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Slovo ředitelky
Vážení čtenáři .
Předkládáme Vám poměrně podrobnou výroční zprávu o činnosti našeho
domova. Pozorný čtenář z ní může vyčíst vše o naší organizaci od poslání,
personálního zajištění až k přehledu hospodaření. Jsme příspěvkovou
organizací Kraje Vysočina a našimi klienty jsou občané z naší krásné
Vysočiny. Naším hlavním cílem je zajistit kvalitní pobytové služby pro

seniory a seniory s demencí a udržet si dobré jméno. Na jeho vybudování
se od roku 1926 podílelo nespočetné množství našich předchůdců a je naší povinností na
jejich dobrou práci navázat a dále ji rozvíjet. Pro mě jako ředitelku je ctí pracovat v tak
dobrém kolektivu a krásném prostředí. Všichni zaměstnanci, ať už v přímé péči nebo
v obslužném provozu si zaslouží velké poděkování za práci, kterou odvádějí. V roce 2018 nás
podobně jako většinu postihla personální krize, noví zaměstnanci nepřicházeli v takovém
množství a kvalitě, jak bychom potřebovali. O to více museli sloužit stávající sestřičky,
pečovatelky, kuchařky a další pracovníci. Naštěstí došlo ke zvýšení platů a situace se na
počátku počátku roku 2019 začala stabilizovat.

Stále rostl zájem žadatelů o lůžka ve službě Domov se zvláštním režimem. V evidenci
žadatelů jsme se pohybovali nad číslem 300 neuspokojených žádostí. To nás vedlo k závěru
navýšit počet lůžek DZR o 13, ale protože naše kapacita je stanovena na 116 lůžek, muselo to
být na úkor Domova pro seniory. V průběhu roku 2018 nám tato změna byla naším
zřizovatelem schválena a od 1.1.2019

námi realizována. Stávajících klientů se změna

nedotkla a věřím, že prožili v našem domově klidný rok 2018.
Alzheimer poradna Vysočina pracuje velmi dobře, pracovnice vyjíždí za rodinami po celém
kraji a potřebnost této služby dokazuje číslo přes 1100 kontaktů za jeden rok. Služby Senior a
Family pointu v Jihlavě v roce 2018 využilo 4 290 osob, což je obdivuhodné a svědčí to o
důležitosti této služby.
Zaměstnancům ještě jednou děkuji za dobře odváděnou práci, naším klientům za trpělivost a
dobrou vůli, kterou s námi mají a jejich rodinám za komunikaci. Vždyť žít v domově přeci
neznamená žít jinak.

PaedDr. Martina Matějková, ředitelka
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1. Základní informace:
Název organizace:

Domov Ždírec, příspěvková organizace

Sídlo:

Ždírec 43, 588 13 Polná

IČ:

75002779

Zřizovatel:
Internetové stránky:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
www.domovzdirec.cz, www.alzheimerporadnavysocina.cz

Základní charakteristika organizace:
Domov Ždírec je samostatnou příspěvkovou organizací Kraje Vysočina. V roce 2018
poskytoval náš domov tři sociální služby: domov pro seniory (46 lůžek), domov se zvláštním
režimem (70 lůžek) a odborné sociální poradenství pod názvem Alzheimer poradna Vysočina
(dále APV).
Poskytované služby dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v roce 2018:
 domov se zvláštním režimem
 domov pro seniory
 odborné sociální poradenství
Další naší činností je poskytování služby Senior a Family pointu Jihlava, na adrese
Palackého 26, Jihlava.

1.1. Kontakty
Ředitelka: PaedDr. Martina Matějková
tel: 561 111 301, mobil: 734 641 644, e-mail: matejkova.m@domovzdirec.cz
Ekonomka, zástupce ředitelky: Bc. Soňa Humpolíčková
tel: 561 111 305, mobil: 702 452 377, e-mail: humpolickova.s@domovzdirec.cz
Vedoucí úseku přímá péče: Bc. Mária Šimková
tel: 561 111 302, mobil: 739 204 998, e-mail: simkova.m@domovzdirec.cz
Vedoucí soc. úseku: Bc. Eva Josífková
tel. 561 111 307, mobil: 733 539 585, e-mail: josifkova.e@domovzdirec.cz
Vedoucí provozu: Ing. Miloš Holub
tel: 561 111 303, mobil: 734 238 384, e-mail: holub.m@domovzdirec.cz
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Vedoucí stravovacího provozu: Jitka Jadrná
Tel.: 561 111 308, mobil: 734 238 385, email: jadrna.j@domovzdirec.cz
Vedoucí služby - domov pro seniory: Jana Kuthanová
tel.: 561 111 316, mobil: 739 204 994, e-mail: kuthanova.j@domovzdirec.cz
Vedoucí služby – domov se zvláštním režimem: Bc. Veronika Jacková
tel.: 561 111 318, mobil: 734 417 086, e-mail: jackova.v@domovzdirec.cz

Mzdová účetní, personalista: Ing. Hana Krainerová
tel: 561 111 304, mobil: 739 204 999, e-mail: krainerova.h@domovzdirec.cz

Sociální pracovnice – Bc. Dagmar Dvořáková
Tel.: 561 111 306, mobil: 730 595 699, e-mail: dvorakova.d@domovzdirec.cz
Sociální pracovnice – Kateřina Předložilová, DiS.
Tel.: 561 111 321, mobil: 739 204 993, e-mail: socialni@domovzdirec.cz

Vedoucí Alzheimer poradny Vysočina: Mgr. Marcela Rýpalová
tel.: 561 111 323, mobil: 733 629 018,
e-mail: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz

Recepce: Veronika Štěpánková
tel.: 561 111 322, mobil: 733 629 017, e-mail: recepce@domovzdirec.cz

Senior a Family point Jihlava: Jana Stejskalová, Eva Šnýdrová
Tel.: 564 602 445, e-mail: familypoint.jihlava@gmail.com, www.familypoin.cz

2. Vize organizace
Vizí naší organizace je stát se přirozeným centrem pro seniory v oblasti poskytovaných
pobytových služeb a centrem poradenství a podpory osobám, které pečují o seniory
v domácím prostředí v našem mikroregionu.

3. Poslání organizace
Posláním Domova Ždírec je poskytovat sociální služby seniorům převážně z Kraje
Vysočina, kteří nemohou žít z důvodu snížené soběstačnosti ve svém domácím prostředí.
3. 1. Poslání domova pro seniory
Posláním služby domova pro seniory je poskytovat sociální služby seniorům převážně
z Kraje Vysočina, kteří nemohou žít z důvodu snížené soběstačnosti ve svém domácím
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prostředí. Usilujeme o zachování jejich přirozených kontaktů a podporujeme jejich stávající
dovednosti v péči o sebe sama, nabízíme pomoc při uplatňování jejich práv a zájmů a
umožňujeme kvalitní prožití podzimu života.
3. 2. Poslání domova se zvláštním režimem
Posláním služby domova se zvláštním režimem je poskytovat sociální služby seniorům
(převážně z Kraje Vysočina), kteří nemohou žít z důvodu snížené soběstačnosti ve svém
domácím prostředí (chronicky duševně nemocným, seniorům s Alzheimerovou demencí a s
ostatními typy demencí), a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Usilujeme o zachování jejich přirozených kontaktů a podporujeme jejich stávající dovednosti
v péči o sebe sama, nabízíme pomoc při uplatňování jejich práv a zájmů a umožňujeme
kvalitní prožití podzimu života.
3. 3. Poslání odborného sociálního poradenství – Alzheimer poradny Vysočina
Posláním Alzheimer poradny Vysočina je poskytovat odbornou poradenskou a
podpůrnou činnost nemocným Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí, jejich
rodinám, pečovatelům i široké veřejnosti. Naší prioritou je podporovat důstojný a kvalitní
život těchto osob v přirozeném prostředí. Věříme, že kvalita života člověka s demencí je
přímo úměrná kvalitě života pečovatele.

4. Cíle služby
4. 1. Domov pro seniory
Poskytovat v souladu s posláním organizace kvalitní služby v domově pro seniory ve Ždírci:
podporovat uživatele, udržovat jejich soběstačnost, respektovat jejich potřeby, chránit jejich
soukromí, podporovat kontakty s přirozeným prostředím.
4. 2. Domov se zvláštním režimem
Poskytovat v souladu s posláním organizace kvalitní služby v domově se zvláštním
režimem ve Ždírci: podporovat uživatele, udržovat jejich soběstačnost, respektovat jejich
potřeby, chránit jejich soukromí, podporovat kontakty s přirozeným prostředím.
4. 3. Alzheimer poradna Vysočina








Zvýšit informovanost o problematice a možné prevenci kognitivních deficitů.
Napomáhat k včasnému odhalení kognitivního deficitu.
Zajistit informovanost uživatelů o možnostech podpory péče o nemocného v domácím
prostředí.
Vzdělávat formální i neformální pečovatele.
Přispět ke zkvalitnění života lidí s diagnostikovanou kognitivní poruchou i jejich
pečujících a blízkých.
Podpořit samostatnost a dovednosti uživatelů potřebné pro řešení jejich vlastní situace
a zůstat součástí přirozené vztahové sítě.
Usnadnit uživatelům orientaci v síti sociálních služeb, zprostředkovat podporu či pomoc
jiných institucí a sociálních služeb (v závislosti na individuálních potřebách uživatele).
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Být centrem odborného sociálního poradenství pro danou cílovou skupinu v kraji
Vysočina.

5. Zásady naší práce
Zásady naší práce se skrývají ve dvou slovech, se kterými se v námi poskytovaných službách
často setkáváme.
5. 1. Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem
S oběstačnost (podpora uživatelů jen v té míře, jakou potřebují)
E tika (dodržování morálních hodnot a norem mezi všemi lidmi v rámci dané služby)
N aslouchání (i zdánlivá maličkost může být důležitá, všímat si přání)
I ndividuální přístup (ke každému přistupujeme podle jeho potřeb)
O chota (ve smyslu přijetí nových změn v souvislosti s vývojem sociálních služeb)
R espekt (přijímat názory druhých, vnímat rozdílnost lidí)

5. 2. Odborné sociální poradenství








Individuální přístup
Podpora aktivity, samostatnosti
Respekt, autonomie uživatele
Nestrannost
Anonymita, diskrétnost
Bezplatnost
Odbornost a profesionalita

6. Cílova skupina
6. 1. Domov pro seniory
Služba je určena pro seniory od 60 ti let věku, převážně z Kraje Vysočina, kteří z důvodu
věku, či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
6. 2. Domov se zvláštním režimem
Služba je určena pro seniory od 55 let věku, (chronicky duševně nemocným, seniorům s
Alzheimerovou demencí a s ostatními typy demencí) převážně z Kraje Vysočina, kteří
z důvodu trvalé změny duševního onemocnění mají sníženou soběstačnost a potřebují
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
6. 3. Odborné sociální poradenství
6
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Osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby s kognitivním deficitem, ACH a
jinými typy demence od 26- ti let, prioritně z kraje Vysočina).
Osoby v krizi, neformální a profesionální pečující o osoby s kognitivním deficitem,
nemocné s ACH a jinými typy demence od 18- ti let).
Senioři, skupina nejvíce ohrožená onemocněním, prevence, edukace.

7. Kapacita poskytovaných služeb
Celková kapacita domova je 116 lůžek. Domov pro seniory nabízí 46 lůžek a domov se
zvláštním režimem disponuje 70 lůžky. Uživatelé bydlí na jednolůžkových, dvoulůžkových a
trojlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Kapacita odborného sociálního poradenství je:





120 minut jednání při první konzultaci
60 - 90 minut jednání při opakované konzultaci
Telefonické a e-mailové konzultace
Vzdělávací a osvětové akce

8. Struktura organizace

Ředitel

Senior Point a Family
Point

Alzheimer poradna
Vysočina
vedoucí

Ekonomický úsek vedoucí, zástupce řed.

Provozní úsek vedoucí

Odborný pracovník

Účetní/personalista

Údržbáři

Pracovníci v sociálních
službách

Skladník

Vedoucí stravovacího
provozu, kuchaři

Administrativní
pracovnice,recepce

Projektový pracovník

Pradleny

Úsek přímé péče

Zdravotnický úsek

Úsek sociální

vedoucí

vedoucí

vedoucí

Vedoucí DSP

Pracovníci v sociálních
službách

Vedoucí DZR

Pracovníci v sociálních
službách

Zdravotní sestry

Sociální pracovníci

Pracovníci ZVNČ

Úklid
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Počty pracovníků:
1. Úsek ředitele
Úsek ředitele
Ředitel
Pracovníci Senior Pointu a Family Pointu

3
1
2

2. Úsek ekonomický
Úsek ekonomický
Vedoucí úseku
Personalista/ účetní
Projektový pracovník
Skladník

4
1
1
1
1

3. Úsek přímé péče
Úsek přímé péče
Vedoucí úseku
Oddělení DPS
Vedoucí oddělení
Pracovníci v sociálních službách
Oddělení DZR
Vedoucí oddělení
Pracovníci v sociálních službách

39
1
13
1
12
25
1
24

4. Úsek zdravotnický
Úsek zdravotnický
Vedoucí úseku
Zdravotní sestry

9
1
8

5. Úsek sociální
Úsek sociální
Vedoucí úseku
Sociální pracovníci
Pracovníci základní výchovné nepedagogické činnosti

6
1
2
3

6. Úsek provozní
Úsek provozní
Vedoucí úseku
Pradleny
Údržbáři
Uklízečky
Oddělení stravovacího provozu

20
1
3
2
6
8
8
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Vedoucí oddělení
Kuchaři

1
7

7. Úsek Alzheimer poradna Vysočina
Úsek Alzheimer poradna Vysočina
Vedoucí úseku
Odborný pracovník
Odborný pracovník/soc. pracovník
Pracovník v sociálních službách
Administrativní pracovnice, recepční

5
1
1
1
1
1

Celkový počet zaměstnanců domova (fyzický):
Domov celkem

86

Přepočtený počet úvazků je 82

9. Statistické údaje za rok 2018
9. 1. Evidence žadatelů
Přijatých žádostí

Vyřazených žádostí

Počet žádostí
v evidenci
k 31.12.2018

74

52

165

126

322

178

487

domov pro seniory

167
domov se zvláštním
režimem
celkem:

241

9. 2. Uživatelé služeb
Průměrný věk uživatelů –
domov pro seniory

80

Průměrný věk uživatelůdomov se zvláštním režimem

86
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Stav uživatelů celkem
Příjem uživatelů

37
37

Úmrtí uživatelů

Rozdělení uživatelů dle věku (celkem)
7
27-64
65-74

13

75-80

17

81-90

59

91 a více

19

Rozdělení uživatelů dle výše příspěvku na péči (celkem)
3
I. stupeň
II. stupeň

19

III. stupeň

34

IV. stupeň

59

Rozdělení uživatelů dle pohlaví (celkem)
20
Muži
Ženy

95

Počty pokojů
4
Jednolůžkový
41
Dvoulůžkový
10
Trojlůžkový

10. Zhodnocení připomínek, podnětů, stížností a pochval
10
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V průběhu roku 2018 jsme řešili 4 stížnosti. Postupováno bylo dle příslušných vnitřních
pravidel organizace. Vyřešeny byly jako neoprávněné či částečně oprávněné a byla přijata
nápravná opatření. Podněty se týkaly převážně kvality podávané stravy a jednou bylo řešeno
překročení zákazu kouření v budově. Přijaly jsme několik pochval převážně od rodin klientů.

11. Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím
Naše organizace postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím. Informace o organizaci a poskytovaných službách jsou k dispozici na
společném portálu Kraje Vysočina, na webových stránkách domova www.domovzdirec.cz.

12. Informovanost o službách, propagace a odborné aktivity
Informace o službách, které náš domov poskytuje, jsou k dispozici na webových stránkách
domova www.domovzdirec.cz, a na stánkách poradny www.alzheimerporadnavysocina.cz. V
tištěné podobě tyto informace jsou k dispozici praktickým lékařům, v nemocnicích,
v léčebnách dlouhodobě nemocných, psychiatrických nemocnicích a v dalších zdravotnických
zařízeních a organizacích, které mají vztah k péči o seniory.
V rámci služby domov pro seniory i domov se zvláštním režimem poskytujeme ubytování
(do kterého je zahrnut úklid, praní a drobné opravy ložního prádla a ošacení, žehlení)
a stravu (která je poskytována celodenně, její složení odpovídá věku, zásadám racionální
výživy a potřebám dietního stravování. Skládá se z pěti jídel: snídaně, přesnídávka, oběd,
svačina, večeře – u diabetiků druhá večeře.
Služba dále zahrnuje úkony uvedené v § 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v
platném znění a v § 15 prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu (505/2006 Sb.).
Služby v domově jsou zajišťovány kvalifikovanými pracovníky (pracovníci sociální služby,
zdravotní sestry, sociální pracovnice atd.). Úzce jsme celý rok spolupracovali s praktickou
lékařkou MUDr. Jaroslavou Hájkovu a psychiatrem MUDr. Zuzanou Sedláčkovou. V rámci
přímé péče pracovníci domova poskytují přímou obslužnou péči o uživatele, tj. podporují je
v zachování soběstačnosti v co nejvyšší možné míře, provádí nácvik jednoduchých denních
činností, poskytují uživatelům pomoc při osobní hygieně a oblékání, doprovází uživatele
k lékaři, na kulturní akce atd. Staráme se také o smysluplné a příjemné využití volného
času našich seniorů. Náš domov nabízí našim uživatelům také různé pracovní činnosti 11
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cvičení, ruční práce, hraní společenských her, muzikoterapii atd. V roce 2018 pokračovala
v našem domově canisterapie – návštěva psů v domově. Uživatelé využívali možnost
půjčovat si zvukové knihy v Městské knihovně Jihlava. Kdo má zájem, může se do těchto
aktivit zapojit. Pro naše klienty jsme po celý rok 2018 zajišťovali drobné nákupy. Rozběhl se
provoz recepce a poštovních schránek v spojovací hale domova. Zahájena byla také činnost
v keramické dílně, ožila zahrada paměti – její součástí se stal výběh pro kamerunské kozy a
domeček s morčaty. V domově i nadále probíhaly pravidelné mše, návštěvy kněze na
pokojích. Výše uváděné činnosti jsme poskytovali seniorům v rámci obou našich
registrovaných služeb (domov pro seniory a domov se zvláštním režimem).
Náš domov navštívilo mnoho spřátelených organizací i významných osobností jak
z Kraje Vysočina, tak z celé republiky.

Dále byla využívaná Zahrada paměti (Memory garden). Sloužila nejen k pobytu seniorů
venku s doprovodem i bez doprovodu, ale byly do ní přeneseny některé vhodné zájmové
aktivity a podařilo se v ní také pravidelně sloužit mši pod širým nebem.
Zhodnocení odborné a vzdělávací činnosti:
Naše organizace zajišťuje pro své pracovníky kvalitní a potřebné vzdělávací aktivity. Cílem je
zajištění kvalitních služeb pro seniory týmem proškolených a kvalitně vzdělávaných
pracovníků. Při tvorbě vzdělávacího plánu vycházíme z potřeb pracovníků, které zajišťujeme
v rámci motivačně hodnotících pohovorů.
Uskutečněné vzdělávací aktivity v roce 2018


Komunikační dovednosti



Ošetřovatelská dokumentace v zařízení soc. služeb



Jak žít se sluchovou vadou v seniorském věku



Stres a paměťový výkon



Bezpečnost a první pomoc při práci



Setkání trenéru paměti na Vysočině



Deprese u seniorů



Pomoc a podpora pro neformální pečovatele



Rozvoj kompetencí manažerů v sociálních službách – řízení lidských zdrojů



Bazální stimulace – základní kurz
12
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Péče o osoby dlouhodobě upoutané na lůžko



Rozvoj týmové spolupráce zaměstnanců sociálních služeb



Individuální plánování průběhu sociální služby



Paliativní péče v Kraji Vysočina



Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče



Jak přežít péči o klienty sociálních služeb



Péče v sociálních službách a její eticko – právní rovina



Standardy kvality sociálních služeb



Péče o pečující



Úvod do supervize

13. Zhodnocení činnosti sociálního a aktivizačního úseku
Sociální úsek domova se podílel na tvorbě metodik, zavádění standardů kvality,
spolupracoval na zájmové činnosti uživatelů, podílel se na organizaci kulturních a jiných
akcí v domově. Velkou měrou k tomu přispěli aktivizační pracovníci domova, kteří nabízí
našim seniorům bohatou paletu aktivit a naplňují tak jejich volný čas. Zároveň však usilují o
to, aby ve formě zábavy či her pomohli našim seniorům udržet si své schopnosti.
Jsme rádi, že si v roce 2018 našli cestu do Domova Ždírec dobrovolníci, aby dělali společnost
našim seniorům a dali jim to, za co jsou senioři nejvíce rádi – svojí pozornost. Jsme rádi za
setkání s těmito lidmi, kterým nejsou naši senioři lhostejní a kteří v této uspěchané době jim
jsou ochotni věnovat něco tak vzácného a nedostatkového – svůj volný čas. Někteří
z dobrovolníků navštěvovali naše seniory, aby jim předčítali z knih, povídali si s nimi, vzali je
na procházku či na mši do místního kostela. Jiní pro náš domov coby dobrovolníci pořádali
zajímavé programy.
V roce 2018 se náš domov již podruhé zapojil do projektu Víkend otevřených zahrad. Cílem
této akce bylo umožnit široké veřejnosti vstup do zahrady domova. Pro návštěvníky byl
připraven i bohatý doprovodný program v podobě ukázky canisterapie a prodeje
keramických výrobků. Návštěvníci měli také možnost nahlédnout do vnitřních prostor
domova. Domov i nadále pokračoval ve spolupráci se zdejší Mateřskou školou Ždírec a
docházelo tak k pravidelnému setkávání dětí s uživateli domova. Dětská spontánnost a
bezprostřednost dokáže vždy vykouzlit úsměv na tvářích našich uživatelů. A dětem setkání se
seniory poskytla tolik potřebný kontakt a propojení generací, které mnohým v běžném životě
13
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schází. Dále se podařilo uspořádat druhý ročník Turnaje v pétanque, na který se sjeli
uživatelé z okolních domovů.
Koncem roku se plnila přání uživatelů prostřednictvím projektu Ježíškova vnoučata, který
zaštítil Český rozhlas.
Akcí bylo opravdu mnoho a kromě těchto akcí, které byly pro naše uživatele v tomto roce
nové, se v domově konaly pravidelné společenské akce a aktivizace. Každý měsíc se
v domově konaly dvě mše svaté. Dokonce se nám podařilo uspořádat několik mší ve
ždíreckém kostele.
Aktivizační pracovnice každý všední den nabízely uživatelům na jednotlivých odděleních
účast na aktivizačních programech, jejichž náplň bývá rozmanitá, tak aby si každý zájemce
našel to své, a je uzpůsobena možnostem a schopnostem našich seniorů. Uživatelé se mohli
zapojit do tréninku kognitivních funkcí, pohybového cvičení, muzikohraní, vaření,
zahradničení, ručních prací, tvoření, canisterapie, keramiky…

Přehled kulturních akcí, které se uskutečnily v roce 2018:



























Účast na akci Srdce na dlani
Návštěva Tří králů
Masopust
Trénování paměti v rámci Mezinárodního týdne trénování paměti
Velikonoční vystoupení skupiny Seniorek
Oslava Mezinárodního dne žen
Tvoření s dětmi z Mateřské školy Ždírec
Účast na Turnaji v šoulené v Havlíčkově Brodě
Pálení čarodějnic
Oslava Dne matek s dětmi z Mateřské školy Ždírec
Účast na Májové slavnosti v Proseči u Pošné
Hudební vystoupení skupiny Viola z Olomouce
Beseda s pracovníky ZOO Jihlava na téma Jaro, lásky čas
Víkend otevřených zahrad
Účast na Turnaji v pétanque v Třebíči
Přednáška se včelařem MVDr. Šobáněm
Tvoření dekorace s floristkou paní Zajíčkovou
Mše svatá v kostele Ždírec
Oslava dožínek a průvod ke sv. Anně
Návštěva koncertů dechové hudby na náměstí v Jihlavě
Ždírecké koulení – turnaj v pétanque
Účast na Prosečkiádě v Proseči u Pošné
Canisterapie s dětmi z Mateřské školy Ždírec
Oslava Mezinárodního dne seniorů se skupinou Viola z Olomouce
Účast na komunálních volbách
Beseda s pracovníky fy Království loutek
14

Výroční zpráva Domova Ždírec, p. o. 2018







Divadelní představení spolku „Kamarádi“
Výroba adventního věnce s floristkou paní Zajíčkovou
Návštěva Mikuláše, anděla a čertů
Účast na Barevných Vánocích na Krajském úřadě Kraje Vysočina
Vánoční besídka žáků Základní umělecké školy Polná
Pořad „Nostalgické swingování“

14. Zhodnocení činnosti úseku přímé péče
Pracovníci úseku přímé péče se starají o celkem 116 seniorů v rámci dvou
poskytovaných sociálních služeb – domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.

Úsek přímé péče je personálně zajištěn:


vrchní sestrou



vedoucí oddělení pro DPS a oddělení DZR 1A



vedoucí oddělení pro DZR1, DZR 2 a DZR 3



7 všeobecnými sestrami (službu zajišťují na DZR i DPS)



37 pracovníky v sociálních službách



1 všeobecnou sestrou jako pohybově aktivizační pracovník

Domov pro seniory:
V rámci této služby poskytují pracovníci péči 46 uživatelům. Péče odpovídá přiznaným stupňům
příspěvku na péči a je poskytována individuálně – dle potřeb jednotlivých seniorů.
Trvale bylo na této službě zhruba 10 uživatelů upoutáno na lůžku, 26 uživatelů je mobilních za
pomoci druhé osoby nebo kompenzačních pomůcek a 10 bylo mobilních bez pomůcky – viz. graf.
Struktura uživatelů služby DPS z pohledu mobility k 31.12.2018

10

10

mobilní bez pomůcky
mobilní s pomůckou nebo s
pomocí druhé osoby

26

imobilní
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Domov se zvláštním režimem:
V rámci této služby poskytují pracovníci péči 70 uživatelům v rámci čtyř komunit (3
komunity po 20 seniorech a jedna po 10). Péče odpovídá přiznaným stupňům příspěvku na
péči a je poskytována individuálně – dle potřeb jednotlivých seniorů.
Trvale bylo na této službě zhruba 36 uživatelů upoutáno na lůžko, 16 uživatelů je
mobilních za pomoci druhé osoby nebo kompenzačních pomůcek a 18 bylo mobilních bez
pomůcky – viz. graf.

Struktura uživatelů z DZR z pohledu mobility k 31. 12. 2018:

18

mobilní bez pomůcky

36
16

mobilní s pomůckou nebo s
pomocí druhé osoby
imobilní

V rámci obou těchto poskytovaných sociálních služeb pracovníci přímé péče našeho
domova vykonávají činnosti, které se vztahují k ubytování, podávání stravy, úklidu a praní
prádla, úkony spojenými s péčí o osobu seniora, pomoc při osobní hygieně, použití WC.
Pomáhají uživatelům při obstarávání nákupů, kontaktu s přirozeným sociálním
prostředím, zajišťují doprovody k lékaři v domově i mimo domov. Pomáhají jim při využívání
různých informačních zdrojů, spolupodílejí se na integraci našich seniorů do běžné populace.
Spolupodílejí se na tvorbě standardů kvality pro poskytované služby. S uživateli na
domově se zvláštním režimem využíváme získané poznatky při práci metodou validace.
Vzniká tým pracovníků, kteří by formou validace pracovali s uživateli a provedli je všemi
stádii jejich onemocnění důstojně, bezpečně a pomohli jim k přijetí sebe sama, smíření se a
završení své životní etapy.
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Výraznou měrou se podílejí na individuálním plánování průběhu poskytování sociální
služby. Jsou klíčovými pracovníky. Jsou členy realizačních týmů pro individuální plánování,
řeší rizikové situace našich uživatelů a vytváří pro ně bezpečný, ale zároveň otevřený domov.
Při své práci dbají na důstojnost seniora, dodržují etický kodex domova a
nezanedbatelným kritériem dobře odvedené práce je pro ně i vytvoření pocitu bezpečí pro
naše uživatele, získání jejich důvěry a vytvoření důstojného prostředí a podmínek pro prožití
jejich podzimu života.

15. Zhodnocení činnosti odborného sociálního poradenství –
Alzheimer poradna
Poradna v roce 2018 uskutečnila 1136 konzultací. Část konzultací probíhala i opakovaně.
Někteří uživatelé i pečující využívají služeb poradny dlouhodobě. Během osobních,
telefonických i emajlových konzultací pomáháme klientům řešit především situace vznikající
při péči o člověka s demencí v domácím prostředí. Poradenské dny Alzheimer poradny
Vysočina probíhají nejen v prostorách Domova Ždírec p. o., ale s uživateli se setkáváme
v domácím prostředí nebo ve veřejném prostoru, vhodném pro jednání. Nejčastěji k jednání
využíváme Senior Pointy, knihovny, úřady apod.
V rámci edukace laických i odborných pečujících dochází k průběžné aktualizaci vzdělávacích
materiálů na internetových i facebokových stránkách poradny. Pečující zde získá ucelený a
přehledně rozčleněný balík rad a návodů, jak si prakticky počínat v péči o nemocného s
demencí. Ale i na jakou finanční podporu má nárok a kde své nároky uplatnit. Snažíme se
nabídnout i nejnovější informace o výzkumu, prevenci a léčbě této závažné nemoci.
Pracovníci poradny zajišťují propagaci poradny i v regionálním tisku a rozhlase, spolupracují
s Ústavem sociální práce Univerzity Hradec Králové. V rámci preventivní a edukační činnosti
se pracovníci APV účastní aktivně konferencí i dalších akcí, mapujících problematiku
onemocnění demencí v kontextu domácí péče. Aktivně se věnují trénování paměti a
lektorsky zabezpečují přednášky pro spolky a organizace Kraje Vysočina. V roce 2018 se 17
uskutečněných přednášek zúčastnilo 401 posluchačů.
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Velkou pozornost pracovníci poradny věnují i odborné knihovně, která je k dispozici všem
pracovníkům Domova Ždírec p. o., a nabízí novinky domácích i zahraničních autorů. Aktuálně
čítá na 83 titulů. Na vysokou odbornost pracovníků je kladen velký důraz, a je zde i značná
podpora vzdělávání ze strany managementu zařízení.

16. Zhodnocení činnosti Senior a Family pointu Jihlava
1. Zajištění provozu
Kancelář Senior pointu Jihlava se nachází v centru města na adrese Palackého 26,
Jihlava. Na této adrese je společně provozován Senior point a také Family point
Jihlava. Provoz byl zajištěn od pondělí do pátku mimo státních svátků od 8.00 do
17.00 hodin vždy jednou z pracovnic - Alenou Novákovou nebo Janou Stejskalovou.
2. Poradenská činnost Senior a Family pointu Jihlava
Poradenství se týkalo těchto oblastí.
- Poskytování pomoci rodinám a seniorům při komunikaci s úřady a institucemi
- Poskytování informací o sociálních a zdravotnických službách ve městě a celém
kraji Vysočina
- Poskytování informací o volnočasových, kulturních, společenských a sportovních
akcích v Jihlavě a okolí
- Poskytování informací o senior pasech, zajištění jejich registrace do programu
senior pasů
- Zprostředkování právního poradenství pro rodiny a seniory
- Poskytování informací o aktivitách Kraje Vysočina zaměřené na rodiny a seniory
- Poradenství při používání počítače volně přístupného k internetu
- Poradenství v rámci Alzheimer poradny Vysočina
3.
-

Akce Senior a Family pointu Jihlava tematické
Cvičení pro rodiny a seniory
Dny pro rodiny a seniory
Různá zdravotní cvičení
Kurz sebeobrany pro seniory
Kreativní dílny pro rodiny a seniory
Masáže a cviky nohou
Automasáže a cviky rukou
Kurzy výtvarných technik
Jarní dny
Oslava Mikuláše
Vycházka podzimní přírodou se zdravotním cvičením
Moveterapie v každém věku

-

Akce odborné vzdělávací organizované Senior a Family pointem Jihlava
Přednášky pro rodiny a ženy na mateřské dovolené
18
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-

Zdravý a krásný úsměv v každém věku
Tajemství vitamínů
Včelí produkty a jejich vliv na lidské zdraví
Jak se orientovat v mediálním světě
Psychické aspekty stárnutí
Prevence mozkové mrtvice, rizika respiračních nemocí
Nenechte sebou manipulovat
Zoonózy – nákazy přenášené ze zvířat na člověka
Ženské zdraví z pohledu tradiční čínské medicíny
Správné trávení a poruchy zažívání

Závěr: Služeb Senior a Family pointu v Jihlavě za rok 2018 využilo celkem 4 290 osob.

17. Zhodnocení činnosti provozního úseku
V minulém roce jsme zahájili třetí rok využívání teplé vody z bioplynové stanice, čímž dochází
ke značnému snížení spotřeby plynu. Úspory v řádech statisíců nám potvrdily správnost
rozhodnutí a realizace změny způsobu vytápění a ohřevu teplé vody, k další úspoře dojde
v roce 2020, kdy dojde ke snížení DPH u dodávek tepla z 15 na 10%. Z investičních akcí došlo
k nákupu nového vozidla Citroen Berlingo.

Prováděná údržba
V průběhu roku byla činnost vlastní údržby zaměřena na drobné dovybavení objektů, ale
zejména na zabezpečení kvalitních a rychlých služeb pro oddělení a to drobných oprav,
nákupu, přepravních požadavků, údržby venkovního areálu a dodavatelského zabezpečení
veškerých servisních a revizních činností.

18. Závěry rozborů hospodaření za rok 2018
Hospodaření naší organizace je v souladu s Ročním finančním plánem_2018 (dále jen
RFP_2018)
Výsledek hospodaření jako první závazný ukazatel splněn. Zlepšený VH ve výši
244tis. bude rozdělen do rezervního fondu a použit na krytí ztrát z hospodaření.
Mzdový limit jako druhý závazný ukazatel nebyl překročen.
Významné nákladové položky VZZ_2018
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Nejvýznamnější položkou jsou osobní náklady, které tvoří 75% celkových nákladů, dále pak
nákup materiálu, kde zásadní část tvoří potraviny na stravování pro naše klienty, odpisy
majetku a spotřeba energií.

Významné výnosové položky VZZ_2017
Část výnosů tvoří úhrady od uživatelů, které pokrývají náklady v úrovni 37%, PnP 31%,
zásadní částka jsou poskytnuté transfery od KÚ a MPSV v úrovni 27%.
V oblasti úhrad zdravotních výkonů přispěly pojišťovny 5%.
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Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu
Příspěvek na vyrovnávací platbu UZ13305 - organizace obdržela na základě naší žádosti
č.A/2018/457 ze dne 3. 11. 2017 v r. 2018 transfer ve výši 16049tis.Kč. Tato dotace byla
účtována v souladu se závazným pokynem zřizovatele RK-10-2016-38,17. 3. 2016. Na
základě tohoto pokynu, bylo provedeno vyúčtování a finanční vypořádání dotace
v zákonném termínu a to 16. 1. 2019.

Dotace MPSV dle služeb _2010-2018
CZK

10000000
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2000000
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Období

1

2
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6

7

8

9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Domov se zvláštním režimem 1 360 000 2 200 000 3 921 000 6 000 000 4 884 000 5 000 000 5 185 000 6 282 000 9 499 000
Domov pro seniory

7 390 000 4 398 000 4 358 000 4 750 000 3 866 000 4 001 000 4 098 000 4 516 000 4 699 000

APV poradna

-

-

-

-

-

1 527 900 845 000 1 473 000 1 851 000

Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele
Čerpání příspěvku na provoz od zřizovatele - z grafického zobrazení vývoje čerpání je
však zřejmé, že se naše organizace začíná stabilizovat a to jak kapacity klientů, tak běžný
provoz. V 9/2016 převzala naše organizace pobočku Senior Family point v Jihlavě, což se
odrazilo v navýšeném příspěvku na provoz.

KÚ_příspěvek na provoz_celkem
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Osobní náklady a zaměstnanci
V průběhu roku 2018 nedošlo k žádným významným změnám v počtu zaměstnanců. Od r.
2014 naše organizace stabilizuje celkový počet zaměstnanců v přímé péči, v THP nárůst o
1zaměstnance je způsoben akvizicí Senior pointu v Jihlavě.

Počet zaměstnanců 2011-2018
Počet zaměstnanců

50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
-

2011
Zdravotničtní pracovníci 14,58

2012
14,00

2013
13,14

2014
11,35

2015
10,10

2016
10,87

2017
10,87

2018
11,33

Odborní soc.pracovníci

30,82

33,37

37,13

47,40

48,14

46,68

47,00

46,30

THP

2,79

4,58

4,59

5,00

6,00

5,94

6,00

7,06

Dělnické kategorie

8,17

11,77

15,99

18,37

18,39

19,60

20,00

18,47

Peněžní fondy
 Investiční fond - byl tvořen odpisy DHM. Čerpán na nákup majetku a odvod do
rozpočtu

zřizovatele.

 Fond kulturních a sociálních potřeb – tvorba dle vyhl. 365/2010 Sb. 2% ze mzdových
nákladů, čerpán na rekreaci zaměstnanců a dětí.
 Fond odměn tvoříme ze zlepšeného výsledku hospodaření
 Rezervní fond – tvorba ze zlepšeného HV a jeho následného použití v souladu se
zákonem č.250/2000 Sb.
Závodní stravování zaměstnanců organizace:
Naše organizace poskytuje zaměstnancům závodní stravování. Zároveň přispívá z FKSP
částkou 13,-Kč/oběd.
V rámci účelného využití nově vybudované vývařovny provozuje i doplňkovou činnost
„Pohostinství“ v souladu s dod.č. 9 ke ZL.
Tuto doplňkovou činnost poskytujeme pro veřejnost služby (obědy) i pro zaměstnance.
Péče o spravovaný majetek:
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Informace o nemovitém majetku předaném organizaci k hospodaření: naše organizace
pečuje o svěřený majetek v souladu s pravidly Rady kraje vysočina a zák.250/2000 Sb.
Informace o investiční činnosti, opravách a údržbě: V r. 2018 v sídle naší organizace
neproběhla žádná dlouhodobě plánovaná investiční akce.
Informace o pojištění majetku a pojistných událostech:

organizace má veškerý majetek

pojištěn u Kooperativa pojišťovny, zák. pojištění zaměstnanců.
Informace o inventarizaci majetku na základě zák.563/1991 Sb. , Směrnice k provedení
inventarizace EÚ/006/2015, dod.č.3 a dále pak z Rozhodnutí ředitele organizace ze dne 17.
12. 2018 byla provedena fyzická Inventarizace majetku a zásob, rovněž byla ke rozhodnému
dni provedena

dokladová inventarizace závazků a pohledávek. Nebyly zjištěny

inventarizační rozdíly

Informace o pronájmech a výpůjčkách svěřeného nemovitého majetku – organizace
pronajímá kompenzační pomůcky za cenu dohodou na základě „Smlouvy o zapůjčení
kompenzační pomůcky“.

Pohledávky a závazky organizace
Pohledávky - organizace má ke dni ukončení inventarizace uhrazeny veškeré pohledávky r.
2018
Závazky - organizace má ke dni ukončení inventarizace uhrazeny všechny významné
závazky.

Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha
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Licence: DP40

XCRGUVXA / VXA (01012018 / 01012018)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

XII.18
75002779
Název: Domov Ždírec, přísp.organizace
Období:
IČO:

Číslo

Syntetický

položky

Název položky

A.

účet

Náklady celkem
I.

II.

Náklady z činnosti

V.

I.

IV.

2

3

4

51 063 661,16

510 181,93

46 170 644,51

441 859,32

510 181,93

46 148 771,50

441 859,32

4 971 664,90

47 023,57

4 693 850,05

122 634,12

2. Spotřeba energie

502

2 364 605,07

9 496,00

1 937 907,00

4. Prodané zboží

504

8. Opravy a udržování

511

155 446,19

395 387,09

3 994,00

9. Cestovné

512

61 200,00

111 601,00

1 127,00

10. Náklady na reprezentaci

513

26 183,00

1 149,18

63 810,24

1 868,79

12. Ostatní služby

518

1 642 619,61

4 716,00

1 525 788,12

15 412,00

13. Mzdové náklady

521

28 371 548,00

98 886,00

25 051 851,00

17 848,00

14. Zákonné sociální pojištění

524

9 449 155,00

32 928,00

8 396 536,00

6 190,00

15. Jiné sociální pojištění

525

119 435,00

100 489,00

1 015,00

16. Zákonné sociální náklady

527

587 952,00

2 361,00

519 513,00

5 248,00

28. Odpisy dlouhodobého majetku

551

3 173 141,00

12 744,00

3 146 690,00

31 785,00

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

132 783,26

36. Ostatní náklady z činnosti

549

5 508,23

19 575,00
215 116,41

300 878,18

196 563,96
4 194,04

Finanční náklady

21 779,45
563

21 779,45

Náklady na transfery
Daň z příjmů

93,56

241,90
591

93,56

241,90

Výnosy celkem

51 304 306,96

513 153,00

46 662 234,43

449 494,00

Výnosy z činnosti

32 261 463,79

513 153,00

30 603 752,28

449 494,00

32 235 173,66

118 330,00

30 392 196,23

182 477,00

2. Výnosy z prodeje služeb

602

4. Výnosy z prodaného zboží

604
649

Finanční výnosy

267 017,00

394 823,00
26 290,13

211 038,55

1 753,17

1 482,15

2. Úroky

662

1 464,17

492,43

3. Kurzové zisky

663

289,00

192,12

19 041 090,00

16 057 000,00

19 041 090,00

16 057 000,00

Výnosy z transferů
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů672

C.

Hospodářská činnost

1

51 063 419,26

17. Ostatní výnosy z činnosti
II.

Hlavní činnost

501

1. Daň z příjmů

B.

Minulé období
Hospodářská činnost

1. Spotřeba materiálu

3. Kurzové ztráty
III.

Běžné období
Hlavní činnost

Výsledek hospodaření
1. Výsledek hospodaření před zdaněním

240 887,70

2 971,07

491 683,48

7 634,68

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

240 645,80

2 971,07

491 589,92

7 634,68

03.04.2019 11h35m51s
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Licence: DP40

XCRGURXA / RXA (01012018 / 01012018)

ROZVAHA
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

XII.18
75002779
Název: Domov Ždírec, příspěvková organizace
Období:
IČO:

Ob dob í
Číslo

Běžné

Syntetický

položky

Název položky

A.
I.

účet

Korekce

Netto

AKTIVA CELKEM

207 162 431,62

42 102 004,62

165 060 427,00

166 898 098,26

Stálá aktiva

195 547 482,09

42 102 004,62

153 445 477,47

156 036 389,22

278 125,47

278 125,47

153 445 477,47

156 036 389,22

Dlouhodobý nehmotný majetek
018

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
II.

Dlouhodobý hmotný majetek

1 253 658,60

3. Stavby

021

156 756 639,57

028

Oběžná aktiva

II.

III.

Zásoby

II.

III.

18 839 321,57

10 004 449,27

8 834 872,30

9 787 784,05

18 419 736,88

18 419 736,88

11 614 949,53

11 614 949,53

10 861 709,04

260 739,97

260 739,97

240 972,27
211 946,34

8. Zboží na skladě

132

30 251,29

30 251,29

22 025,93

10. Ostatní zásoby

139

7 000,00

7 000,00

7 000,00

2 228 072,76

2 228 072,76

2 569 276,82

Krátkodobé pohledávky
1. Odběratelé

311

84 176,91

84 176,91

279 414,63

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

749,00

749,00

63 400,00

9. Pohledávky za zaměstnanci

335

9 300,00

9 300,00

13 640,00

30. Náklady příštích období

381

5 612,00

5 612,00

52 800,60

32. Dohadné účty aktivní

388

2 062 377,85

2 062 377,85

2 094 164,59

33. Ostatní krátkodobé pohledávky

377

Krátkodobý finanční majetek

65 857,00

65 857,00

65 857,00

9 126 136,80

9 126 136,80

8 051 459,95

5. Jiné běžné účty

245

2 305 942,49

2 305 942,49

1 616 209,71

9. Běžný účet

241

6 369 082,99

6 369 082,99

6 104 103,00

10. Běžný účet FKSP

243

369 324,77

369 324,77

260 324,24

15. Ceniny

263

18 703,55

18 703,55

2 776,00

17. Pokladna

261

63 083,00

63 083,00

68 047,00

účet

Ob dob í
Běžné

Minulé

PASIVA CELKEM

165 060 427,00

166 898 098,26

Vlastní kapitál

157 225 779,61

158 535 113,74

Jmění účetní jednotky a upravující položky

153 696 793,80

156 287 705,55

1. Jmění účetní jednotky

401

106 194 518,83

108 168 681,34

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

47 502 274,97

48 119 024,21

3 285 368,94

1 748 183,59

Fondy účetní jednotky
1. Fond odměn

411

622 714,11

622 714,11

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

408 128,72

305 079,72

413
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

856 692,84

357 468,24

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

77 284,50

74 284,50

5. Fond reprodukce majetku, fond investic

416

1 320 548,77

388 637,02

243 616,87

499 224,60

Výsledek hospodaření

Cizí zdroje
III.

144 994 946,57

223 488,68

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
D.

143 356 946,57

223 488,68

Syntetický

I.

1 253 658,60

13 399 693,00

112

Název položky

C.

1 253 658,60

2. Materiál na skladě

Číslo
položky

278 125,47
41 823 879,15

031

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

I.

278 125,47
195 269 356,62

1. Pozemky

022
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých
věcí

B.

Minulé

Brutto

Krátkodobé závazky

243 616,87

499 224,60

7 834 647,39

8 362 984,52

7 834 647,39

8 362 984,52

5. Dodavatelé

321

764 798,87

566 639,28

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

1 619 444,03

1 896 544,53

10. Zaměstnanci

331

1 752 477,00

2 177 102,00

12. Sociální zabezpečení

336

701 992,00

908 774,00

13. Zdravotní pojištění

337

301 089,00

389 307,00

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342

242 216,00

370 797,00

37. Dohadné účty pasivní

389

37 427,00

269 520,00

38. Ostatní krátkodobé závazky

378

2 415 203,49

1 784 300,71

03.04.2019 11h40m37s
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Informace k položkám přehledu o peněžních tocích
Naše organizace nesplňuje současně obě hodnotová kritéria, tedy "Aktiva celkem" činí více
než 40mil.Kč a "Roční úhrn čistého obratu" je více než 80mil.Kč. Tyto objemy nebyly
vykázány ani za bezprostředně předcházející účetní období.
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Informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
Naše organizace nesplňuje současně obě hodnotová kritéria, tedy "Aktiva celkem" činí více
než 40mil.Kč a "Roční úhrn čistého obratu" je více než 80mil.Kč. Tyto objemy nebyly
vykázány ani za bezprostředně předcházející účetní období.

19. Přehled o provedených kontrolách v roce 2018
Finanční kontrola je součástí vnitřního řízení a je upravena směrnicí EÚ/004/2015 – Vnitřní kontrolní
systém v souladu s vyhláškou č.416/2004. Zabezpečuje hospodárné, efektivní a účelné hospodaření s
veřejnými prostředky.

-

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – plnění povinností

stanovených v Nař. EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin a ochraně veřejného
zdraví atd. Kontrola provedena dne 12.4. 2018- kontrolní zjištění bez závažných vad.
-

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní

pojištění adt. Kontrola dne 13.6.2018 – nebyla zjištěna žádná pochybení.
-

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – kontrola podle § 88

zákona č. 258/2000 S.,o ochraně veřejného zdraví atd. – kontrola dne 3.8.2018. Zjištěny
drobné nedostatky, které byly ve stanovené lhůtě odstraněny.
-

Okresní správa sociálního zabezpečení Jihlava – plnění povinností v nemocenském

pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na soc. zabezpečení atd. Kontrola
proběhla dne 26.9.2018. Nebyly zjištěny nedostatky.
-

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor sociálních věcí Jihlava – kontrola plnění podmínek

registrace. Kontrola proběhla dne 10.9.- 16.10.2018. Drobné nedostatky byly odstraněny ve
stanovené lhůtě.

26

Výroční zpráva Domova Ždírec, p. o. 2018

20. Příloha – fotogalerie z kulturních akcí konaných v Domově Ždírec

Masopustní sezení

Oslava dožínek

Turnaj v pétanque

Hrátky s pamětí

Oslava Mezinárodního dne seniorů

Pálení čarodějnic
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Divadelní představení spolku „ Kamarádi“

Příprava na Vánoce

ve Ždírci dne 1. 4. 2019
Výroční zprávu zpracoval tým:
PaedDr. Martina Matějková, ředitelka Domova Ždírec, p. o
Bc. Eva Josífková, vedoucí sociálního úseku
Bc. Marika Šimková, vedoucí úseku přímé péče
Bc. Soňa Humpolíčková, vedoucí ekonomického úseku
Ing. Miloš Holub, vedoucí provozního úseku
Mgr. Marcela Rýpalová, vedoucí Alzheimer poradny Vysočina
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