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1.

Úvodní slovo ředitelky organizace

Vážené dámy a pánové,
předložením výroční zprávy za rok 2019 bych Vás chtěla informovat o tom, jakým směrem
se vyvíjela naše činnost, zaměřená především na prohlubování kvality poskytované sociální
služby v Domově pro seniory Chýnov.
V závěru tohoto dokumentu si pak dovolím zhodnotit některé akce roku 2019 a seznámit Vás
s plány na další období.

Jana Zadražilová
pověřená vedením organizace
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2.

Základní údaje

Název: Domov pro seniory Chýnov
Sídlo: Zámecká č. 1, 391 55 Chýnov
Pracoviště Chýnov: Zámecká č. 1, 391 55 Chýnov
Pracoviště Budislav: Budislav 1, 392 01 Soběslav
IČ: 750 11 204
Právní forma: Příspěvková organizace
Bankovní spojení: KB a.s., Tábor, číslo účtu: 107-5342180227/0100
Web: www.dschynov.cz
Statutární zástupce: Jana Zadražilová, pověřená vedením organizace s udělením plné moci
Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Organizace je od 1. 1. 2003 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 384.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 6. 9. 2018 schválilo usnesením č. 248/2018/ZK-15
sloučení příspěvkových organizací Domov pro seniory Chýnov a Domov pro seniory Budislav,
a to k datu 1. 1. 2019. Slučovanou organizací byl Domov pro seniory Budislav, se sídlem
Budislav 1, 392 01 Soběslav, IČ 750 11 221, přejímající organizací se stal Domov pro seniory
Chýnov.
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Kontakty:
Ředitelka
Telefon: 381 406 216
Mobil: 775 246 104
Email: reditel@dschynov.cz
Vrchní sestra
Telefon: 381 406 217
Mobil: 739 563 974
Email: vrchni.sestra@dschynov.cz
Vedoucí sociálního úseku
Telefon: 381 406 213
Mobil: 734 256 407
Email: socialni@dschynov.cz
Vedoucí ekonomického úseku
Telefon: 381 406 211
Mobil: 733 373 169
Email: ekonom@dschynov.cz
Vedoucí stravovacího provozu
Mobil: 739 032 693
Email: kuchyne@dschynov.cz
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3.

Charakteristika činnosti
Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává
přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého klienta.
Organizace poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách ve znění pozdějších předpisů, a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti
na druhu poskytované sociální služby, tj.:
a) Domov pro seniory dle ustanovení § 49 – organizace je zřízena pro poskytování
pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku
a zdravotního stavu, a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých
základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními
sociálními službami.
b) Domov se zvláštním režimem dle ustanovení § 50 – organizace je zřízena
pro poskytování pobytových služeb osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními
typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování
sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v § 36 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná.
Organizace poskytuje pobytové služby osobám, které dosáhly věku rozhodného
pro přiznání starobního důchodu, nebo pro dospělé osoby, které jsou posouzeny jako plně
invalidní.
Organizace také poskytuje na základě písemné smlouvy s klienty a za úhradu
fakultativní služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby
stanoví organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování.
Organizace

poskytuje

stravování

klientům

služeb,

zaměstnancům,

osobám,

které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním
postižením, studentům, praktikantům a krátkodobě i jiným zájemcům.
Organizace provádí nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci
aktivizačních činností klientům.
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Organizace pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy včetně poskytování
základních služeb s pronájmem spojených.
Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
a vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění, které jsou předmětem hlavní činnosti Jihočeským
krajem zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu. Poskytováním
těchto služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování ze
státních prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory.
Povolená doplňková činnost bezprostředně navazuje na hlavní účel a předmět činnosti
organizace:
- provozování informačního centra pro občany pečující o osoby postižené
degenerativními nemocemi mozku, např. Alzheimerovou chorobou a ostatními demencemi,
- hostinská činnost.
Klientům se poskytují základní činnosti, jejichž rozsah stanoví zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů:
1) poskytnutí ubytování,
2) poskytnutí stravy,
3) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
4) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
5) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
6) sociálně terapeutické činnosti,
7) aktivizační činnosti,
8) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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4.

Zásady, cíle a poslání poskytování sociálních služeb
Zásady a cíle poskytování služeb Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

jsou v základu stejné, ale v určitých aspektech se mírně odlišují. Společnou zásadou obou služeb
je respektování důstojnosti a práv klientů, zachování mlčenlivosti ve vztahu k osobním
a citlivým údajům a individuální přístup personálu ke klientům služeb.
U Domova se zvláštním režimem je navíc kladen důraz na specializovaný, odborný
a odpovědný přístup personálu, srozumitelnost přístupu ke klientům a odstraňování sociální
izolace. U Domova pro seniory je vzhledem k vyššímu stupni zachování kognitivních
schopností větší možnost plného uplatnění svobodného rozhodování klientů.

Cíle Domova pro seniory:


důstojné prožití stáří za pomoci poskytované sociální služby,



spokojenost klienta v těchto oblastech: ubytování, stravování, poskytování sociálně
aktivizačních činností dle individuálních potřeb, zajištění soukromí,



zachování schopností a dovedností klienta po co nejdelší možnou dobu, klient
motivovaný k aktivnímu trávení volného času,



poskytování sociální služby dle individuálních osobních přání.

Cíle Domova se zvláštním režimem:


podpora klienta prostřednictvím sociální služby v udržení kontaktu se svými blízkými
a přáteli,



snížení četnosti negativních projevů onemocnění demencí, a to za pomoci poskytování
profesionální péče, citlivého a empatického přístupu ošetřovatelského personálu
a nabídky rozmanitých aktivit,



směřování klientů k zachování soběstačnosti a podpora v činnostech, které doposud
zvládají sami,



motivování prostředím k prožívání aktivního života (ergoterapie, rehabilitační
a skupinová cvičení, trénink paměti, kulturní program, výlety, reminiscenční terapie).
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Poslání Domova pro seniory:
Posláním Domova pro seniory je poskytování pobytové služby prostřednictvím pomoci
a podpory jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí těm seniorům, kteří s ohledem
na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Pomoc
a podpora vychází z individuálně určených potřeb klientů, respektuje základní lidská práva
a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začlenění klientů.

Poslání Domova se zvláštním režimem:
Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytování odborné péče osobám
se speciálními potřebami a tím jim umožnit žít důstojný a spokojený život. Pomoc
je přizpůsobena individuálním potřebám klientů, směřuje k dodržování sociálních návyků
potřebných k životu, respektuje jejich lidskou důstojnost, dodržuje lidská práva a vytváří
podmínky pro minimalizaci sociální izolace.
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5.

Sociální úsek

5.1. Kapacita zařízení
Domov pro seniory Chýnov poskytuje dvě pobytové sociální služby Domov pro seniory
a Domov se zvláštním režimem.
Vlivem sloučení organizací se kapacita služby Domov pro seniory zvýšila k 1. lednu
2019 o 40 lůžek. Ve sledovaném roce byla tedy jeho kapacita 81 lůžek, z toho 41 lůžek
v Chýnově a 40 v Budislavi. Služba Domov se zvláštním režimem je poskytována v Chýnově
a má kapacitu 36 lůžek (viz Graf 1).
Z níže uvedených statistických údajů je patrné, že v obou poskytovaných sociálních
službách převážnou většinu klientů tvoří ženy (viz Graf 2).
Nejvíce klientů z Domova pro seniory je v rozmezí mezi 86-95 lety. Z Domova
se zvláštním režimem převažují klienti ve věku 76-85 let (viz Graf 3).
Tabulka č. 1 Statistické údaje k 31. 12. 2019
Počet klientů
Statistické údaje

Domov se
zvláštním
režimem

Domov pro
seniory

Celkem
Kapacita zařízení (počet lůžek)
Počet klientů k 31. 12. 2019
Přijatí klienti
Odešlí klienti (do zařízení služby sociální
péče)
Zemřelí klienti

117
115
34

81
79
19

36
36
15

2
34

1
20

1
14

Počet klientů k 31. 12. 2019
z toho: mužů
žen

115
29
86

79
21
58

36
8
28

z toho: ve věku 27–65 let
ve věku 66–75 let
ve věku 76–85 let
ve věku 86–95 let
ve věku nad 96 let
Průměrný věk klientů

6
12
38
54
5
84,1

5
8
19
42
5
85,3

1
4
19
12
0
82,9

41
74

23
56

18
18

Klienti – trvale upoutáni na lůžko
– mobilní za pomoci druhé osoby
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Graf č. 1 Počet lůžek podle poskytované sociální služby v roce 2019
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Graf č. 2 Složení klientů podle pohlaví k 31. 12. 2019
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Graf č. 3 Složení klientů podle věku k 31. 12. 2019
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5. 2. Příspěvek na péči
V Tabulce 2 je uveden počet klientů podle poskytovaných služeb a přiznaného
příspěvku na péči. V Domově pro seniory je většině klientům přiznán III. stupeň příspěvku
na péči (viz Graf 4), dále v pořadí II. a IV. stupeň, což odpovídá počtu 23 klientů, kteří jsou
trvale upoutáni na lůžko a 56 klientů je mobilní za pomoci druhé osoby nebo kompenzační
pomůcky. Služba Domov se zvláštním režimem je poskytována 18 imobilním a 18 mobilním
klientům, kteří potřebují pomoc druhé osoby nebo používají kompenzační pomůcku.
Zde převažuje III. a IV. stupeň přiznaného příspěvku na péči (viz Graf 6), o čemž svědčí
náročná a intenzivní péče personálu.
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Tabulka č. 2 Přiznaný příspěvek na péči klientům dle poskytovaných služeb a stupně závislosti
Přiznaný stupeň

Domov pro seniory

Domov se zvláštním
režimem

bez příspěvku

0

0

I.

12

0

II.

19

5

III.

32

12

IV.

16

19

Celkem

79

36

Graf č. 4 Složení klientů Domova pro seniory podle stupně závislosti k 31. 12. 2019
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Graf č. 5 Složení klientů Domova se zvláštním režimem podle stupně závislosti k 31. 12. 2019
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5. 3. Činnost sociálního úseku
Sociální pracovnice poskytují základní sociální poradenství zájemcům o službu formou
osobního jednání, telefonicky nebo elektronicky. Vyřizují agendu související s přijímáním
nových žádostí, s uzavíráním a ukončováním smluv, vedou sociální dokumentaci klientů,
evidují přijaté úhrady za pobyt a stravu, příspěvky na péči a fakultativní služby, zpracovávají
statistické výkazy, podílejí se na aktualizaci vnitřních směrnic a standardů kvality. K dalším
činnostem patří vedení agendy související se studentskými praxemi a dobrovolnickou činností,
evidují podněty, stížnosti a připomínky na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby.
Sociální úsek přijímá žádosti o poskytování sociální služby, vede jejich evidenci
a průběžně je aktualizuje. Každá přijatá žádost je posuzována přijímací komisí složené
ze sociálních pracovnic, staničních sester a vrchní sestry. Splňuje-li zájemce cílovou skupinu,
je písemně informován o zařazení do evidence žadatelů. Nesplňuje-li žadatel podmínky
pro přijetí do Domova pro seniory Chýnov, je mu písemně oznámeno, z jakého důvodu nebyla
jeho žádost zařazena do evidence žadatelů.
V roce 2019 bylo přijato celkem 298 žádostí. O službu Domov pro seniory požádalo
celkem 201 žadatelů a o službu Domov se zvláštním režimem 97 žadatelů (viz Graf 6).
V průběhu roku byla zahájena sociální služba Domov pro seniory 19 klientům a služba Domov
se zvláštním režimem 15 klientům.

Graf č. 6 Počet přijatých žádostí o poskytování sociální služby v roce 2019
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Před přijetím do domova je u žadatele provedeno sociální šetření sociální pracovnicí
a zdravotní sestrou v místě jeho současného pobytu. Žadatel nebo jeho blízká osoba
je seznámena s pravidly a chodem domova, obě strany si vzájemně poskytnou informace,
které jsou pro ně důležité před zahájením poskytování služby.
Snahou pečujícího personálu je prožití aktivního života klientů. Zajímáme se o jejich
přání, potřeby a požadavky, zájmy a záliby, o prostředí, kde dosud žili, a především o rodinné
vazby, které jsou pro mnohé prioritou. V péči o klienta je pro nás důležitá komunikace
a spolupráce s rodinou nebo jeho blízkými osobami. Ze získaných informací vycházíme při
procesu tvorby individuálního plánu. Naším cílem je zkvalitnění individuálního plánování,
jemuž je přisuzován stále větší význam v kvalitě poskytování sociální služby, zejména
v propojení s plánem péče. Jeho přehlednost a účelnost je velkým přínosem nejen pro klienta
samotného, ale i pro tým pečujících osob.
Jelikož nám záleží na fungujících vztazích mezi rodinnými příslušníky, klienty
a zaměstnanci domova, organizujeme setkání s rodinami klientů. Tato společenská akce se koná
v Chýnově na jaře a v období adventu. Na pracovišti v Budislavi jsme setkání uspořádali v létě
na nádvoří domova. Tato událost je klienty vnímána jako sváteční den, kdy při hudbě, dobrém
občerstvení a se svojí rodinou stráví příjemné odpoledne.
I koncert dechové kapely „Muzikanti z jižních Čech“, který se každoročně koná v parku
na nádvoří domova, si získal oblibu mezi klienty i jejich rodinami, ale i veřejnosti.
V čase vánočním zavítalo do našeho domova několik milých lidí, kteří se rozhodli
obdarovat nebo třeba jen navštívit seniory žijící v pobytových zařízeních. Nejprve s dárky pod
stromeček přijela paní RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., proděkanka Ekonomické
fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ta se svými spolupracovníky připravila
projekt nazvaný "Kolik štěstí se vejde do krabice od bot?". Cílem projektu bylo potěšit klienty,
které nikdo nenavštěvuje anebo si s nimi jen popovídat. Další vánoční nadílku obdrželi klienti
dle svých předem vyslovených přání od zaměstnanců SberbankyCZ, a. s. Svou osobní
návštěvou a domácím vánočním cukrovím potěšila naše klientky paní Vendula Somerauerová.
Oba tyto projekty i návštěva udělala radost všem a zpříjemnila tak sváteční čas.
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5. 4. Úhrady za pobyt a stravu
Vzhledem k růstu nákladů se od 1. října 2019 zvýšila cena stravovací jednotky z 160,00 Kč
na částku 170,00 Kč/den. Za ubytování se zvýšila cena v Chýnově, a to podle typu pokoje o 10,00
Kč nebo 20,00 Kč/den. Na pracovišti v Budislavi cena za ubytování zůstala stejná.
Tabulka č. 3 Úhrady za pobyt a stravu
Místo poskytování sociální služby Chýnov
Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem
Budova A, B a C
Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
Denní platba Kč
Počet lůžek

Měsíční platba Kč
Ubytování

Stravování

Celkem

1

210 Kč

170 Kč

380 Kč

11 400 Kč

2

200 Kč

170 Kč

370 Kč

11 100 Kč

Budova B a C
Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením
Denní platba Kč
Počet lůžek

Měsíční platba Kč
Ubytování

Stravování

Celkem

1

180 Kč

170 Kč

350 Kč

10 500 Kč

2

160 Kč

170 Kč

330 Kč

9 900 Kč

Místo poskytování sociální služby Budislav
Domov pro seniory
Denní platba Kč
Počet lůžek

Měsíční platba Kč
Ubytování

Stravování

Celkem

jednolůžkový,
dvoulůžkový

150 Kč

170 Kč

320 Kč

9 600 Kč

vícelůžkový

140 Kč

170 Kč

310 Kč

9 300 Kč
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5. 5. Volnočasové aktivity
Aktivizace klientů v Domově pro seniory Chýnov je prováděna pracovníky zajišťující
aktivizaci buď samostatně, nebo s více klienty najednou. Klientům jsou nabízeny různorodé
aktivity dle plánovaného programu na daný měsíc. Program je k dispozici všem klientům
na informačních místech v domově. Cílem volnočasových aktivit je zachování soběstačnosti
a posílení psychické i fyzické kondice klientů. K dispozici jim jsou společenské místnosti
vybavené kuchyňkou a televizí, knihovna, venkovní terasy, posezení v altánu, parku nebo
na nádvoří domova. Klienti mají možnost si v domově nakoupit. V Chýnově je dvakrát týdně
otevřen obchod se smíšeným zbožím a v Budislavi nákupy klientům zajišťuje účetní nebo
aktivizační pracovnice. Pravidelně dochází do domova kadeřnice a pedikérka.
Velký zájem je o bohoslužby, které se konají přímo v domově, během letních měsíců
v místním kostele.
Klienti se rádi vracejí k činnostem, které dělali dříve ve svých domácnostech a které
umějí. Mezi oblíbené aktivizační činnosti patří pečení tradičního pečiva, zahradničení, ruční
práce, vyřezávání ze dřeva, pletení košíků z pedigu a jiné. Abychom ukázali veřejnosti, co naši
senioři dokáží, uspořádali jsme ve spolupráci s Městskou knihovnou v Chýnově výstavu prací
klientů našeho domova pod názvem „Ani ve stáří nezůstáváme nečinní aneb proti dlouhé chvíli
našich klientů“.
Volnočasové aktivity jsou prováděny v těchto oblastech:
•

trénování paměti – poznávací a společenské hry,

•

reminiscenční terapie – vzpomínání,

•

pohybová terapie – cvičení a relaxace, nácvik jemné a hrubé motoriky,

•

smyslová a zahradní terapie – zahradničení, pěstování zeleniny, květin a bylinek,

•

aromaterapie – poznávání a vnímání vůní,

•

arteterapie – výtvarné a tvořivé činnosti,

•

canisterapie – návštěva terapeutických psů z dobrovolnického centra Hafík, o. s.

•

společenské aktivity:
o procházky do přírody,
o tematické výlety,
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o sportovní hry pro seniory např. iBoccia, kuželky,
o mezigenerační setkávání s dětmi z mateřských a základních škol,
o návštěvy divadla, koncertů a výstav,
o promítání filmů ve společenské místnosti,
o oslava každoročních svátků spojená s dodržováním zvyků a tradic,
o udržování přátelství a spolupráce s ostatními zařízeními sociálních služeb.

5. 6. Vzdělávání zaměstnanců v sociální oblasti
Pracovníci všech úseků se pravidelně vzdělávají na odborných seminářích pořádaných
v zařízení i mimo něj tak, aby splňovali podmínky způsobilosti svého povolání. Rozsah
a potřeby vzdělávání jsou stanoveny Vzdělávacím plánem organizace. Sociální pracovnice
se účastnily konference profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách,
XI. výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb a akreditovaných kurzů: Asertivita
jako strategie jednání pro pracovníky sociálních služeb, Opatrovnictví se zaměřením na přijetí
do sociální služby bez souhlasu a vážně míněného nesouhlasu při umisťování do sociálních
služeb.
Aktivizační pracovnice absolvovaly tyto vzdělávací kurzy: Asertivita jako strategie
jednání pro pracovníky sociálních služeb, Adaptační proces klienta v zařízení sociálních služeb
a Jak zvládnout syndrom vyhoření.

5. 7. Dobrovolnická činnost
Domov pro seniory Chýnov spolupracuje s Dobrovolnickým centrem ADRA v Českých
Budějovicích. V našem zařízení působí tři dobrovolnice na základě smluvního vztahu. Práce
našich dobrovolnic spočívá především v návštěvách a rozhovorech s klienty, ve výtvarné
činnosti a doprovodech při procházkách, půjčování a předčítání z knih. Služeb dobrovolníků
si organizace cení a děkuje všem za ochotu a čas strávený touto záslužnou činností.
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Přehled kulturních a společenských akcí uskutečněných v roce 2019
Leden 2019
2. 1.

„Králové hor“ – promítání filmu o přátelství chlapce a orla

4. 1.

Mše svatá

4. 1.

Svátky roku: Tři králové – společné povídání a zpívání

9. 1.

„Tři oříšky pro Popelku“ – promítání pohádky

15. 1. Trénování paměti
16. 1. „Pěnička a Paraplíčko“ – promítání filmu
16. 1. Aromaterapie – přírodní vůně pro zimní období
23. 1. „Život v přírodě“ – promítání přírodopisného dokumentu
23. 1. Turnaj v iBoccii – České Budějovice
24. 1. Výlet do Veselí nad Lužnicí – výstava retro kočárků s názvem „Návrat v čase“
29. 1. Trénování paměti
30. 1. „Vyprávěj“ – promítání 32. dílu seriálu
31. 1. Společná oslava narozenin klientů narozených v měsíci lednu
Únor 2019
6. 2.

„Hříšný tanec“ – promítání filmu

7. 2.

Tvoření s dětmi z Mateřské školy Chýnov

8. 2.

Mše svatá

13. 2. „Tygr indický“ – promítání dokumentárního filmu
14. 2. Výlet do Tábora, Galerie 140 – výstava „Hvězdy stříbrného plátna“
20. 2. „Vyprávěj“ – promítání 33. dílu seriálu
21. 2. Masopustní zábava s kapelou Chýnovanka
27. 2. „Vyprávěj“ – promítání 34. dílu seriálu
28. 2. Modelování z keramické hlíny
28. 2. Společná oslava narozenin klientů narozených v měsíci únoru
Březen 2019
1. 3.

Trénink v iBoccii

4. 3.

Cvičení a relaxace

5. 3.

Svátky roku: Masopust – společné povídání a zpívání

6. 3.

„Bakaláři k MDŽ“ – promítání
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8. 3.

Posezení k MDŽ s hudbou

12. 3. Trénování paměti – hra Bingo
13. 3. „Nový Zéland“ – promítání cestopisného dokumentu
15. 3. Mše svatá
15. 3. Hudební kavárna – zpívání s harmonikou
18. 3. Cvičení a relaxace
20. 3. „Ducháček to zařídí“ – promítání filmu
21. 3. Vítání prvního jarního dne – společná vycházka do přírody
26. 3. Vysévání bylinek
27. 3. „Vyprávěj“ – promítání 35. dílu seriálu
28. 3. Společná oslava narozenin klientů narozených v měsíci březnu
Duben 2019
3. 4.

„Japonsko“ – promítání cestopisného dokumentu

5. 4.

Mše svatá

9. 4.

Výlet do ZD Kloužovice – prohlídka teletníku

10. 4. „Taková normální rodinka“ – promítání seriálu pro pamětníky
11. 4. Reminiscence – vzpomínáme na Velikonoce
12. 4. „Proč jsou Velikonoce Velikonocemi“ – přednáška
17. 4. „Ekvádor a Galapágy“ – promítání cestopisného dokumentu
18. 4. Výlet do Tábora
24. 4. Turnaj v iBoccii – České Budějovice
24. 4. „Vyprávěj“ – promítání 36. dílu seriálu
25. 4. Společná oslava narozenin klientů narozených v měsíci dubnu
28. 4. Jarní setkání s rodinami klientů v Chýnově
Květen 2019
1. 5

2. prvomájová jízda Veterán klubu Chýnov

3. 5.

Mše svatá

3. 5.

Svátky roku: Staročeské máje – májové čtení a vyprávění

15. 5. Hudebně zábavný pořad „Duo Kondor“
15. 5. „Taková normální rodinka“ – promítání seriálu pro pamětníky
22. 5. „Divoké kočky“ – promítání dokumentu
24. 5. Výlet do Myslkovic ke zvonaři – jak se vyrábějí zvony
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30. 5. Společná oslava narozenin klientů narozených v měsíci květnu
Červen 2019
5. 6.

„Provdám svou ženu“ – promítání filmu s Vlastou Burianem

7. 6.

Mše svatá

12. 6. Pacovské hry seniorů
15. 6. Muzikanti z jižních Čech – koncert dechové hudby na nádvoří
19. 6. „Bílý medvědí král“ – promítání dokumentárního filmu
23. 6. Setkání s rodinami klientů v Budislavi
26. 6. Posezení s country skupinou Evergreen Band v parku
27. 6. Společná oslava narozenin klientů narozených v měsíci červnu
Červenec 2019
2. 7.

Canisterapie

3. 7.

„Páni kluci“ – promítání filmu

10. 7. Sportovní hry v parku
12. 7. Mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice v Chýnově
16. 7. Canisterapie
17. 7. „Život v přírodě“ – promítání přírodopisného dokumentu
17. 7. Zpívání s harmonikou
23. 7. Výlet do ZOO Větrovy
24. 7. „Vyprávěj“ – promítání 38. dílu seriálu
25. 7. Společná oslava narozenin klientů narozených v měsíci červenci
Srpen 2019
6. 8.

Canisterapie

7. 8.

O princezně Jasněnce a létajícím ševci – promítání pohádky

13. 8. Trénink v iBoccii
16. 8. Mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice v Chýnově
20. 8. Canisterapie
20. 8. Výlet do Soběslavi – Blatské muzeum
21. 8. Trénink paměti
23. 8. Rozloučení s létem – na nádvoří domova hraje a zpívá pan Zdeněk Jaroš
28. 8. „Vyprávěj“ – promítání 39. dílu seriálu
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29. 8. Společná oslava narozenin klientů narozených v měsíci srpnu
Dále se v měsíci srpnu konalo promítání filmu v letním kině na terase a vydali jsme se do lesa
na houby.
Září 2019
4. 9.

Canisterapie

5. 9.

„Prosečkiáda 2019“ – 20. ročník sportovní soutěže v Proseči u Pošné

6. 9.

Setkání klientů s vedením Domova pro seniory Chýnov

6. 9.

Mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice v Chýnově

7. 9.

Mezinárodní koncert dechových hudeb „Z Jižních Čech a Moravy“ v Chýnově

11. 9. „Lucerna“ – promítání filmu pro pamětníky
12. 9. VII. národní výstava českého strakatého skotu Opařany 2019 – Řepeč u Opařan
17. 9. Ukázka práce policejních psovodů a jejich psů
18. 9. „Vyprávěj“ – promítání 40. dílu seriálu
24. 9. Canisterapie
24. 9. 2. sportovní hry seniorů v Táboře
25. 9. „Paměť stromů“ – dokumentární film s Luďkem Munzarem
26. 9. Společná oslava narozenin klientů narozených v měsíci září
Říjen 2019
1. 10. Oslava dne svátku seniorů
2. 10. „Obecná škola“ – promítání filmu
4. 10. Mše svatá
8. 10. Canisterapie
9. 10. „Dotkni se křídel“ – letová ukázka dravců a sov
10. 10. Společná vycházka do přírody
15. 10. Trénink paměti
23. 10. iBoccia – turnaj v Českých Budějovicích
23. 10. „Chalupáři“ – promítání dílu s názvem „Výlov“
24. 10. Tvoření s dětmi z Mateřské školy Chýnov
31. 10. Společná oslava narozenin klientů narozených v měsíci říjnu
V tomto měsíci jsme uskutečnili ještě dva výlety do okolí Chýnova – k chýnovské jeskyni
a na velbloudí farmu do Záhostic.

Výroční zpráva 2019
Domov pro seniory Chýnov

21

Listopad 2019
1. 11. Mše svatá
6. 11. „Vyprávěj“ – promítání 41. dílu seriálu
8. 11. Přátelská beseda občanů starších 70 let v sále Kulturního domu v Chýnově
12. 11. Svatomartinské posezení se Zdeňkem Jarošem a jeho harmonikou
12. 11. Podzimní ples v Proseči u Pošné
13. 11. „Kolja“ – promítání oscarového filmu
14. 11. Canisterapie
20. 11. Promítání fotografií – ze života v našem domově
21. 11. Exkurze do výrobního družstva invalidů – Dita Tábor
26. 11. Canisterapie
27. 11. „Divoká Aljaška“ – promítání dokumentu
28. 11. Společná oslava narozenin klientů narozených v měsíci listopadu
Prosinec 2019
1. 12. Adventní setkání s rodinami klientů v Chýnově
3. 12. Výlet do vánočního Tábora
3. 12. Návštěva Barborek
5. 12. Mikulášská nadílka
6. 12. Mše svatá
10. 12. Vánoční vystoupení žáků Základní školy Chýnov
11. 12. Společné pečení perníčků s dětmi Základní školy Deštná
11. 12. „Anděl Páně I.“ – pohádka
12. 12. Vánoční koledy v podání hudební skupiny Evergreen Band
17. 12. Návštěva dětí z družiny Základní školy Chýnov a Základní školy Deštná
18. 12. Vánoční pásmo dětí z Mateřské školy Chýnov a Základní školy Choustník
18. 12. „Anděl Páně II.“ – pohádka
19. 12. Společná oslava narozenin klientů narozených v měsíci prosinci
20. 12. Mše svatá
20. 12. Vánoční posezení v Budislavi
30. 12. Silvestrovský program – promítání filmu na přání
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6.

Zdravotní úsek
Součástí poskytovaných sociálních služeb je poskytování lékařské, zdravotnické,

ošetřovatelské a přímé péče.
6.1. Lékařská péče
Lékařskou péči na pracovišti Chýnov zajišťuje praktický lékař 2x týdně, v pondělí
a ve čtvrtek. Lékařská péče v oboru psychiatrie je poskytována na pracovišti Chýnov pravidelně
1x za měsíc. Na pracovišti Budislav je lékařská péče zajištěna 1x 14 dní a lékařské péče v oboru
psychiatrie je klientům zajišťována 1x měsíčně. Lékařská péče je poskytována na základě
smluvního vztahu s lékařem. Další odborná péče je zajišťována lékaři specialisty v odborných
ambulancí na základě objednání klienta. Doprava na odborná vyšetření je zajištována dopravní
službou na základě vystavené žádanky praktickým lékařem nebo dle možností služebním
automobilem domova. Každý klient má možnost svobodné volby lékaře, respektujeme přání
zůstat v péči svého dosavadního praktického lékaře. Pokud si klient přeje zůstat v péči svého
stávajícího praktického lékaře, musí si lékařská vyšetření, ošetření a medikaci zajistit sám nebo
pomocí například rodinných příslušníků. Lékařská péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.
V případě doplatku na předepsané léky nebo zdravotnické pomůcky si tento doplatek hradí
klient sám.
Při přijetí do domova si klient určuje osobu, která může být informována o jeho
zdravotním stavu nebo může vyslovit zákaz podávání těchto informací určité nebo jakékoliv
osobě. Své přání a rozhodnutí stvrzuje podpisem. Toto rozhodnutí může kdykoliv během
pobytu změnit. Při určení osoby, která může být informována o jeho zdravotním stavu, zároveň
může určit, zda této osobě náleží právo nahlížet do zdravotní a ošetřovatelské dokumentace
v přítomnosti zdravotnického pracovníka a právo na pořizování výpisů a opisů ze zdravotnické
dokumentace.

6.2. Zdravotní a ošetřovatelská péče
Zdravotní a ošetřovatelskou péči poskytují klientům všeobecné sestry v odbornosti 913
– všeobecná sestra v sociálních službách. Tato péče je poskytována nepřetržitě, 24 hodin
365 dní v roce. Zdravotní výkony všeobecných sester jsou ordinovány ošetřujícími lékaři
a vykazovány zdravotním pojišťovnám. V případě akutního zhoršení zdravotního stavu klienta,
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mimo ordinační hodiny praktických lékařek, je zdravotní péče zajištěna Zdravotnickou
záchrannou službou jihočeského kraje. Základní metodou poskytování ošetřovatelské péče
je ošetřovatelský proces, racionální metoda plánování a poskytování ošetřovatelské péče
zaměřená na vyhledávání a uspokojování bio-psycho-sociálních potřeb klientů. Ošetřovatelská
péče je zaměřená na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti,
zmírnění utrpení nevyléčitelného člověka a zajištění klidného umírání. Všeobecné sestry
se výrazně podílí na prevenci onemocnění, jeho včasnou diagnostiku a léčbu. Součástí
komplexní ošetřovatelské péče je i péče rehabilitační, která je prováděna formou individuální
a skupinové rehabilitace. Ošetřovatelská rehabilitace je zaměřena na zachování míry
soběstačnosti klientů a prevenci vzniku imobilizačního syndromu. Odbornou rehabilitační péči
v Domově pro seniory Chýnov zajišťuje fyzioterapeut na základě ordinace lékaře.

6.3. Přímá obslužná péče
Přímou péči v Domově pro seniory Chýnov zajišťují kvalifikovaní pracovníci
v sociálních službách v nepřetržitém provozu. Tato péče a služby s ní spojené zahrnují nácvik
jednoduchých denních činností, pomoc při provádění osobní hygieny a oblékání, motivaci
klientů ke zvládání běžných úkonů v péči o vlastní osobu a podporu soběstačnosti. Základní
metodou poskytování přímé péče klientům je individuální plánování průběhu služby.
Při plánování a poskytování péče vychází zaměstnanci ošetřovatelského úseku z osobních
potřeb, přání a cílů klienta. Cílem poskytované péče je klienty motivovat k využití vlastních
schopností po co nejdelší dobu tak, aby nedocházelo k závislosti na poskytované sociální
službě. Během zajišťování přímé péče jsou vždy individuálně zohledněny vlastní zdroje
a schopnosti klienta. Činnosti, které klient zvládne sám, vykonává sám nebo s dohledem
či s dopomocí personálu.
Zaměstnanci ošetřovatelského úseku se pravidelně vzdělávají na odborných školeních
a seminářích tak, aby splňovali podmínky způsobilosti k výkonu svého povolání.
Snahou všech zaměstnanců ošetřovatelského úseku je poskytovat klientům Domova pro
seniory Chýnov kvalitní péči založenou na vzájemné důvěře, toleranci a respektu.
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7. Hospodaření organizace
Organizace hospodaří se svěřeným majetkem uvedeným v přílohách ke zřizovací listině
včetně majetku získaného vlastní činností nebo darem, tj. i s peněžními prostředky získanými
vlastní činností, přijatými ze státního rozpočtu, z rozpočtu zřizovatele, prostředky svých fondů,
peněžními dary od fyzických a právnických osob.
Organizace se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a dalšími souvisejícími
platnými právními úpravami a vnitřními předpisy zřizovatele.
Domov pro seniory Chýnov provozuje dvě sociální služby: domovy pro seniory (DS)
a domovy se zvláštním režimem (DZR). Současně byla v souladu se zřizovací listinou
vykonávaná vedlejší hospodářská činnost, spočívající ve vaření obědů pro cizí strávníky.
Hospodaření organizace se řídí rozpočtem nákladů a výnosů hlavní činnosti, odpisovým
plánem a plánem pořízení investic a oprav, které schvaluje Rada Jihočeského kraje. Organizace
zajištuje účelné a hospodárné využívání finančních prostředků a plnění závazných ukazatelů.
Údaje o hospodaření vycházejí z účetní a skladové evidence, dále z ekonomických rozborů
v rámci účetní závěrky k 31. 12. 2019.
V roce 2019 hospodařila organizace Domov pro seniory Chýnov s kladným výsledkem
hospodaření ve výši 33.483,70 Kč.
Tabulka č. 4 Výsledek hospodaření v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti

878,62

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti

32.605,08

Výsledek hospodaření před zdaněním

73.953,70

Celková výše nákladů činila 61.573.314,14 Kč, celková výše výnosů činila
61.606.797,84 Kč. Náklady z hlavní činnosti byly čerpány ve výši 96,57 % rozpočtovaných
a výnosy z hlavní činnosti byly tvořeny ve výši 96,58 % rozpočtovaných.
Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou mzdové náklady včetně zdravotního
a sociálního pojištění, dále náklady na potraviny, energie. Podstatnou část nákladů tvoří i odpisy
majetku organizace.
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Tabulka č. 5 Náklady organizace a jejich členění v Kč
Hlavní činnost

Vedlejší činnost

60.682.997,97

890.316,17

Spotřeba materiálu

2.204.867,48

9.970,31

Spotřeba potravin

3.995.284,82

494.643,00

Spotřeba energie

2.799.518,52

62.569,49

Náklady celkem

Aktivace dlouhodobého majetku
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

-8.256,90
691.739,19

2.158,26

17.596,00
2.341,00
2.749.244.41

10.873,19

Mzdové náklady

32.463.626,00

217.496,00

Zákonné sociální pojištění

10.832.080,00

73.717,00

Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální pojištění

130.223,00
1.060.567,39

Daně a poplatky

24.288,00

Ostatní náklady

353.948,65

Odpisy DHM
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Daň z příjmu

2.369.280,00

4.349,92

14.539,00

1.469,00
954.711,41
40.470,00

Tabulka č. 6 Výnosy organizace a jejich členění v Kč
Výnosy celkem
Prodej vlastních výrobků

Hlavní činnost

Vedlejší činnost

60.683.876,59

922.921,25

16.910,00

Úhrady klientů za pobyt a stravu

13.500.370,00

Příspěvek na péči

11.296.628,00

Fakultativní služby

13.257,00

Příjmy od zdravotních pojišťoven
Stravování zaměstnanců a cizích strávníků
Nájemné

4.161.310,80
413.698,72
5.899,58

Čerpání fondů

127.962,00

Ostatní výnosy

273.893,81

Úroky
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele
Pojistné plnění od Hasičské vzájemné pojišťovny
Neinvestiční účelová dotace pro podporu
sociálních služeb
Dotace Města Chýnov
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Rozhodujícími příjmy organizace jsou úhrady od klientů za pobyt a stravu, dále
příspěvky na péči od Úřadu práce, platby od zdravotních pojišťoven za poskytovanou zdravotní
péči klientům.
Tabulka č. 7 Příjmy od zdravotních pojišťoven v Kč
Pojišťovna

4.161.310,80

Všeobecná zdravotní pojišťovna

2.691.827,98

Vojenská zdravotní pojišťovna

435.312,90

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

557.585,60

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

182.812,74

Oborová zdravotní pojišťovna

17.230,62

Všeobecná zdravotní pojišťovna – doplatek

276.540,96

výkonů za rok 2018 Domov pro seniory Budislav

Významný vliv na hospodaření Domova pro seniory Chýnov měla neinvestiční účelová
dotace ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnutá prostřednictvím
Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních služeb (71,72 % z celkové žádosti, z toho
DS 61,23 % a DZR 99,98 %). Dotace byla vyčerpána v plné výši na platy včetně odvodů
zdravotního a sociálního pojištění. Přiznaný neinvestiční příspěvek z rozpočtu Jihočeského
kraje jsme použily na krytí odpisů a jiných provozních nákladů (energie, služby, opravy
nemovitostí a vozového parku, nákup potravin a ostatního materiálu, ochranných pracovních
pomůcek a drobného hmotného majetku). Za poskytnutou dotaci od města Chýnov byly
pořízeny antidekubitní bublinkové podložky s kompresorem a opětovně evakuační podložky.
Rozbor Rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti a jeho čerpání v roce 2019 je uveden
v Příloze č. 3.
Tabulka č. 8 Fondy organizace v Kč
Ukazatel

Fond odměn

Stav

Stav

k 1. 1. 2019

k 31. 12. 2019

Změna stavu

73.706,00

73.706,00

0,00

530.063,15

563.572,09

33.508,94

1.547.753,68

383.936,59

-1.163.817,09

630.417,23

567.455,23

-62.962,00

Fond investic

14.733.085,03

16.541.217,49

1.808.132,46

Celkem

17.515.025,09

18.129.887,40

614.862,31

Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH
Rezervní fond z ostatních titulů
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7. 1. Fond odměn
Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že fond byl v průběhu roku bez přírůstků a čerpání.

7. 2. Fond kulturních a sociálních potřeb
Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen základním přídělem ve výši 2 % z objemu
mzdových prostředků v částce 639.582,94 Kč. Z fondu byly hrazeny zaměstnancům příspěvky
na stravování a na penzijní připojištění, dále byl fond čerpán na peněžní dary k životním
jubileím zaměstnanců, na kulturní a sportovní akce pořádané pro zaměstnance.

7. 3. Rezervní fond
Rezervní fond byl v roce 2019 tvořen přídělem ve výši 23.991,61 Kč ze zlepšeného
výsledku hospodaření z roku 2018 a čerpán na úhradu ztráty z roku 2018 za Domov pro seniory
Budislav ve výši 1.187.808,70 Kč.
Rezervní fond z ostatních titulů byl tvořen finančními dary ve výši 65.000,00 Kč. Dary
byly použity na aktivity klientů a na nákup kompenzačních pomůcek – čtyř invalidních vozíků
a dvou polohovacích křesel, a to v souladu s darovacími smlouvami.
V roce 2019 jsme obdrželi věcné dary v hodnotě 20.075,00 Kč.
Všem sponzorům patří naše upřímné poděkování.

7. 4. Fond investic
Fond investic byl pravidelně tvořen měsíčními odpisy hmotného dlouhodobého majetku
ve výši 2.383.819,00 Kč.
Pořizování investičního majetku probíhalo v souladu se schváleným plánem pořízení
investic a oprav na rok 2019. Plán byl v průběhu roku aktualizován na základě aktuálních potřeb
organizace.
Z Fondu rozvoje sociální oblasti Jihočeského kraje byl poskytnut investiční příspěvek
na akce:
- projekt pro výstavbu nového ubytovacího pavilonu 614.196,00 Kč,
- archeologický výzkum 269.830,00 Kč.
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Z vlastních zdrojů organizace byly financovány do stravovacího provozu tyto investice:
- multifunkční pánev 478.835,54 Kč,
- ohřívací vozíky pro přepravu jídel 117.249,00 Kč.

Organizace zajistila řádné krytí všech fondů finančními prostředky.
7. 5. Inventarizace majetku
Ke dni 31. 12. 2019 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků organizace
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků a dle plánu inventur pro rok 2019.
Při inventuře nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly, žádné závazky nebo
pohledávky vhodné k odepsání.
Celková zpráva o provedené inventarizaci včetně všech příloh je uložena v organizaci.
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8.

Zaměstnanci organizace

Tabulka č. 9 Počty zaměstnanců jednotlivých pracovních pozic
Z toho zaměstnanců

Počet

Pracovní pozice

zaměstnanců

Chýnov

Budislav

Ředitel

1

1

Vrchní sestra

1

1

12

7

Fyzioterapeut

1

1

Staniční sestra

2

1

1

37

24

13

Koordinátor úklidu a prádelny

1

1

Administrativní a spisový pracovník

1

1

Uklízečka

11

7

Prádelnice

1

Údržbář

4

2

Vedoucí stravovacího provozu

1

1

Kuchařka

7

5

Pomocná kuchařka

1

1

Vedoucí ekonomického úseku

1

1

Účetní

2

1

Mzdová a skladová účetní

2

2

Vedoucí sociálního úseku

1

1

Sociální pracovník

1

1

4

3

92

62

Všeobecná sestra

Pracovník přímé obslužné péče

Pracovník v sociálních službách
nepedagogická činnost
Celkem

5

4
1

Tabulka č. 10 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 12. 2019
Věková struktura
Muži
Muži
Ženy
Celkem
zaměstnanců
%

2

2

1

1

30

Ženy

Celkem

%

%

do 20

0

0

0

0

0

0

od 21 do 30

2

3

5

2,17

3,27

5,44

od 31 do 40

2

9

11

2,17

9,79

11,96

od 41 do 50

4

33

37

4,35

35,87

40,22

od 51 do 60

2

33

35

2,17

35,87

38,04

61 a více

2

2

4

2,17

2,17

4,34

12

80

92

13,03

86,97

100,00

Celkem
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Sloučením organizací byly na pracovišti Budislav zrušeny tři pracovní pozice, a to
vrchní sestry, vedoucí stravovacího úseku a hlavní účetní. Počet zaměstnanců se v průběhu roku
2019 oproti roku 2018 navýšil o tři pracovní místa. Vznikla nová pracovní pozice
administrativní a spisový pracovník. Průměrný měsíční plat činil 33.219,95 Kč.
Tabulka č. 11 Počet zaměstnanců v roce 2019
Počet
Zaměstnanci, kteří v roce 2019 byli přijati

19

Zaměstnanci, kteří v roce 2019 odešli

11

Dohodou

3

Výpověď zaměstnavatele

1

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

1

Pracovní poměr na dobu určitou

6

Zaměstnanci k 31. 12. 2019

92

Tabulka č. 12 Mzdové náklady, zákonné a jiné sociální pojištění v Kč
32.681.122,00
Mzdové náklady celkem
Pracovní smlouvy
Odstupné

Hlavní činnost

Vedlejší činnost

32.463.626,00

217.496,00

31.605.293,00

217.496,00

65.468,00

Dohody o pracovní činnosti

301.754,00

Dohody o provedení práce

334.753,00

Náhrady pracovní neschopnosti

156.358,00

Zákonné sociální pojištění celkem

10.905.797,00
10.832.080,00

73.717,00

Sociální pojištění

7.955.402,00

54.142,00

Zdravotní pojištění

2.876.678,00

19.575,00

Jiné sociální pojištění celkem

130.223,00

Tabulka č. 13 Zákonné sociální náklady v Kč
1.064.917,31
Sociální náklady celkem
Příděl do FKSP
Preventivní péče o zaměstnance

Hlavní činnost

Vedlejší činnost

1.060.567,39

4.349,92

635.233,02

4.349,92

19.700,00

Osobní ochranné pracovní prostředky

264.011,17

Vzdělávání zaměstnanců

141.623,20
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8. 1. Vzdělávání zaměstnanců
Pravidelné vzdělávání probíhalo v organizaci dle vzdělávacího plánu na rok 2019
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Je zajišťováno
průběžné vzdělávání formou účastí na akreditovaných kurzech, školících akcích konaných
v organizaci.
Zaměstnanci se vzdělávají i mimo zařízení v odborných seminářích, kurzech,
vzdělávacích cyklech. Jako každý rok se uskutečnilo školení referentů, BOZP, požární ochrany
a HACCP.
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9.

Stravovací provoz
V uplynulém roce 2019 stravovací provoz zaznamenal několik změn, z nichž některé

byly výraznější, ovšem stále byl zachován běžný chod a ráz provozu, jehož hlavním cílem
je vytvoření vhodných podmínek k zajištění nutričně vyvážené stravy, která zároveň vyhovuje
potřebám klientů, přihlíží k tradicím či aktuálním situacím a respektuje jejich přání.
Pro naplnění těchto podmínek je kolektivem provozu kladen důraz na výběr kvalitních surovin,
správnost přípravy jídel celodenní stravy (která představuje snídani, přesnídávku, polévku,
hlavní jídlo, večeři + druhou večeři pro diabetiky) ve formě tří možných variant výběru. Klienti
i cizí strávníci mohou vybírat z navrhnutého jídelníčku, který je zajišťován vedoucím
stravovacího provozu společně s nutriční terapeutkou.
Mezi zásadní výrazné novinky provozu roku 2019 je bezesporu navýšení počtu
připravovaných pokrmů z důvodu sloučení Domova pro seniory Chýnov a Domova pro seniory
Budislav (viz tabulka č. 14 a 15). Tato novinka se neobešla bez patrných organizačních změn,
především v oblasti přípravy jídel, logistiky, cen, nákupu a skladování surovin atd. Klientům
pracoviště Budislav je veškerá strava (včetně nákupu surovin) zajištěna stravovacím provozem
v Chýnově, který pokrmy připraví a posléze dováží na místo, kde jsou pokrmy vydávány.
Klienti mají na výběr ze dvou až tří variant obědů a také každý druhý den mohou vybírat
ze dvou variant večeří (teplá a studená). Stravovací jednotka byla od 1. 10. 2019 zvýšena
na 170,00 Kč na den.
V druhé polovině roku proběhl nákup nové multifunkční pánve (značky FRIMA)
a nerezového stolu, což nahradilo dva varné kotle, plynovou pánev a fritézu. Tato nová
technologie zajišťuje kvalitnější přípravu stravy, zvládne dusit i vařit pokrmy přes noc.
Následně byla realizována dvě důležitá školení zaměstnanců stravovacího úseku: na tento nový
spotřebič v podobě kuchařského tréninku za účelem začlenění a používání multifunkční pánve
v praxi, a na školení na zdokonalení obsluhy konvektomatů, které se konalo v Domově
důchodců v Dobré Vodě.
V prosinci navštívila stravovací provoz kontrola z Krajské hygienické stanice
a neshledala žádné nedostatky. V oblasti bezpečnosti byly vykonány revize všech elektrických
a plynových spotřebičů, výtahu a hasicích přístrojů včetně požárních uzávěrů. Byly doplněny
sady nového nádobí pro klienty a pořízeny nové kuchařské rondony pro zaměstnance provozu.
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Stravovací provoz se mimo jeho běžného režimu také výrazně podílí na společných
akcích s ostatními úseky organizace, jako je setkání s rodinami či pravidelné celoroční oslavy
narozenin klientů.
Tabulka č. 14 Srovnání počtu porcí za 1. pololetí roku 2018 a 2019

Období
Klienti

1. - 6. 2018
Snídaně

Přesnídávka

Oběd

Svačina

Večeře

II. Večeře

13.135

13.114

12.969

13.114

12.880

3.849

13.114

12.880

3.849

Zaměstnanci

3.987

Pečovatelská

1.874

Cizí

4.551

Celkem

13.135

13.114

Období
Klienti

23.381

1. - 6. 2019
Snídaně

Přesnídávka

Oběd

Svačina

Večeře

II. Večeře

20.290

20.252

20.094

20.238

19.942

6.341

20.238

19.942

6.341

Svačina
28.946

Večeře
28.548

II. Večeře
8.287

28.946

28.548

8.287

Večeře
40.439

II. Večeře
13.060

40.439

13.060

Zaměstnanci

6.290

Pečovatelská

1.963

Cizí

5.540

Celkem

20.290

20.252

33.887

Tabulka č. 15 Srovnání počtu porcí roční za rok 2018 a 2019

Období
Klienti
Zaměstnanci
Pečovatelská
Cizí
Celkem

1. - 12. 2018
Snídaně
28.688

Přesnídávka
28.976

28.688

28.976

Období
Klienti
Zaměstnanci
Pečovatelská
Cizí
Celkem

Snídaně
41.141

Přesnídávka
41.098

41.141

41.098
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Oběd
29.731
8.013
3.923
9.128
50.795

1. - 12. 2019
Oběd
Svačina
40.696
40.997
12.536
4.408
11.920
69.560
40.997
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10.

Kontroly v organizaci

10.1. Vnitřní kontroly:
V průběhu celého roku byla zajišťována vnitřní kontrolní činnost všech finančních
a majetkových operací (předběžná, průběžná a následná řídící kontrola) v souladu s platnými
předpisy o finanční kontrole.

10. 2. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:
a) 16. 4. 2019 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky.
Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného organizace Domov pro seniory Budislav za období 2016 - 2018.
b) 26. 4. 2019 Okresní správa sociálního zabezpečení Tábor.
Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti organizace
Domov pro seniory Budislav za období 2017 - 2018.
c) 11. 7. 2019 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje České Budějovice.
Kontrola na proočkovanost klientů proti pneumokokovým nákazám – pracoviště Chýnov
a Budislav.
d) 11. 7. 2019 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje České Budějovice.
Kontrola na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích,
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní vztahy a dále na zdravotní
a pracovnělékařské služby - pracoviště Chýnov a Budislav.
e) 11. 12. 2019 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje České Budějovice.
Kontrola hygienických požadavků na stravovací služby, kontrola zásad osobní a provozní
hygieny při závažných epidemiologických činnostech.
f) 12. 12. 2019 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje České Budějovice.
Kontrola hygienických požadavků na stravovací služby, kontrola zásad osobní a provozní
hygieny při závažných epidemiologických činnostech – pracoviště Budislav.
Žádnou z kontrol nebyly shledány žádné vážné nedostatky, organizaci nebyly uloženy
pokuty ani penále.
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Domov pro seniory Chýnov

35

11.

Závěr
Na závěr tohoto dokumentu se zmíním o některých skutečnostech, které proběhly

v minulém roce a o plánech na letošní rok.
Jedním z hlavních cílů naší práce je neustálé zlepšování prostředí pro pobyt klientů,
a to nejen obměnou vybavení, ale hlavně kvalitní službou personálu. Dnes již k ošetřovatelské
a zdravotní péči neodmyslitelně patří práce aktivizačních pracovnic a fyzioterapeuta.
Z předchozího textu této výroční zprávy je patrné, že nejen úsek péče je nejdůležitější,
ale i ostatní úseky musí spolu tvořit jeden celek, bez kterého by fungování naší organizace
nebylo možné. Další velice cennou spoluprací je spolupráce s rodinami klientů, na jejímž
základě pak můžeme snadněji navázat na životní příběhy klientů a tím případně nabídnout
vhodnou volnočasovou aktivitu, nebo formu individuálního přístupu ke klientům.
Záměrem pro letošní rok, ale i další léta, je přístavba sto lůžkového pavilonu, spolu
se společenským sálem a dalším potřebným zázemím. V současné době jsou vedena jednání
nad první částí projektové dokumentace, a to hlavně jednání s Národním památkovým ústavem
v Českých Budějovicích a odborem památkové péče Městského úřadu v Táboře. Realizací této
výstavby by mělo dojít k rychlejšímu uspokojování žádostí o služby a ke zkvalitnění
požadovaných podmínek na bydlení pro klienty pracoviště Budislav.
Na úplný závěr bych ráda touto cestou poděkovala všem zaměstnancům, kteří přispěli
svou činností k vytváření stávajícího zázemí a úrovně poskytované služby klientům a zároveň
připojuji poděkování i všem dárcům, sponzorům a dobrovolníkům.

Jana Zadražilová
pověřená vedením organizace
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12.

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací
Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je Domovu

pro seniory Chýnov jako povinnému subjektu uloženo do 1. března zveřejnění Výroční
zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok, která má
obsahovat:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
– v roce 2019 nebyla doručena žádná žádost o poskytnutí informace,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
– v roce 2019 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů,
které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech
podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní
zastoupení
– v roce 2019 nebylo vedeno žádné soudní řízení na přezkoumání rozhodnutí v oblasti
poskytování informací,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence
– v roce 2019 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení
– v roce 2019 nebyla podána žádná stížnost,
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
– zveřejňování informací Domova pro seniory Chýnov je zajištěno prostřednictvím
webových stránek www.dschynov.cz či sdělovacích prostředků. Rovněž bylo poskytnuto blíže
nespecifikované množství informací podaných v rámci běžné praxe, nevyžádaných dle výše
uvedeného zákona.
Zveřejňování informací prostřednictvím webových stránek:
Výroční zpráva 2019
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Adresa: www.dschynov.cz
Zveřejněny jsou tyto dokumenty:


Zřizovací listina Domova pro seniory Chýnov,



žádost o poskytování sociální služby – formulář,



vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele – formulář,



sazebník poskytovaných služeb,



Domácí řád,



informace k pobytu v Domově pro seniory Chýnov,



druhy poskytovaných sociálních služeb a jejich charakteristika,



cílová skupina klientů,



poslání, předmět činnosti domova pro seniory,



poslání, předmět činnosti domova se zvláštním režimem,



výroční zprávy,



veřejné zakázky,



měsíční přehled o aktivizačních činnostech.

Veškeré dokumenty uveřejněné na webových stránkách jsou pravidelně aktualizovány
a doplňovány.
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13.

Fotogalerie 2019

Tyto fotografie jsou zde publikovány se souhlasem osob, které se na nich vyskytují.
Fotografie č. 1 Ukázka práce policejních psovodů a jejich psů
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Fotografie č. 2 Setkání s rodinami klientů v Budislavi

Fotografie č. 3 Splněné přání z projektu „Ježíškova vnoučata“ – vyhlídkový let letadlem
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Fotografie č. 4 Canisterapie

Fotografie č. 5 Ze skupinové canisterapie
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Fotografie č. 6 Trénink paměti při oslavě svátku Dne seniorů

Fotografie č. 7 Soutěžní družstvo v iBoccii na turnaji v Českých Budějovicích
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Fotografie č. 8 Posezení s hudbou v Budislavi
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Příloha č. 1 Organizační schéma organizace
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Příloha č. 2 Rozvaha k 31. 12. 2019
tis. Kč
Aktiva celkem
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotného majetku

128.908.70
77.009,20
403,90
-403,90

Dlouhodobý hmotný majetek

144.364,90

Oprávky k dlouhodobému hmotného majetku

-67.355,70

Oběžná aktiva
Zásoby

51.899,50
405,90

Krátkodobé pohledávky

24.684,00

Krátkodobý finanční majetek

26.809,60

Pasiva celkem

128.908,70

Vlastní zdroje

96.150,50

Jmění účetní jednotky

77.987,10

Fondy účetní jednotky

18.129,90

Hospodářský výsledek

33,50

Cizí zdroje

32.758,20

Dlouhodobé závazky

0,00

Krátkodobé závazky

32.758,20
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Příloha č. 3 Rozpočet a čerpání nákladů a výnosů hlavní činnosti v roce 2019
Ukazatel
Náklady celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
v tom: platy zaměstnanců
OON
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Daň z příjmů
Ostatní náklady jinde neuvedené
Výnosy celkem
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodeje zboží
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Výnosy
vybraných
místních
institucí
z transferů v tom:
příspěvek na provoz od zřizovatele
dotace ze státního rozpočtu
příspěvek od obce
Ostatní výnosy jinde neuvedené
Výsledek hospodaření hlavní činnosti
Výsledek hospodaření hospodářské
činnosti
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Schválený
rozpočet rok
2019
(tis. Kč)
62.834,40
6.571,00
3.377,00
0,00
1.400,00
20,00
10,00
2.100,00
33.437,40
32.714,50
522,90
11.292,10
135,00
1.135,60
0,00
33,30
2.421,00
700,00
5,00
197,00
62.834,40
5,00
27.759,90
4,60
0,00
25,00
100,00

Skutečnost
roku 2019
(tis. Kč)

% plnění
skutečnost/
rozpočet

60.683,00
6.200,20
2.799,50
0,00
691,70
17,60
2,30
2.749,20
32.463,60
31.670,70
636,50
10.832,10
130,20
1.060,60
0,00
24,30
2.369,30
954,70
40,50
347,20
60.683,90
16,90
29.385,20
5,90
0,00
128,00
273,90

96,57
94,36
82,90
0,00
49,41
88,00
23,60
130,91
97,09
96,81
121,73
95,93
96,44
93,39
0,00
72,97
97,86
136,39

34.939,80

30.873,90

88,36

6.500,00
28.414,80
25,00
0,10
0,00

10.470,90
20.378,00
25,00
0,10
0,90

161,09
71,72
100,00
100,00

30,00

32,60

176,24
96,58
105,85
128,26
0,00
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