VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2017

SOCIÁLNÍ POHODA O. P. S.
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DOMEČEK JAVORNÍK

Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Sociální pohoda za rok 2016 byla zpracována
v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb.
Výroční zprávy jsou uloženy ve sbírce listin vedené Krajským soudem v Českých
Budějovicích v oddíle O, složce 117.
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Název poskytovatele:

Sociální pohoda o. p. s.

Zařízení poskytovatele:

Domov pro osoby se zdravotním postižením, Javorník

Právní forma:

obecně prospěšná společnost

Logo:

Společnost používá vlastní graficky upravené logo s názvem
společnosti

Působnost:

Jihočeský kraj

Adresa:

Javorník 74, Vacov, 384 73 Stachy

Telefon:

388 433 829

Mobil:

+420 728 199 420

Fax:

388 433 829

E-mail:

reditel@socialnipohoda.cz
martin.karas.strakonice@seznam.cz

Webové stránky:

www.socialnipohoda.cz

IČ:

260 97 982

Právní rámec:

Zákon o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb.

Statutární orgán, ředitel:

Martin Karas

Správní rada:
předseda:

Petr Hladík

členové:

MUDr. Vladimír Pavelka
Josef Bláhovec

1

2 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Sociální pohoda o. p. s. poskytovala tuto sociální službu:

○ Domov pro osoby se zdravotním postižením
Je pobytová sociální služba určena pro osoby s mentálním postižením popřípadě
přidruženými kombinovanými vadami, které mají zásadní vliv na sníženou schopnost
samostatného a soběstačného prožívání života. Služba je určena jak ženám, tak mužům
od 18 roku věku.
Poslání Domova pro osoby se zdravotním postižením Sociální pohoda o. p. s. je poskytovat
uživatelům nezbytnou péči a podporu v rozvoji jejich nezávislosti a samostatnosti.
Hlavním cílem Domova pro osoby se zdravotním postižením Sociální pohoda o. p. s.
je vytvářet uživatelům takové podmínky, aby mohli svůj život prožívat svobodně, aktivně
a především důstojně.
Pro dosažení cíle a poslání vyvíjel personál domova zejména následující činnosti:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

podporoval právo uživatele vyjádřit své potřeby, přání a stížnosti
vytvářel podmínek pro aktivní využití volného času
rozvíjel tělesné i duševní schopnosti a dovednosti uživatelů
zajišťoval důstojné domácí prostředí
snažil se napomáhat při udržování a navazování nových přátelských vztahů
poskytoval pomoc a podporu v udržování vztahů s rodinou
snažil se udržovat optimální zdravotní stav u uživatelů prostřednictvím zdravotní,
ošetřovatelské a rehabilitační péče
podporoval pracovní zapojení uživatelů s cílem uplatnění se v běžném životě
nabízel podporu a pomoc při uplatňování nároků a práv uživatele
nabízel podporu a pomoc při využívání veřejných služeb
nepřetržitě zkvalitňoval individuální plány ve vztahu k osobnosti, schopnostem a
dovednostem uživatele
jednotlivý pracovníci si zvyšovali kvalifikaci a odbornost
pracovalo se na zlepšení týmové spolupráce
vytvářel stabilní, akceptující, spolupracující a vstřícné zázemí a prostředí pro příchozí
osoby se zdravotním postižením
snažil se u uživatelů o získání a rozvoj funkčních a sociálních návyků
snažil se podporovat samostatnost a soběstačnost uživatele sociální služby

Uživatelé byli přijímáni na základě podání žádosti, a to vždy v písemné podobě. Žádost bylo
možné si převzít přímo v zařízení u sociální pracovnice, žadatel si žádost mohl stáhnout na
webových stránkách, nebo byla na požádání zaslána na adresu žadatele.
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Sazebník úhrad:
ubytování:
ubytování/jednolůžkový pokoj

210,-Kč/den

ubytování/dvou lůžkový pokoj

205,-Kč/den

Strava:
normální

170,-Kč/den

dieta

170,-Kč/den

Pracovní doba:
nepřetržitý celoroční provoz 24 hodin denně

Návštěvní hodiny:
Přestože návštěvy v domově nejsou časově omezeny, doporučujeme využívat čas mezi
od 8.00 do 19.00 hod. a respektovat léčebný a dietní režim uživatele, polední klid apod.
Z provozních důvodů je nutno se nahlásit při každé návštěvě u sestry konající službu.
Návštěvám nelze v domově poskytnout ubytování ani stravu. Uživatelé mohou přijímat
návštěvy na svých pokojích nebo v jídelně vedle hlavního vchodu.

Financování:
○ dotace od kraje
○ státní příspěvky
○ úhrady za pobyt, stravu
○ sponzorské dary

Kapacita zařízení:
82 lůžek
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3 POPIS ČINNOSTI SPOLEČNOSTI SOCIÁLNÍ POHODA O. P. S.
3.1 Historie
Společnost Sociální pohoda o. p. s. je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností
od 12. ledna 2006. Společnost Sociální pohoda o. p. s. poskytuje sociální služby.
Závěrem roku 2008 byla společnost Sociální pohoda o. p. s. oslovena vedením a správní
radou Nemocnice Vimperk o. p. s., zda by převzala pobytovou službu Domov pro osoby
se zdravotním postižením Domeček Javorník, do té doby provozovanou Nemocnicí
Vimperk o. p. s., která provoz tohoto zařízení vyhodnotila jako ztrátový. Správní rada
společnosti Sociální pohoda o. p. s. s převodem souhlasila k datu 1. 12. 2008. Rozhodnutí
bylo motivováno snahou o zachování činnosti poskytování sociálních služeb v regionu.
V souvislosti s tímto převodem byl převeden majetek a ostatní provozní náležitosti
spojené s výkonem této sociální služby. Byly učiněny nezbytné právní a administrativní
kroky nutné k převodu sociální služby. Během měsíců srpen/září se uživatelé z domova
v Hrabicích byli nucení přestěhovat na Javorník do budovy bývalé dětské ozdravovnydůvodem pro přestěhování uživatelů a s tím i celého zařízení byla kontrola z kraje, která
shledala objekt v Hrabicích jako nevyhovující pro ubytování a užívání.
V roce 2009 velmi náročným úkolem bylo opětovné přestěhování celého Domova pro
osoby se zdravotním postižením Domeček z budovy č. p. Javorník 46 do budovy č. p.
Javorník 74. Důvodem byli nevyhovující prostory z hlediska požární bezpečnosti –
zařízení byla udělena k užívání objektu výjimka s časovým omezením. Postupný přesun
věcí, materiálů a vybavení byl proveden v termínu 7. – 26. října 2009. Přemístění všech
uživatelů proběhlo v termínu 26. října 2009 po fázích, dle předem připraveného plánu.
Zvláštní zásluhu za bezproblémový průběh stěhování měli zejména zaměstnanci zdravotní
a přímé obslužné péče. Dále byla sjednocena dokumentace uživatelů, byl zaveden nový
způsob evidence a složek uživatelů, aby odpovídala platným zákonným předpisům.
V novém sídle zařízení byla započata celková rekonstrukce kanceláří, pokojů uživatelů
a všech prostorů, byla nainstalována schodištní plošina.

V roce 2010 byla dokončena rekonstrukce a celkové úpravy budovy Domova pro osoby
se zdravotním postižením, na jaře bylo vybudováno multifunkční hřiště. V druhé polovině
roku 2010 byly zrekonstruovány rozvody vody a topení. Hlavním úkolem bylo posouzení
stavu zajištění poskytování sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením
a následné odstranění zjištěných nedostatků. Za tímto účelem byl proveden externí audit
poskytované sociální služby, jako příprava na budoucí inspekci. Audit byl proveden na
základě podnětu společnosti Sociální pohoda o. p. s., byl zaměřen na standardy kvality
poskytování sociálních služeb.
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Začátkem roku 2011 byla zaregistrována nová sociální služba Podpora samostatného
bydlení. Postupně byla dokončena rekonstrukce dvou bytových jednotek v budově
č. p. Javorník 73. Uživatelé, kteří přecházeli ze služby DOZP na Podporu samostatného
bydlení (dále PSB) byli v několikaměsíční adaptační fázi, která byla zohledněna
individuálními potřebami každého uživatele. Od dubna se na službu PSB nastěhovali tři
uživatelé, v průběhu měsíce května se na PSB nastěhovali dva uživatele, od října se na
PSB nastěhoval jeden uživatel.
V květnu roku 2011 byl nainstalován počítačový modul Cygnus, který složí k zapisování
individuálních plánů a poskytované péče uživatelům. Prostřednictvím programu se vede
agenda zaměstnanců a jiné administrativní úkony.
6. května 2011 proběhl v domově den otevřených dveří.
V prosinci roku 2011 byla dokončena rekonstrukce třetí bytové jednotky služby Podpora
samostatného bydlení.
V domově byla změněna kapacita z původních 84 lůžek na současných 82 lůžek.
V lednu 2012 vedení organizace revidovalo vnitřní směrnice a dokumenty domova,
s jejichž novým zněním byli zaměstnanci postupně seznamováni.
Během února a března roku 2012 měsíců došlo ke změně veřejného opatrovníka
u některých našich uživatelů.
Byly změněny ceny úhrad za ubytování, stravu a fakultativní služby podle platné vyhlášky
č. 505/2006, kterou se provádí zákon O sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Byly revidovány za spolupráce všech členů pracovního týmu našeho domova dokumenty
týkající standardů kvalit poskytování sociálních služeb 1 až 5.
V dubnu 2012 došlo ke změnám v personálním obsazení domova. Někteří zaměstnanci
byli z úsporných důvodů přeřazeni na jiný druh práce. Personálně byla podpořena skupina
pracovníků přímé péče. Pro potřeby zařízení zůstali v pracovním poměru dva pracovníci
na pozici aktivizátora.
Nově byl zaveden výběr ze dvou jídel v rámci obědů a to dvakrát v týdnu.
V květnu 2012 v rámci revize standardů kvality poskytování sociálních služeb byly mezi
uživatele rozdány, sebrány a vyhodnoceny anonymní dotazníky zjišťující kvalitu
poskytovaných služeb. Výsledky dotazníků se staly součástí dokumentu standardu č. 15 –
hodnocení kvality poskytování sociální služby.
K 30. 6. 2012 byla ukončena poskytovaná sociální služba Podpora samostatného bydlení.
V průběhu července 2012 byl aktualizován pořadník přijatých žádostí o umístění
do našeho domova – zůstaly aktuální dvě žádosti.
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Byly revidovány za spolupráce všech členů pracovního týmu našeho domova dokumenty
týkající standardů kvality poskytování sociálních služeb 6 až 10.
Byly nově vymalovány veřejné prostory i některé pokoje uživatelů.
V období říjen až prosinec 2012 byla dokončena revize dokumentů standardy
poskytovaných sociálních služeb 11 až 15, směrnic a vnitřních dokumentů domova,
personál byl s jejich obsahem průběžně seznámen.
Probíhaly nákupy vánočních dárků pro uživatele domova.
V lednu 2013 byl přijat nový zaměstnanec na pozici provozní kuchyně. Z důvodu
chřipkové epidemie byly omezeny návštěvy a vycházky v DOZP po dobu pěti týdnů.
Během prvního čtvrtletí byly revidovány za spolupráce všech členů pracovního týmu
našeho domova dokumenty týkající standardů kvalit poskytování sociálních služeb 6 až 9.
Vedení organizace revidovalo vnitřní směrnice a dokumenty domova, s jejichž novým
zněním byli zaměstnanci postupně seznamováni. Našich služeb začali využívat tři noví
uživatelé. Ubytovací kapacita našeho domova byla tedy plně obsazena.
Začátkem března byl přijat nový zaměstnanec na pozici pracovníka přímé péče –
aktivizátor volnočasových činností.
Začátkem dubna 2013 bylo definitivně rozhodnuto o provedení rekonstrukce
a to kompletní výměny starých oken za nová plastová. Závěrem měsíce dubna přešel
jeden zaměstnanec z pozice pracovníka přímé obslužné péče na PPOP – aktivizátor
volnočasových činností.
Červen 2013: Rekonstrukce byla zahájena 24. června 2013. Všichni zaměstnanci
se ochotně podíleli na úklidu a na zajištění plynulého provozu domova. Byly nově
vymalovány veřejné prostory i některé pokoje uživatelů.
Červenec, srpen 2013
Byly aktualizovány webové stránky naší společnosti.
Září 2013
Byla provedena rekonstrukce kotelny včetně výměny dvou kotlů. Z tohoto důvodu byl
snížen počet zaměstnanců údržby ze čtyř na dva. Na jídelnu uživatelů byly pořízeny
žaluzie, garnýže a záclony. Dále byl obnoven nátěr na celém povrchu střechy domova.
Začátkem října 2013 se naše zařízení zúčastnilo akce „Týden otevřených dveří“
poskytovatelů sociálních služeb pod záštitou APSS.
Během měsíců listopad a prosinec 2013 byly uživatelům nakupovány vánoční dárky.
Proběhla revize standardů kvality č. 9, 10, 11, 12, 13, 14 a zaměstnanci byli se změnami
postupně seznamováni.
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V průběhu roku 2014 probíhalo přešetření svéprávnosti u všech nesvéprávných či právně
omezených uživatelů našeho domova. Byly nově vymalovány veřejné prostory i některé
pokoje uživatelů. Byl dovybaven prostor kuchyně a prádelny. Byl zakoupen nábytek
(stole, židle) do společné jídelny uživatelů. Proběhla revize standardů kvality č. 6, 7, 8, 9,
12, 13 a zaměstnanci byli se změnami postupně seznamováni.
Leden 2014
V tomto měsíci nastoupila na odbornou praxi praktikantka z Vyšší odborné školy sociální,
z Prachatic.
Únor 2014

Odborné stáže využily dvě pracovnice z ČCE Rolnička ze Soběslavy. Také stále probíhala
odborná praxe praktikantky z Vyšší odborné školy sociální, z Prachatic.
Březen, duben 2014 se naše zařízení reprezentovalo na akci: 30 dnů neziskových

organizací pořádaný svazem zdravotně postižených v MěKS Vimperk.
Květen 2014

V měsíci květen byla zařízená pravidelná lékařská zubní prohlídka na domově, zubní
lékařkou MUDr. Tomanovou.
Červenec, srpen 2014
V období prázdnin byly zaměstnanci čerpány dovolené. Domov využil k řádnému
zajištění provozu externistů a brigádníků. Také v těchto měsících využila odborné stáže
pracovnice z Dětského centra ze Strakonic.
V organizaci proběhla řádná kontrola z oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj,
dále z Krajské hygienické stanice.
Žádnou z kontrol nebylo zjištěno porušení, které by vedlo k porušení obecně závazných
předpisů a k sankcím.
V měsíci červenec byla ukončena pracovní smlouva 2 pracovnicím v sociálních službách.
Také v tomto měsíci proběhla skupinová supervize.
Září 2014
K poslednímu dni tohoto měsíce byl ukončen pracovní poměr s vrchní sestrou. Výpověď
byla podána ze strany zaměstnance.
Dále jedna ze sociálních pracovnic nastoupila na řádnou mateřskou a rodičovskou
dovolenou a na její pozici byla přijata pracovnice na 0,5 úvazek.
Na pozici pracovníka v sociálních službách byl přijat nový zaměstnanec.
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Říjen 2014 se naše zařízení zúčastnilo akce „Týden otevřených dveří“ poskytovatelů
sociálních služeb pod záštitou APSS.
Byl ukončen pracovní poměr se zaměstnancem, který byl na pozici pracovníka
v sociálních službách, a dále byla jedna pracovnice přeřazena z všeobecné sestra na pozici
vrchní sestry.
Dále byl začátkem měsíce přijat jeden nový uživatel, se kterým byla podepsána smlouva
o poskytování sociální služby.
Listopad 2014
V tomto měsíci byla přijata na pozici pracovníka v sociálních službách jedna pracovnice
a dále na pozici všeobecné sestry také jeden pracovník.
V roce 2015
Došlo k aktualizaci a revizi vnitřních směrnic a dokumentů, stranou nezůstalo vybavení
jednotlivých útvarů a vybavení jednotlivých pokojů novými garnýžemi, záclonami,
komodami a osobními skříněmi, dále vybavení společenské místnosti a kavárničky.
Jedna z aktivizačních dílen byla nově vymalována a bylo zde vyměněno linoleum.
V přízemí domova bylo nainstalováno nové osvětlení a tím bylo odbouráno přítmí
na chodbě.
Proběhlo pořízení kompenzačních a jiných pomůcek pro uživatele z bonusů.
Průběžně se aktualizovaly standardy kvality sociálních služeb
Zaměstnancům byla nabízena široká škála nejrůznějších
i na konferencích.

školení, účast byla

Pro uživatele byly nabízeny nové aktivizačních činností a zapojeni byli také od jiných
vzdělaných osob do např. těchto aktivit: Zdravotní tělesné cvičení, muzikoterapie, péče
o domácí zvířata)
V lednu 2016 vedení organizace revidovalo vnitřní směrnice a dokumenty domova,
s jejichž novým zněním byli zaměstnanci postupně seznamováni. Od jara 2016 začala
rekonstrukce našeho zařízení. Jako první se začaly rekonstruovat půdní prostory.
V březnu nastoupila do zařízení nová zdravotní sestra. V dubnu došlo ke změně
vedoucího údržby. Během letních měsíců byl nastaven nový systém vydávání hlavních
jídel pro uživatele našeho domova. Při výdeji stravy byli uživatelé rozděleni do tří
výdejových skupin. Jedním z hlavních důvodů bylo zajištění klidnějšího prostředí při
podávání stravy. Uživatelé jsou podporováni k větší samostatnosti a dodržování správných
stravovacích návyků. V listopadu nastoupila do zařízení nová zdravotní sestra. V říjnu
nastoupila do zařízení nová aktivizační pracovnice.

8

Rok 2017 – nadále probíhá celková rekonstrukce budovy zařízení včetně instalace
výtahu. V zařízení proběhla řada školení pro zaměstnance, klienti se účastnili různých
sportovních, kulturních a společenských akcí v zařízení i mimo něj.
Závěrem roku byla v domově provedena systematická preventivní návštěva kanceláří
veřejného ochránce práv.
Dále byla na žádost vedení domova provedena nezávislá zpráva auditora o ověření shody
s požadavky GDPR.

3.2 Hlavní úkoly splněné v období roku 2017


Změny na webových stránky Sociální pohody, o.p.s., Javorník



dokončení půdní přestavby, zahájení rekonstrukce přízemního podlaží budovy,
instalace výtahu



přizpůsobení nabízených aktivizačních činností poptávce uživatelů



otevření aktivizačních dílen, návštěvní místnosti a kulturní místnosti v nových
prostorách



část aktivizačních činností zaměřit na sebeobsluhu uživatelů

3.3 Průběh roku 2017
3.2.1. Sociální péče
Sociální agendu uživatelů služby, jednání s uživateli, s jejich rodinami nebo opatrovníky,
základní poradenství, jednání se zájemci o službu, vyřizování úředních záležitostí (žádosti
o příspěvek na péči, nové průkazy ZTP/P, aj.), zajišťovaly 2 sociální pracovnice.
Sociální pracovnice domova vedly řádnou evidenci všech důležitých dat, informací
a dokumentů, aby mohly zpracovávat statistické údaje.
Celková kapacita zařízení zůstává nezměněna, tj. 82 lůžek.

Uživatelé služby DOZP k 31. 12. 2017

počet

žen
22

mužů
59

Celkem uživatelů v DOZP

81

průměrný věk uživatelů
věk nejmladšího uživatele

56,3
18

věk nejstaršího uživatele

85
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Níže uvedená tabulka uvádí přehled evidence podaných žádostí do Domova pro osoby se
zdravotním postižením Domeček Javorník.
Podané žádosti, které byly odmítnuty z důvodu plně obsazené kapacity DOZP,
byly automaticky zaevidovány do pořadníku podaných žádostí.
Do domova pro osoby se zdravotním postižením bylo přijato pět nových uživatelů
a poskytované služby ukončilo taktéž 5 uživatelů.

Přijato
z toho

Celkem

ženy
muži

2
3

5
Celkem

Pobyt ukončilo
do domácího prostředí
zemřelo
do jiného zařízení

0
4
2
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Věková struktura uživatelů k 31. 12. 2017:
Věková pásma 2016
Věkové pásmo

Klientů

do 6 let

0

7 - 12 let

0

13 - 18 let

0

19 - 26 let

1

27 - 65 let

64

66 - 75 let

10

76 - 85 let

6

86 - 95 let

0

nad 96 let

0

Přehled uživatelů dle stupně závislosti k 31. 12. 2017:
I. Stupeň
II. Stupeň
III. Stupeň
IV. Stupeň

3 uživatelé
5 uživatelé
15 uživatelů
58 uživatelů

3.2.2. Ubytování a platné úhrady
Celková kapacita domova je 82 lůžek, z toho je 11 pokojů jednolůžkových, 34 pokojů
dvoulůžkových a 1 pokoj třílůžkový. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním
zařízením (toaleta a sprchový kout). Vstup a pohyb ve všech prostorách zařízení je pro
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uživatele bezbariérový. Ubytování je realizováno ve třech nadzemních podlažích v rámci
jedné budovy.
Úhradu nákladů za poskytování základních činností za poskytovanou sociální službu,
hradí osoba ve výši sjednané ve smlouvě uzavřené s poskytovatelem služby podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v DOZP Sociální pohoda, o.p.s.,
v rozsahu těchto úkonů:
UBYTOVÁNÍ

TYP POKOJE
1 lůžkový pokoj
2 lůžkový pokoj
3 lůžkový pokoj

STRAVA
VÝŠE ÚHRADY
úhrada
jednotka
úhrada
jednotka
210,os/den
170,os/den
205,os/den
170,os/den
205,os/den
170,os/den
UBYTOVÁNÍ
Při pobytu uživatele mimo zařízení se úhrada za ubytování nevrací.

Úhrada může být snížena:

v případě zaopatřeného uživatele, který je příjemce starobního
nebo invalidního důchodu, pokud by byl zůstatek jeho příjmu po
úhradě stravy a ubytování nižší než 15% z jeho příjmu.

STRAVOVÁNÍ
V případě potřeby Poskytovatel zajistí stravování podle individuálního dietního režimu.
Jídelní lístek je vždy pravidelně vyvěšen na nástěnce u hlavního vchodu v 1. patře.
Celková úhrada je tvořena:

stravovací jednotkou, režijními náklady a počtem dní v měsíci

Rozsah úkonů při zvládání základních životních potřeb osob se zdravotním postižením,
jejichž situace vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) sociálně terapeutické činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Konkrétní úkony a jejich specifikace, je sjednána v individuálním plánu péče

3.2.3. Stravování uživatelů
Domov poskytuje celodenní stravování. Strava je přizpůsobena svým složením,
množstvím a úpravou věku, zásadám racionální výživy a zdravotnímu stavu uživatele.
Strava je poskytována pětkrát denně formou tří hlavních a dvou vedlejších jídel. Dietní
stravu určuje lékař a je jídlo je připravováno ve vlastní kuchyni domova.
Uživatelé vybírají 2 dny v týdnu stravu oběda ze 2 nabídek.
Stravu tvoří:






snídaně
dopolední svačina
oběd
odpolední svačina
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večeře
II. večeře

Jedenkrát do měsíce je svolána stravovací komisí porada, na kterou jsou pozváni jak
zaměstnanci, tak samotní uživatelé. Z porad je následně vytvořen zápis, který je všem
k dispozici u sociálních pracovnic.

3.2.4. Aktivizační činnosti
Nedílnou součástí života v domově je nabídka nejrůznějších aktivizačních činností:
Volnočasové: kdy se využívají nejrůznější výtvarné a kreativní techniky, dále turistický
kroužek, taneční kroužek, zumba a zdravotní cvičení
Pracovní: uživatelé, kteří jsou toho schopni a chtějí, mají možnost pracovat na základě
řádné pracovní smlouvy (např: pomocné práce v kuchyni, prádelně při úklidu)
Aktivizační činnosti zaměřené na sebeobsluhu uživatelů: mají za cíl udržet, rozvíjet
schopnosti uživatelů zvládnout dle svých možností péči o svou osobu a svůj životní
prostor.
Naše zařízení pořádalo v rámci aktivizačních činností v tomto roce různé sportovní
a společensko–kulturní akce. Jejich organizaci a zajištění měli na starost aktivizátoři
volnočasových činností a účastnili se jich i ostatní pracovníci přímé péče. Naši uživatelé
byli zváni na akce, které pořádala jiná, nám podobná zařízení.
Uživatelům jsou nabízeny další činnosti jako například nácvik finanční gramotnosti, hry
pro rozvoj jemné motoriky, aktivity na udržení a rozvíjení základních dovedností, aktivity
na koncentraci pozornosti, nácvik počítačové gramotnosti.

3.2.5. Spolupracujeme
BĚHEM ROK JSME SPOLUPRACOVALI

kontakt

Centrum Arpida České Budějovice
Denní a týdení stacionář Kíček, Tábor
Domov pro seniory Kůsov
Babský soubor Dolní Poříčí
Centrum sociálních služeb Empatie
Seni - cup Havlíčkův Brod
Domov Petra Mačkov
Boccia Šumava Frymburk
DOZP Zběšičky
Centrum Stroom Dub
Denní stacionář pro ment. post. děti, mládež a dospělé
Strakonice
ZŠ Vacov
Římskokatolická farnost Vimperk
Lázně Bechyně

http://www.arpida.cz/
http://www.stacionarklicek.cz/
http://www.domovkusov.cz/
http://www.babskysoubor.wz.cz/
http://domovlibnic.cz/
http://seni.cz/
http://www.domovpetra.cz/
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http://www.domovzbesicky.cz/
http://www.stroomdub.cz/
http://www.muss.strakonice.eu/
http://www.zsvacov.cz/
http://vimperk.farnost.cz/
http://www.laznebechyne.cz/

Akce pořádaná naším
zařízením

cukrárna Vimperk
plavání - Horažďovice
Solná jeskyně - Strakonice
Mše svata - akce na domově
cukrárna Vimperk
Mše svata - akce na domově
Masopustní zábava - akce na
domově
cukrárna Vimperk
Matějská pouť Praha
Mše svata - akce na domově
Solná jeskyně - Strakonice

Akce organizované jiným zařízením,
kterých se zúčastnili naši uživatelé,
zaměstnanci
leden 2017
taneční hodina - stacinář Strakonice
Ibocci - České Budějovice

únor 2017
taneční hodina - stacinář Strakonice
Ibocci - České Budějovice

březen 2017
III. Ročník - turnaj ve hře člověče nezlob se

duben 2017
návštěva a úprava hrobů
Vimperk
turistický kroužek
plavání - Horažďovice
návštěva restaurace - zmrzlinový
pohár
opékání špekáčků

Ibocci - České Budějovice
taneční hodina - stacinář Strakonice
turnaj ve stolním tenise Písek

květen 2017
Solná jeskyně - Strakonice
taneční hodina - stacinář Strakonice
turistický kroužek
Ibocci - České Budějovice
plavání - Horažďovice
taneční soutěž: O zlatý střevíček, Sezimovo ústí
Seni Cup Havlíčkův Brod
návštěva restaurace - zmrzlinový
pohár
nákup uživatelů - Strakonice
Vystoupení zumba
ZOO Hluboká nad Vltavou
turistický kroužek
Lázně Bechyně
Návštěva hradu Kašperk
Návštěva zámku Hluboká

červen 2017
taneční hodina - stacinář Strakonice
Dubový pěti-boj Stroom Dub

červenec 2017
taneční hodina - stacinář Strakonice
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Další akce v tomto měsíci omezeny kvůli čerpání dovolených
srpen 2017
koncert - muzikoterapie
turistický kroužek
návštěva restaurace - zmrzlinový
pohár
září 2017
Mše svata - akce na domově
koncert - muzikoterapie
kono Strakonice
Návštěva motorkářů Black Dogs

Westernový den - Mačkov
taneční hodina - stacinář Strakonice
Ibocci - České Budějovice

návšteva knihovny+ úklid hrobů
Vimperk
opékaní špekáčků
říjen 2017
návšteva koní - Bohumilice
plavání - Horažďovice
kino Strakonice

taneční hodina - stacinář Strakonice

Muzeum Prachatice- výstava
loutek
Návštěva hrobů + cukrárna
Vimperk
plavání - Horažďovice
Návštěva, úprava hrobů +
cukrárna Vimperk
listopad 2017
Nákup uživatelů, vyzvednutí
látek - Vlachovo Březí
plavání - Horažďovice
cukrárna Vimperk
mikulášká nadílka
Mše svata - akce na domově
Vánoční besídka

Ibocci - České Budějovice
Setkání bez hranic - Stroom Dub
taneční hodina - stacinář Strakonice
prosinec 2017
plavecké závody - Strakonice

Vystoupení zumba kroužku +
diskotéka
koncert muzikoterapie

14

3.2.7. Zdravotní péče
V našem domově je 24 hodinová zdravotní péče poskytována registrovaným
zdravotnickým personálem, který je pod vedením odborných lékařů. Praktický lékař je
uživatelům k dispozici v zařízení vždy 1x týdně, a psychiatrický lékař 1x za 14 dní.
Ošetřovatelskou péči zajišťují pracovníci přímé péče v rozsahu a způsobem odpovídajícím
jejich odborné způsobilosti.
Další vyšetření jsou na doporučení ošetřujícího lékaře realizována na specializovaných
pracovištích – uživatelům je personálem domova zajišťován doprovod. Péče zahrnuje také
pravidelné preventivní prohlídky gynekologické, stomatologické, předepisování
ortopedických pomůcek apod.
Dále na domov individuálně dochází pedikérka, kadeřnice.

3.1.8. Vzdělávání zaměstnanců, školení a kurzy
Zaměstnanci zařízení jsou si vědomi povinnosti se ve svém oboru průběžně vzdělávat,
vybírali si kurzy a školení, které chtěli absolvovat. Sociální pracovnice vedly evidenci
absolvovaných kurzů a školení u všech zaměstnanců.

VZDĚLÁVACÍ HARMONOGRAM ORGANIZACE ZA ROK 2017
Plánované a uskutečněné aktivity
Forma

Název

Únor
15.2.2017 Školicí akce

Hodiny

Příprava poskytovatele sociálních
služeb na audit kvality
Vzdělavatel: Institut vzdělávání APSS ČR, Ing. Bc. Jan Sembdner
Poznámka: Palata - Domov pro zrakově postižené

8,0

21.2.2017 Akreditovaný kurz
Základní kurz Bazální stimulace
Vzdělavatel:
Poznámka: Místo konání: Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.,
Prachatice

24,0

24.2.2017 Školicí akce
První pomoc, neodkladné stavy
Vzdělavatel: Mgr. Jiřík Matěják
Poznámka: www.neodkladnestavy.cz
Březen
28.3.2017 Školicí akce

Pokojná smrt - akceptace a základy
komunikace
Vzdělavatel: APSS ČR - pan Mgr. David Šourek
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Kredity

4,0

4

8,0

4

Cena

Forma
Název
Duben
12.4.2017 Účast na konferenci/kongresu Sociální služby v Jihočeském kraji v
roce 2017
Poznámka: Přednášející: doc. Ing. Lucie Kozlová, PhD., Ing. Jiří Horecký
Ph.D.,MBA,
PhDr.Jaroslava Kotalíková, Ing. Mgr. Alice Švehlová, JUDr. Vladimír Hort.
20.4.2017 Školicí akce
Vzdělavatel: Ladislav Chval

Hodiny

1,0

25.4.2017 Účast na konferenci/kongresu Vzdělávání, kompetnce a činnosti
zdravotnickýchpracovníků v sociálních
službách
Poznámka: Palác Charitas, Konferenční centrum Vavruška, Karlovo náměstí 5,
Praha 2

6,0

Červenec
17.7.2017 Akreditovaný kurz
Vzdělavatel: APSSCR

Kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách

Září
1.9.2017 Školicí akce
Kurf plný vzpomínek
Vzdělavatel: Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.
19.9.2017 Školicí akce
Vzdělavatel: GENTURA
Říjen
19.10.2017 Školicí akce

Cena

8,0

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Červen
28.6.2017 Školicí akce
Etika v obrazech
Vzdělavatel: APSS ČR - Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.

Kredity

8,0

4

150,0

8,0

Vykazování ošetřovatelské a
rehabilitační péče

8,0

Implementace General Data
Protection Regulation

4,0

4

Vzdělavatel: František Kolář
Počet dní: 1
Hrazená zaměstnanci: NE
Seznam účastníků: Krejčí Dana, Bc., DiS. (48), Mráčková Alena (92), Uhlířová
Hana (77), Vachelová Eliška, Bc. (79)
Listopad
8.11.2017 Školicí akce

Implementace General Data
Protection Regulation

4,0

Vzdělavatel: František Kolář
15.11.2017 Školicí akce
Individuální plánování
Vzdělavatel: Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.
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8,0

4

8 000

4 PERSONÁL V ROCE 2017
Pozn.: údaje o personálu zařízení jsou platné k 31. 12. 2017.

ŘEDITEL
organizace
1
Vedoucí sestra
(zástupce ředitele)
1
Zástupce vedoucí
sestry
1

Administrativ
ní pracovnice

Sociální
pracovnice

Aktivizátoři
volnočasových
činností

Prádelna

Vedoucí

žehlírna

údržby

3

3

2

1

1

Uklízecí
personál

Vedoucí
kuchyně

2

Zdravotní
sestry
8
+3

Pracovnící
přímé
obslužné péče

Pracovníci
údržby

15

+

2
1 externista

externisté
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1

Kuchaři

Pomocná síla

3

3

5 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY
ZA ROK 2017
Informace o použitých účetních metodách:
Společnost vedla účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění a dále v souladu s prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 504/2002 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.
Stav majetku, závazků a finanční situace společnosti je popsána v roční účetní závěrce
sestavené ke dni 31. 12. 2017, která tvoří přílohu této výroční zprávy.

6 ODBORNÁ PRAXE, STÁŽE
Zařízení umožnilo vykonávat odbornou praxi studentům v sociální a pečovatelské oblasti.
V roce 2017 DOZP Sociální pohoda o. p. s. zajistil odbornou praxi 1 studentce.
V zařízení vykonávali odbornou praxi studenti z:
 Jihočeská universita v Českých Budějovicích - 1 osoby
 Teologická fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích – 0 osoba
 Vyšší odborná škola sociální v Prachaticích – 0 osoby

7 INFORMACE V MÉDIÍCH
O činnosti DOZP Sociální pohoda, o. p. s., Javorník informují:
Webové stránky:
 Vimperk EU
 Prachatice EU
 Prachatický deník.cz
 ZŠ Vacov
 webové stránky DOZP Sociální pohoda o. p. s.

8 SEZNAM PŘÍLOH
 výkaz zisků a ztrát
 roční účetní závěrka
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