí služeb zúčastnili školení vedeného PhDr. Naděždou 
Špatenkovou Základy komunikace vztahující se k procesům umírání a truchlení. Vedoucí útvarů dokončily 
vzdělávání v Biografické koncepci péče. Nově se staly součástí vzdělávacích aktivit kazuistiky, které jsou 
společné pro sociální pracovnice, všeobecné sestry i vedoucí služeb. Kazuistiky vede Mgr. Veronika Staňková, 
sociální pracovnice Mobilního hospice Ondrášek.

21009

Hlavní oblasti vzdělávání – zdravotnický personál:
 Paliativní péče (kurz geriELNEC).
 Péče o chronické rány.
 Péče o klienta s demencí.
 Péče o klienta s psychotickým onemocněním.

3.2 Vzdělávání

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

31.12.2021

S

Hlavní oblasti vzdělávání – zdravotnický personál:
· Paliativní péče (kurz geriELNEC) - proškoleno 17 zdravotníků v GeriElnecu, vedoucí útvaru zdravotní péče 
absolvovala Elnec (celkem školení ELNEC absolvovalo 18 zaměstnanců zdravotního útvaru)
· Péče o chronické rány - v loňském roce byly certifikované kurzy rušeny, v září 2022 je přihlášená na 
certifikovaný kurz Péče o nehojící se defekty 1 sestra
· Péče o klienta s demencí - 2 sestry
· Péče o klienta s psychotickým onemocněním - 6 sester

21010
Zaměstnanci na vedoucích pracovních pozicích absolvují specializované vzdělávání v oblasti paliativní 
péče (kurz geri ELNEC). Umožní-li to podmínky, budou zařazena také školení vztahující se k manažerským 
dovednostem vedoucích pracovníků.

3.2 Vzdělávání

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

31.12.2021

S Všichni vedoucí služeb i vedoucí útvarů absolvovali třídenní školení Centra paliativní péče ELNEC.
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ÚKOLY - KVALITA PÉČE

č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 
další cíle

Vazba na 
další cíle

TERMÍN BePlan
RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

21001

Domov Korýtko, příspěvková organizace uspěl v roce 2020 ve výzvě nadace AVAST (nyní ABAKUS) a v letech 
2021 – 2022 bude realizovat projekt zavádění paliativní péče do praxe služeb. Součástí projektu je nastavení 
paliativní péče v organizaci, vzdělávání všech zaměstnanců v paliativní péči (PSS, SP, ZS, vedoucí zaměstnanci, 
ředitel), zřízení pozice koordinátora paliativní péče, zavedení multioborových supervizí a kazuistických workshopů 
se zaměřením na klienty v paliativní péči, sdílení příkladů dobré praxe aj.

4.2 Rozvoj 

konceptů péče

4.4 

Humanizace 

péče

3.2 Vzdělávání 31.12.2021

S

Projekt je realizován v souladu s plánem akčních změn zavádění paliativní péče do praxe služeb. Jeho 
prostřednictvím probíhá vzdělávání zaměstnanců v akreditovaných kurzech, kazuistiky, supervize, formování 
multioborového pracovního týmu, kroky k odstranění satelitní formy poskytované péče, zřízení pozice 
koordinátora paliativní péče, budování pietních míst na patrech, organizování vzpomínkových setkání, aktivní 
podpora naplňování spirituálních potřeb klientů, rozhovory s klienty o věcech posledních a zvyšování dovedností 
zaměstnanců ve vedení těchto rozhovorů, tisk podpůrných informačních materiálů (např. Jak být nablízku). 
Projekt je dvouletý, bude pokračovat v roce 2022.

21002

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), 
 přehodnocení náplně práce nutričního terapeuta v agendě stravovacího provozu, 
 zajištění provázaného efektivního sytému objednávání, normování a výdeje stravy (přechod na modul 
stravování programu Cygnus 2).

4.2 Rozvoj 

konceptů péče

4.4 

Humanizace 

péče

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

31.12.2021

S

Dne 21.10.2021 se uskutečnil interní workshop na téma stravování. Účastnilo se 12 zaměstnanců - zástupci 
všech pracovních pozic (pečovatelé, vedoucí, nutriční, aktivizační, sociální, zdravotní). Vyvrcholila tím příprava 
metodického postupu, který zpracovaly vedoucí služeb se svými týmy. Na tvorbě jídelních lístků se podílí také 
zástupci jednotlivých pater. Objednávání, normování i výdej stravy probíhá již plně v programu Cygnus. 2.

21003

Zahájení podpory multioborové spolupráce při řešení situace konkrétních klientů:  zavedením 
multioborových případových supervizí se zaměřením na kazuistiky klientů v paliativní péči, 
 zmapováním materiálně technických potřeb k zajištění zázemí pro všechny členy multioborového týmu na 
střediscích služeb (pozn. po rekonstrukci se počítá s pracovnami na střediscích služeb pro sociálního pracovníka, 
všeobecnou sestru, pracovníky v sociálních službách a vedoucí služby), 
 analýzou personálního zajištění odborné ošetřovatelské péče ve vazbě na poskytování komplexní 
ošetřovatelské péče.

4.2 Rozvoj 

konceptů péče

3.3 Supervize a 

doporučení

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

31.12.2021

S
V měsících květen, červen, září a říjen 2021 probíhaly multioborové kazuistiky vedené Mgr. Veronikou Staňkovou. 
V rámci náhradních prostor bude přítomna všeobecná sestra přímo na střediscích služeb. Z projektu AVAST byl 
hrazen 0,5 úvazek koordinátora paliativní péče. 

21004

Přirozené sociální zdroje
Vytváření podmínek pro zapojení osob blízkých do naplňování potřeb klientů – práce s životním příběhem 
klientů, cílené mapování sociálních vazeb a umožní-li to epidemiologická situace, zapojení do podpory v úkonech 
péče, naplňování potřeb klientů formou doprovodů.

4.2 Rozvoj 

konceptů péče

4.4 

Humanizace 

péče

4.3 Aktivizace 

a volný čas
31.12.2021

S
Vedoucí služeb, sociální pracovníci i všeobecné sestry se účastní individuálních rozhovorů s rodinnými příslušníky 
klientů. Byly vymezeny oblasti rozhovorů (nabídka služeb pro rodinné příslušníky). 
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č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 
další cíle

Vazba na 
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TERMÍN BePlan
RM/ZM 
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21005
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.

4.2 Rozvoj 

konceptů péče

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

31.12.2021

S

S účinností od 1.5.2021 byla vydána směrnice Paliativní péče. Dne 21.10.2021 se uskutečnil multioborový 
pracovní workshop k metodice stravování a byla připravena metodika. Ve dnech 19.3. a 15.4. zaměstnanci 
absolvovali v Domově Korýtko pod vedením PhDr. Karolíny Maloň Friedlové školení Bazální stimulace v paliativní 
péči. Školení se účastnili jak pracovnice v sociálních službách, tak sociální pracovnice i všeobecné sestry.

21006 Uplatňování konceptu Bazální stimulace v praxi služby.
4.2 Rozvoj 

konceptů péče

4.4 

Humanizace 

péče

31.12.2021

S Proškolení zaměstnanci pracují s technikami konceptu bazální stimulace v praxi služby.
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ÚKOLY - KONTROLNÍ SYSTÉM

č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 
další cíle

Vazba na 
další cíle

TERMÍN BePlan
RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

21001
Taktické hasičské cvičení v objektu Domova Korýtko a to za účelem preventivního nácviku evakuace osob 
ohrožených požárem a vyhodnocení rizik s tím spojených.

5.1 Interní 

kontroly
31.12.2021

N

Taktické hasičské cvičení bylo domluveno na duben 2021, s ohledem na covidovou situaci se přesunulo po 
domluvě s HZS MSK na říjen roku 2021. S ohledem na zveřejnění záměru vedení města o zahájení příprav na 
celkovou rekonstrukci a stěhování uživatelů služeb do náhradních prostor bylo od hasičského cvičení 
ustoupeno.

21002 Postupná revize vnitřních pravidel a pokračování v revizi řídící dokumentace.
5.1 Interní 

kontroly
31.12.2021

S
V roce 2021 byly aktualizovány veškeré ekonomické směrnice. Byla vydána nová směrnice 1/21 Paliativní 
péče, nový Pracovní řád, Vnitřní kontrolní systém apod.

21003
Přehodnocení metodických postupů k SQ 5 a SQ 6 v návaznosti vzdělávání vedoucích pracovníků v 
Biografické koncepci péče a zavádění paliativní péče do praxe služeb.

5.1 Interní 

kontroly

4.2 Rozvoj 

konceptů péče
31.12.2021

S

Obsah vnitřních pravidel služby Domova se zvláštním režimem, včetně vlastní praxe služby byl konzultován na 
třídenním dobrovolném auditu, který proběhl ve dnech 15. - 17. 9. 2021. Audit byl velkým přínosem, a to hlavně 
v  získání zpětné vazby k poskytované službě, personálnímu zajištění a individualizaci péči. Část podnětů z 
dobrovolného auditu týkajících se důstojnosti navazující na systém péče byla ihned implementována na službě. 
Služba Domov pro seniory upřesnila postupy individuálního plánování a upravila dokumentaci SQ5 tak, aby 
lépe odpovídala praktickým potřebám. V rámci zavádění paliativní péče byla vytvořena sdílená část 
dokumentace, která je přístupna všem členům multioborového týmu. V průběhu roku byly konzultovány tři 
různé verze. V aktivitě budeme pokračovat také v roce 2022.

21004
DZR patro C4: Zapracovat výstupy z auditu Vážka 2019 do praxe služby a připravit službu k reauditu Vážky 
ČALS.

5.2 Externí 

kontroly

4.2 Rozvoj 

konceptů péče
31.12.2021

S

Významnou části práce s kvalitou  byla příprava k recertifikaci Vážka. Přípravy byly náročné, neboť se jednalo 
o dokončení individuálních plánů klientů vycházející z jejich biografie, přizpůsobení společných prostor (aby 
byly bezpečné), dovybavení kuchyňského zákoutí běžnými domácími potřebami a také zřízení nového 
obývacího pokoje. Dne 16.12.2021 proběhl samotný reaudit a služba obhájila certifikát u České 
alzheimerovské společnosti.

21005
DZR patro C3 – Systematicky zavádět do každodenní praxe strategii ČALS P-PA-IA, zrealizovat 2 externí 
metodické podpory v úzké spolupráci s ČALS.

5.2 Externí 

kontroly

4.2 Rozvoj 

konceptů péče
31.12.2021

S

Obsah vnitřních pravidel služby DZR, včetně praxe domova se zvláštním režimem, byl konzultován na 
třídenním dobrovolném auditu ve dnech 15. - 17.9.2021. Audit byl velkým přínosem, a to hlavně v  získání 
zpětné vazby k poskytované službě, personálnímu zajištění a individualizaci péči. Část podnětů z dobrovolného 
auditu týkajících se důstojnosti navazující na systém péče byla ihned implementována na službě. 

21006
Aktualizovat směrnici Vnitřní kontrolní systém včetně aktualizace přílohy Kontrolní činnosti vedoucích 
zaměstnanců Domova Korýtko. Organizace bude provádět průběžné monitorování plnění vnitřního kontrolního 
systému.

5.1 Interní 

kontroly
31.12.2021

S Kontrolní činnost probíhala v souladu s novou směrnicí Vnitřní kontrolní systém 1/2021.

21007

Statutární město Ostrava, odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy. Předmětem 
kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky, a to kontrola věcné správnosti, dodržování právních a 
vnitřních předpisů, plnění kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložení veřejných prostředků. 
Kontrolované období 1/2019 - 12/2020.

5.2 Externí 

kontroly
23. 2. - 

26.3.2021
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č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 
další cíle

Vazba na 
další cíle

TERMÍN BePlan
RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

S

Závěr: 1. nebyly zjištěny skutečnosti, které by nasvědčovaly spáchání trestného činu, neoprávněnému použití, 
zadržení nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300 tis. Kč. 2. Nebylo zjištěno porušení 
rozpočtové kázně dle ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. 3. Drobné nedostatky zjištěné kontrolou v oblasti 
evidence majetku. K odstranění nedostatků byl zpracován Příkaz ředitele č. 1/2021 s účinností od 6. 4. 2021.

21008

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Kontrolované období od 1.1.2019 - 
9.6.2021. Předmětem kontroly bylo dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zk. č. 251/2005 
Sb., o inspekci práce se zaměřením na: odměňování zaměstnanců, dodržovaní pracovní doby, uzavírání 
pracovních poměrů a rovného zacházení. Kontrola proběhla ve dnech 9.6., 9.9. a 4.10.2021.

5.2 Externí 
kontroly

31.12.2021

S Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

21009
Odbor zdravotní péče 213 RBP zdravotní pojišťovna. Revize výkonů byla provedena dne 14.7.2021 na 
vykazování odbornosti 913 za období 1 - 6/2020.

5.2 Externí 
kontroly

31.12.2021

S
Závěr: Dokumentace řádně vedena písemnou i PC formou, výkony prováděny na základě indikace lékaře. 
Chybně vykázané výkony nenalezeny.

21011
Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Ostravě. Veřejnosprávní kontrola provedena dne 
30.8.2021 u příjemce veřejné finanční podpory - dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovní 
příležitosti v rámci VPP č. OTA-V-17/2020. Kontrolované období od 1.7.2020 do 31.12.2020.

5.2 Externí 
kontroly

31.12.2021

Kontrolou nebylo zjištěno porušení podmínek sjednaných v Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací ze strany příjemce prostředků.

21012

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje. Kontrola provedena dne 17.8.2021 a předmětem 
kontroly bylo dodržování hygienického režimu, kontrola proočkovanosti proti chřipce a pneumokokovým 
infekcím u klientů za rok 2020, dále byla zaměřena nedodržování platných mimořádných protiepidemických 
opatření.

5.2 Externí 
kontroly

31.12.2021

Bez zjištěných nedostatků.

21013
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje. Kontrola provedena dne 8.10.2021 a předmětem 
kontroly bylo dodržování mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření nemoci Covid-19 .

5.2 Externí 
kontroly

31.12.2021

Bez zjištěných nedostatků.
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č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 
další cíle

Vazba na 
další cíle

TERMÍN BePlan
RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

21001 Udržení a případně rozšíření spolupráce v oblasti dobrovolnictví a firemního dobrovolnictví. 6.2 Spolupráce
6.1 Dobré 

jméno a PR

4.3 Aktivizace 

a volný čas
31.12.2021

S

V roce 2021 nadále pokračuje spolupráce s dobrovolnickým centrem Adra Ostrava (dále DC Adra), které do 
organizace vysílá zaškolené dobrovolníky. V průběhu roku aktivně věnovalo svůj čas klientům Domova Korýtko 
celkem 15 dobrovolníků, z toho 7 osob bylo nově proškoleno v roce 2021. Službu domov pro seniory 
navštěvovalo 13 dobrovolníků, strávili zde 210,5 hodin během 132 návštěv. Do služby domov se zvláštním 
režimem docházeli 2 dobrovolníci, klientům věnovali celkem 40,5 hodin během 28 návštěv. Dobrovolnictví v 
Domově Korýtko silně ovlivnila nepříznivá epidemiologická situace. Dobrovolníci do domova nesměli docházet 
v měsíci listopadu a po celý rok pak provázela návštěvy přísná opatření za účelem ochrany klientů domova. 
Navzdory tomu se uskutečnila, kromě jednotlivých setkání, jedna skupinová aktivita pro dobrovolníky a klienty 
s názvem „Zmrzlinové odpoledne“. Aktivitu v září 2021 zorganizovala koordinátorka dobrovolníků DC Adra p. 
Kristýna Velvéthy spolu s Mgr. Karolínou Švajdovou, kontaktní osobou pro dobrovolníky v Domově.  Kvůli 
zpřísňujícím se opatřením nebylo možné společnou akci opakovat i přes velký zájem zúčastněných. 
V rámci proběhlých supervizí jsme se zaměřili na to, jak zabránit odlivu dobrovolníků z pobytových služeb, 
který zaznamenáváme jednak u služeb se zvláštním režimem a pak také v souvislosti se zákazy návštěv nebo 
přísnými podmínkami vstupu do všech služeb. Na základě sdílených zkušeností se nyní snažíme dobrovolníky 
více podporovat v alternativních způsobech kontaktu a celkově více pečovat o stávající dobrovolníky (častější 
kontakt, důkladnější pohovor při prvním setkání v domově, společné aktivity, přání a drobná pozornost k 
Vánocům, informováním personálu v přímé péči o dobrovolnictví, možnost testování v domově v případě 
nedostatku testovacích míst, zprostředkování očkování v domově aj.). Při individuálních aktivitách dobrovolníci 
vyplňovali výhradně volný čas klientů - chodili na procházky, předčítali knihy, povídali si, hráli hry a byli velkou 
oporou klientů v náročné době. Pokud nebylo setkání možné, osvědčily se častěji než kdy dřív i telefonní 
hovory a psaní dopisů. S DC Adra Ostrava je dlouhodobě výborná spolupráce, stejně tak s koordinátorkou p. 
Kristýnou Velvéthy. Jednání s DC Adra je vždy vstřícné a pracovníci poskytují podporu při řešení krizových 
situací v souvislosti s dobrovolnictvím.

21002
Pokračování spolupráce v koncepci komunitní zahrady (Komunitní zahrada Ostrava – Jih z.s.) v 
nevyužívaných prostorách zahrady Domova.

6.2 Spolupráce
6.1 Dobré 

jméno a PR
31.12.2021

S
Domov Korýtko, příspěvková organizace také v letošním roce uzavřel smlouvu s Komunitní zahradou, z.s. a 
část zahrady využívali členové spolku k pěstování zeleniny a okrasných květin.

21003
Aktualizace veřejného závazku obou poskytovaných služeb a aktualizace údajů V Registru poskytovatelů 
soc. služeb MPSV ČR.

6.1 Dobré jméno 

a PR
31.12.2021

S K 1.10.2021 byl aktualizován veřejný závazek obou služeb.

21004
Rozšíření průběžného hodnocení poskytované služby o možnost zpětné vazby v elektronické podobě; 
vypracování a zavedení dotazníku umístěného na webové stránky, příp. přístupného na interaktivní tabuli ve 
vestibulu domova. 

6.2 Spolupráce
6.1 Dobré 

jméno a PR
31.12.2021

ČS

V měsících červenec a srpen 2021 probíhalo hodnocení poskytované služby, prvně byl použit elektronický 
dotazník. Této formy budeme využívat také v budoucnu. Elektronický formulář je součástí webových stránek 
domova také v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí. Tři rodinní příslušníci využili této možnosti a obrátili se na 
vedení domova prostřednictvím tohoto dotazníku s žádosti o bližší informace. Na základě těchto dotazů byl 
vytvořen seznam nejčastějších dotazů a odpovědi na ně.

21005
V roce 2021 plánujeme zaměstnávat osoby se zdravotním postižením z PO Čtyřlístek v počtu 3 osob. Povinný 
podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců by měl být v roce 2021 naplněn 
(předpoklad zaměstnání 9 osob se zdravotním postižením).

6.2 Spolupráce
6.1 Dobré 

jméno a PR
31.12.2021
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č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 
další cíle

Vazba na 
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RM/ZM 
(číslo 
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Popis zdrojů Náklady v Kč

ČS

Organizace v roce 2021 nezaměstnávala osoby se zdravotním postižením, klienty  příspěvkové organizace 
SMO Čtyřlístek. Důvodem byl nezájem ze strany klientů organizace Čtyřlístek. V roce 2021 bylo v organizaci 
zaměstnáno celkem 12 osob se zdrav. omezením, z toho dva  s těžkým zdrav. postižením. 
Povinný podíl 4% z celkového počtu  zaměstnanců  178,66 osob byl vyměřen na 7,14. 
Máme splněno na 10,08 osob.
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č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl
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další cíle

Vazba na 
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usnesení)
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2223001

Celková rekonstrukce objektu Domova Korýtko
Pokud dojde ke schválení realizace rekonstrukce objektu Domova Korýtko orgány města, tak v roce 2022 by 
mělo dojít k vypsání nadlimitní veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Zároveň bude potřeba zajistit ve 
spolupráci se zřizovatelem náhradní prostory pro sníženou kapacitu klientů Domova Korýtko, kde jim budou 
poskytovány soc. služby po dobu trvání rekonstrukce (cca 1,5 roku). Je nutné také počítat s výpadkem výnosů 
z úhrad od uživatelů při postupném snižování kapacit obou služeb a hledat zdroje jejích krytí. Se snižováním 
kapacity služeb bude nutné snižovat i počet zaměstnanců organizace. Zároveň bude potřeba postupně 
připravovat naše klienty a jejich rodinné příslušníky a zaměstnance organizace na stěhování do náhradních 
prostor. Z pohledu poskytovatele sociální služby je nutno zajistit, aby toto stěhování a poskytování soc. služby 
v náhradních prostorách bylo co nejméně náročné pro naše klienty.

2.1 Investice a 

rekonstrukce
4.1 Prostředí

S

Vedení Statutárního města Ostravy se rozhodlo pro realizaci investiční akce rekonstrukce objektu Domova 
Korýtko. V druhé polovině roku 2021 došlo k vytipování dvou objektů příspěvkové organizace Čtyřlístek, 
stanovení minimálních požadavků na stavební úpravy a opravy. V rámci veřejné zakázky byl vybrán projektant, 
který zpracoval projekt pro vypsání veřejné zakázky na stavební úpravy náhradních prostor. V roce 2022 dojde 
k realizaci těchto úprav, tak abychom mohli naše klienty přestěhovat do těchto náhradních prostor a pokračovat 
v poskytování našich služeb po celou dobu rekonstrukce.

2223002

Navýšení zaměstnanců na pracovní pozici všeobecná sestra
Dle údajů v rámci porovnání personálního zajištění služeb u jednotlivých PO za rok 2019 připadá na Domov 
Korýtko ve službě domov pro seniory nejvyšší počet klientů na 1 zdravotní sestru (13,67).
Ve stávající organizační struktuře je ve směnném provoze 14 všeobecných sester. Tento počet je 
nedostatečný. Nyní je péče poskytována formou „satelitní“ péče, kdy zdravotnický pracovník dochází na daná 
patra k provedení úkonů. Aby bylo možno všem uživatelům zajistit nepřetržitou, komplexní a bezpečnou 
ošetřovatelskou péči, je zapotřebí navýšit počet všeobecných sester tak, aby sloužící sestra měla na starost 
pouze klienty jednoho střediska. V současnosti je stav takový, že jedna všeobecná sestra pečuje v rámci jedné 
směny o klienty dvou středisek, což je v případě středisek na budově B až 84 klientů! Počet zdravotnického 
personálu se bude odvíjet od personální analýzy a posouzení zdravotnických potřeb/úkonů našich uživatelů.
Tento požadavek bude nutno posoudit i v souvislostech s vývojem plánované rekonstrukce objektu Domova 
Korýtko a s předpokládaným snižováním kapacity poskytovaných sociálních služeb.

3.4 Struktura a 

počty

ČS

S ohledem na zahájení přípravných prací směřující ke stěhování do náhradních prostor dojde ke snížení 
kapacity poskytovaných služeb. Z tohoto důvodu nepožadujeme navýšení zdravotnického personálu, i když 
zajištění zdravotní péče ve dvou objektech, které jsou komunitně uspořádaný bude personálně náročné. V 
rámci projektu ABAKUS (dříve AVAST) došlo k vymezení 0,5 úvazku všeobecné sestry na pozici koordinátora 
paliativní péče. Mzdové náklady na 0,5 úvazek v roce 2021 činily 312. 572,67,- Kč a byly hrazeny z projektu. 
Od 1.8.2022 bychom chtěli mít koordinátora paliativní péče v úvazku 1,0, tento požadavek byl projednán s 
odvětvovým odborem zřizovatele i v návaznosti na plánovanou celkovou rekonstrukci objektu a stěhování do 
náhradních prostor.

2223003
Organizace má požadavek na kapitálový rozpočet SMO pro rok 2022 na pořízení 2 ks postelových vah – 
256.000,- Kč pro zajištění kvalitnější a bezpečnější poskytování péče uživatelům, 1 ks plynového kotle do 
kuchyně – 150.000,- Kč a 1 ks průmyslové pračky – 200.000,- Kč.

2.1 Provozně 

technické 

prostředky

4.4 

Humanizace 

péče

3.1 Kultura 

organizace a 

participace

31.12.2022
ZAŘAZENO - 

BePlan
              606 000,00 Kč 

S

V rámci aktualizace kapitálového rozpočtu a rozhodnutí o zahájení rekonstrukce objektu jsme stáhli v roce 
2021 náš požadavek na pořízení plynového kotle do kuchyně a průmyslové pračky. Usnesením zastupitelstva 
č. 1745/ZM1822/28 ze dne 8.12.2021 byl naší organizaci schválen investiční příspěvek ve výši 215.000,- Kč na 
pořízení 2 ks postelových vah. Termín čerpání do 31.12.2022.

č. 
1745/ZM182

2/28

 účelový investiční 
příspěvek 

              215 000,00 Kč 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Organizační struktura sociální služby Domov pro seniory.

Organizační struktura sociální služby Domov se zvláštním režimem.
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