Dům seniorů „POHODA“, o.p.s., Mládí 725, Orlová-Lutyně, 735 14

Výroční zpráva
o činnosti a hospodaření
za rok 2010
Motto:
Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.

V Orlové-Lutyni dne 22.4.2011
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Identifikace organizace
Název:
Adresa sídla:
Telefon:
Web:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Druh reg. služby:
Identifikátor služby:
Cílová skupina:
Kapacita zařízení:
Registrace pro
ošetř. a rehab. péči

Dům seniorů „POHODA“, obecně prospěšná společnost
Orlová-Lutyně, Mládí 725, 735 14
596 511 071
www.pohoda-orlova.cz
pohoda.orlova@seznam.cz
25852051
CZ25852051
Domov pro seniory
3388167
senioři (struktura: mladší – 65 - 80 let, starší - nad 80 let)
31
87173000

Vedení organizace
Ředitelka:
Vedoucí sociálně zdravotního úseku:

Bc. Naděţda Kubalová
Bc. Vítězslava Varkočková

Statutární a kontrolní orgány
Ve sloţení správní rady, která je statutárním orgánem o.p.s., došlo v průběhu roku
2010 ke změně člena. Paní Svatavě Horáčkové skončilo funkční období a Rada
Města Orlová na svém 80. zasedání dne 12.5.2010 jmenovala do funkce paní Evu
Vichrovou.
Správní rada:
Předsedkyně:
(do 30.6.2010)

Svatava Horáčková
Věk: 59 let
Člen správní rady jmenovaný Radou Města Orlová
Zaměstnání: kulturně-propagační referent, Dům kultury Orlová

Předsedkyně:
(od 1.7.2010)

Eva Vichrová
věk: 58 let
Člen správní rady jmenovaný Radou Města Orlová
Zaměstnání: pedagog, ZUŠ J. R. Míši, Orlová-Poruba

Místopředsedkyně: Ing. Miroslava Šromková

Věk: 53 let
Zaměstnání: ředitelka, Obchodní akademie, Orlová, p.o.
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Členka:

Mgr. Zdeňka Kucherková
Věk: 50 let
Zaměstnání: pedagog, Obchodní akademie, Orlová, p.o.

Zasedání správní rady se v roce 2010 uskutečnilo 2 x.
Dozorčí rada:
Předseda:

Ing. Rostislav Šárek
Věk: 27 let
Zaměstnání: pracovník pobočky ČNB pro dohled nad finančním trhem

Místopředsedkyně: Marie Pustelníková

Věk: 68 let
Starobní důchodce
Člen dozorčí rady jmenovaný Radou Města Orlová
Členka:

MUDr. Eva Bobáková
Věk: 79 let
Starobní důchodce

Zasedání dozorčí rady se v roce 2010 uskutečnilo 2 x.
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Organizační struktura organizace

Ředitelka

Administrativněprovozní pracovnice

Vedoucí sociálně
zdravotního
úseku

Zdravotní sestry

Pracovnice
v sociálních službách
- instruktorka

Pracovnice v
sociálních službách

* kategorie „Ostatní provozní pracovníci“ zahrnuje:
-

řidič-údržbář,
uklízečky,
kuchařka.
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Ostatní provozní
pracovníci*

ČÁST A)
Zpráva o činnosti zařízení
 Charakteristika zařízení a činností
Obecně prospěšná společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných
společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě, dne 18.02.2000 v oddíle 0,
vloţce 110.
Dům seniorů „POHODA“, o.p.s. je nestátní zařízení s celoročním nepřetržitým
provozem, které poskytuje sociální a ošetřovatelskou péči 31 obyvatelům, kteří
dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a uzavřeli
s domovem smlouvu o bydlení a poskytování sociálních služeb.
Posláním našeho domova je pomáhat lidem v seniorském věku od 65 let, kteří se
ocitli v nepříznivé sociální situaci, a to tak, aby se dle svých moţností začlenili do
běţného ţivota komunity ve městě, aby se vyhnuli sociální izolaci a nepřerušovali
vztahové vazby s rodinou či přáteli. Tito lidé potřebují pomoc sociální instituce, ve
které si mohou na základě nabídky sluţeb vybrat a uzavřít dohody o individuálním
poskytování sluţeb z oblasti sluţeb spojených s bydlením a stravováním, s péčí či
ošetřovatelstvím, s ošetřovatelskou rehabilitací, s aktivizačními zájmovými činnostmi.
Sociální sluţby jsou poskytovány celoročně a nepřetrţitě.
Registrace sociálních sluţeb byla schválena dne 9.7.2007.
V roce 2010 domov oslavil 10. výročí svého zaloţení. U příleţitosti oslav popřáli
vedení domova zástupci uţivatelů sluţeb, ale i představitelé města Orlová a mnozí
další, kteří dlouhodobě s domovem spolupracují.

 Budova a přilehlá zahrada
Budova zařízení se nachází na okraji sídliště a je obklopena vzrostlou zelení. Celý
areál je řešen bezbariérově, jedná se o objekt pavilónového typu, který je členěn na
2 části:
-

rekonstruovaná část – obytné pokoje uţivatelů sluţeb, pracovny personálu,
společenské a sociální místnosti, jídelna,
nerekonstruovaná část – technické a provozní zázemí – přípravna jídla,
sklady, šatna zaměstnanců, pohotovostní prádelna.

V celé budově domova je instalováno signalizační zařízení.
Přístup na zahradu je rovněţ bezbariérový, zahrada je vybavena vhodným
zahradním nábytkem a poskytuje dostatečné zázemí zde ţijícím seniorům pro
duševní hygienu a odpočinek.
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 Obytné jednotky
Kapacita Domu seniorů „POHODA“, o.p.s. čítá 31 míst. Pro příchozí mobilní
uţivatele je v přízemí k dispozici 7 jednolůţkových a 3 dvoulůţkové pokoje, které
jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením. V prvním patře se nachází 6
jednolůţkových a 6 dvoulůţkových pokojů. Sociální zařízení je společné, neboť se
jedná o ošetřovatelské oddělení, kde jsou umisťováni převáţně uţivatelé imobilní
nebo se ztíţenou pohyblivostí – s kompenzačními pomůckami, inkontinentní.

 Uživatelé sociálních služeb
K 31.12.2010 bylo v zařízení umístěno 31 uţivatelů sociálních sluţeb, z toho 2 muţi
a 29 ţen. Průměrná roční obloţnost lůţek dosáhla 98,51 % - viz příloha č. 1.
V průběhu roku 2010 ukončilo pobyt v zařízení v důsledku úmrtí 12 uţivatelů.
Uvolněná místa byla nabídnuta dalším zájemcům o sluţbu a obsazena.
K 31.12.2010 dosáhl Ø věk uživatelů sluţeb 83 let – viz příloha č. 2.
Příspěvek na péči byl k 31.12.2010 přiznán 29 uţivatelům, z toho:





příspěvek na péči I. stupně
příspěvek na péči II. stupně
příspěvek na péči III.stupně
příspěvek na péči IV.stupně

ve výši 2.000,-- Kč
ve výši 4.000,-- Kč
ve výši 8.000,-- Kč
ve výši 12.000,-- Kč

8
10
7
4

Kompenzační pomůcky k 31.12.2010 pouţívalo 29 uţivatelů.
V péči o uţivatele sluţeb a při manipulaci s nimi jsou vyuţívány i další pomůcky jako
elektrický zvedák, hydraulická ţidle, mobilní Arjo lůţko, koupací křeslo Carendo,
madla, dvoustupňové schůdky, koupací ţidle, ţebříčky do postelí, glukometr,
hrazdičky, protiskluzové podloţky, rotana apod. Pro zlepšení kondice uţivatelů se
vyuţívá rotoped, steper, biotronová lampa, parafín.
Kaţdý uţivatel, který bydlí v Domě seniorů „POHODA“, o.p.s., má se zařízením
písemně uzavřenu Smlouvu o poskytování služeb sociální péče, která stanoví
kromě jiného i výši úhrady za poskytovanou péči. Smlouvu lze po dohodě
oboustranně měnit, doplňovat, ale i ukončit.
Uţivatelé sluţeb mají písemně stanoveny své cíle v individuálních plánech péče.
Kaţdý uţivatel má svého klíčového pracovníka, který je mu nápomocen vytyčeného
cíle dosáhnout. Individuální plán péče kaţdého uţivatele je pravidelně aktualizován a
rovněţ vyhodnocován.
Evidence žadatelů o umístění
Od 1.1.2007 jsou ţádosti o umístění přijímány a vyřizovány v souladu se zákonem o
sociálních sluţbách č.180/2006 Sb.
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Podmínky k umístění uţivatelů sociálních sluţeb do domova jsou stanoveny ve
Vnitřním řádu Domu seniorů „POHODA“, o.p.s., veřejnosti jsou přístupné na
webových stránkách zařízení. Výběr uţivatelů k přijetí do domova provádí tříčlenná
komise- ředitelka, vedoucí sociálně zdravotního úseku a terapeutka.

 Přehled o rozsahu poskytovaných sociálních služeb
 bydlení:
- částečné zařízení pokojů s moţností dovybavení si části samotným
uţivatelem
- zařízení společných místností,
- úklid pokojů (mytí oken, výměna záclon, vysávání, vytírání podlah, utírání
prachu, úklid skříní, mytí dveří, úklid sociálního zařízení),
- praní loţního i osobního prádla,
- výměna loţního prádla, větrání,
- zalévání květin,
- drobné opravy dle potřeby,
- osobní nákupy.
 stravování:
5 x denně (zahrnut 1x denně pitný reţim)
 pečovatelsko-ošetřovatelská péče:
- dle potřeby osobní hygiena či dopomoc při osobní hygieně,
- převazy, ošetření dekubitů,
- dle potřeby zajištění a zprostředkování lékařského ošetření,
- dle potřeby příprava a výdej léků,
- pomoc při jídle,
- pomoc při zprostředkování sociálních příspěvků,
- pomoc při zprostředkování zvýšeného důchodu pro bezmocnost,
- doprovod na úřady, k lékařům, na kulturní akce,
- úschova peněţních prostředků.
 aktivizační zájmové činnosti: (skupinové či individuální – dle výběru uţivatelů)
- ergoterapeutické,
- arteterapeutické,
- hudebně-pohybová terapie,
- hudební terapie,
- trénink paměti,
- zdravotní tělesná výchova.
 ošetřovatelská rehabilitace:
- polohování,
- vertikalizace,
- chůze,
- nácvik a podpora soběstačnosti.
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Jedenkrát měsíčně zprostředkováváme pedikérské a kadeřnické sluţby.

 Výsledky práce s uživateli služeb
S kaţdým uţivatelem sluţeb zpracovávají klíčoví pracovníci individuální plán péče,
kde si uţivatelé stanovují cíle. Pracuje se s nimi individuálně i skupinově. Cíle si
uţivatelé vytyčují sami, případně s pomocí klíčových pracovníků či rodiny a mohou si
je dle potřeby měnit.
Dle výsledků Barthelova testu základních všedních činností k 31.12.2010 je stav
péče o vlastní osobu u 29 uţivatelů sluţeb beze změn, u 1 uţivatele došlo ke
zhoršení a u 1 uţivatele naopak ke zlepšení – viz příloha č. 3.
Uţivatelé našich sluţeb měli moţnost během dne vyplňovat volný čas aktivní účastí
na různých zájmových skupinových či individuálních činnostech. Jednalo se o
činnosti arteterapeutické, ergoterapeutické, taneční terapii, hudební odpoledne,
cvičení paměti, zdravotní tělesnou výchovu, společenské hry. Při těchto
pravidelných činnostech si uţivatelé sluţeb uvědomují, ţe dokáţí vytvořit smysluplné
věci, upevňují a posilují si vědomí vlastní hodnoty a důstojnosti. Dochází nejen
k navazování kontaktů, zapojení se do skupiny, komunikaci, k průběţnému řešení
problémů, k rozvoji jemné motoriky, ale i k celkovému obohacení a rozvoji osobnosti.
Rovněţ v roce 2010 jsme se snaţili umoţnit uţivatelům sociálních sluţeb maximálně
se zapojovat do aktivního společenského a kulturního života orlovské komunity.
Jelikoţ cílem našeho domova je mimo jiné i fungovat jako dynamická a otevřená
organizace, nadále jsme spolupracovali s jinými společenskými organizacemi a
Zdravým městem Orlová. Jako jiţ kaţdoročně jsme se aktivně zapojili do akce
„Květinový den“ – prodejem květinek měsíčku lékařského jsme podpořili akci Ligy
proti rakovině, zúčastnili jsme se Výstavy spolkových činností.

Spolupráce s jinými organizacemi, institucemi a zařízeními
Spolupráce se školami
Stejně jako v předcházejících letech jsme pokračovali v úzké spolupráci s Mateřskou
školou Radost, s. r. o. Orlová, jejíţ ţáci navštívili naše zařízení u příleţitosti Dne
matek, MDŢ, Velikonočních svátků, Dne seniorů a Vánoc. Rovněţ tradicí se stávají
návštěvy ţáků ZŠ U Kapličky Orlová, ZŠ Jarošova Havířov-Šumbark, DDŠ Horní
Těrlicko a studentů SOŠ Bohumín.
V průběhu roku 2010 absolvovalo v našem zařízení svou odbornou praxi 7
studentek, a to z: Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální Ostrava a
Střední školy Bohumín, p.o. V rámci kvalifikačního kurzu „Pracovník v sociálních
sluţbách“ jsme umoţnili v našem zařízení vykonat odbornou praxi 3 studentkám.
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Spolupráce s jinými zařízeními a fyzickými osobami
Důkazem o tom, ţe se nám podařilo kulturní a společenský ţivot zdejších obyvatel
obohatit o nové záţitky, jsou vzájemné návštěvy okolních poskytovatelů sociálních
sluţeb - Domov Vesna, p.o. Orlová, Dom Pomocy Spolecznej v polských
Gorzyczach, Miejski Dom Pomocy Spolecznej v polském Rybniku. Z mnoţství
akcí, které se v roce 2010 uskutečnily, stojí za zmínku: Hromnice, oslavy 20. výročí
zaloţení domova Vesna, Kočičí ples, Vinobraní, 12. sportovně-společenské hry
seniorů Havířov, Mezinárodní sportovně-společenské hry vozíčkářů Krnov, Lampion
Swietojanski, Poţegnanie latu, Zabawa Andrzejkova.
V roce 2010 jsme vytvořili přeshraniční partnerství s poskytovateli sociálních
sluţeb - Domem Pomocy Spolecznej v polských Gorzyczach, Miejskim Domem
Pomocy Spolecznej v Rybniku, a Domovem pro seniory Kamenec v Ostravě.
Partnerství bude zastřešovat společný česko-polský projekt, jehoţ náplní budou
aktivity pro seniory a vzdělávání zaměstnanců, předpokládaná doba realizace:
období 2011 - 2012. Projekt se bude ucházet o profinancování v dotačním řízení
z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko.
 Jelikoţ jsme členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, měli jsme
moţnost účastnit se odborných setkání - sekcí, která pořádá v průběhu roku
asociace pro jednotlivé profese v sociální sféře. Díky tomu jsme měli výbornou
příleţitost poznat ostatní poskytovatele sociálních sluţeb, prohlédnout si jiné domovy
seniorů a porovnávat – toto poznání nás mnohdy motivuje ke zkvalitňování našich
sluţeb.
Spolupráce s obcí
Město Orlová je jedním ze zakladatelů naší o.p.s. a kaţdoročně přispívá na její
provoz, snaţíme se o maximální spolupráci. Městský úřad Orlová věnuje pozornost
seniorům při oslavě jejich ţivotních jubileí, kdy pracovnice sociálního odboru
blahopřejí seniorům. Sociální odbor byl nápomocen našim uţivatelům při vyřizování
příspěvků na úhradu zvýšených osobních nákladů v souvislosti s pouţíváním
kompenzačních pomůcek či příspěvku na péči.
Jiţ od samého vzniku našeho zařízení jsme partnerem Zdravého města Orlová a
úzce s ním spolupracujeme.

Spolupráce s firmami a fyzickými osobami
v oblasti dárcovství
Velmi si váţíme přízně našich dárců, jejichţ nemalé příspěvky byly smysluplně
vyuţity ke zlepšování ţivota zdejších uţivatelů a podmínek v domově. O finanční
pomoci darujících subjektů informujeme širokou občanskou veřejnost na vývěsce ve
vestibulu budovy, občasně i v článcích Orlovských novin a také na webových
stránkách domova.
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Přijaté dary:
 peněžité:

celková výše: 44.150,-- Kč

Naše velké poděkování patří:







p. Lapčíkovi
p. Šnajdarové
p. Kovářové
Nadaci OKD
fy Meccano
p. Vaštylové

10.000,-2.000,-6.000,-9.150,-10.000,-7.000,--

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Spolupráce se zdravotnickými zařízeními
Naše zařízení nadále spolupracuje dle přání a výběru obyvatel s ordinacemi
privátních praktických lékařů (MUDr. Konvičková, MUDr. Haplová, MUDr. Przeczek,
MUDr. Kartárik, MUDr. Wybitulová, MUDr. Partyš, MUDr. Nikl, MUDr. Pazďora) i
odborných ambulancí (např. neurologická – MUDr. Ţwak, chirurgická – MUDr.
Otaševič, psychiatrická – MUDr. Samson) a to tak, ţe lékaři mají naše klienty vedeny
ve své kartotéce a jejich ošetření či vyšetření jsou hrazeny příslušnými zdravotními
pojišťovnami. Většina lékařů dochází za svými pacienty do domova. Dále
spolupracujeme s Nemocnicí s poliklinikou Karviná, pracoviště Orlová. Akutní i
následnou zdravotní péči zajišťují zdravotnická zařízení dle rozhodnutí ošetřujících
lékařů.
Spolupráce s rodinnými příslušníky obyvatel
Spolupráce zaměstnanců domova s rodinnými příslušníky uţivatelů našich sluţeb je
dlouhodobě hodnocena velmi kladně. Návštěvy mají moţnost denního vstupu do
zařízení prostřednictvím čipových karet, a to v době od 8,00 do 18,00 hod., po
domluvě se sluţbu konajícím personálem kdykoliv. Rodinní příslušníci jsou ochotni
pomoci svým blízkým při jednoduchých osobních asistencích, doprovázejí je do
kostela, k lékaři, chodí s nimi na procházky. Naprostá většina rodinných příslušníků
se zajímá o aktuální dění v domově a snaţí se s námi dle moţností spolupracovat
(viz přítomnost na některých akcích v domově i mimo něj). Rodiny také umoţňují
svým blízkým pobývat ve vlastních rodinách, někteří si však jiţ změnu místa pobytu
příliš nepřejí, coţ je vţdy respektováno.

 Prezentace zařízení
 místní tisk – Orlovské noviny,
 webové stránky – www.pohoda-orlova.cz,
 regionální vysílání TV Polar
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 Údaje o zaměstnancích
Pracovní kolektiv, který je stabilizovaný, tvořilo v roce 2010 18 kmenových
zaměstnanců. Na překrytí období, kdy si kmenoví zaměstnanci čerpali řádné
dovolené či při jejich dlouhodobé pracovní neschopnosti, byli přijímání zaměstnanci
na zástup.

 Vzdělávání zaměstnanců
V průběhu roku 2010 se naši zaměstnanci účastnili celkem 11 vzdělávacích kurzů,
školení, cyklů, workshopů a seminářů – viz příloha č. 4.
Poznatky ze vzdělávacích akcí, ale i získané samostudiem z odborných knih a
časopisů (nakladatelství: Grada, Portál, časopisy: Sociální péče, Sestra, Senior
revue, Zpravodaj AÚSP…) se zaměstnanci snaţili aplikovat v práci s uţivateli.
Předávání důleţitých změn a novinek probíhalo vţdy na pravidelných provozních a
klientských poradách kolektivu.

 Činnost kontrolních orgánů, šetření, inspekce
V roce 2010 proběhly:
 kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Ostrava, se
zaměřením na stravovací provoz domova a dodrţování předpisů s ním
souvisejících,
 kontrola VZP ČR o placení plateb pojistného,
 kontrola OSSZ Karviná o placení plateb pojistného.
V protokolech o provedených kontrolách nebyly zaznamenány nedostatky a nebyla
uloţena nápravná opatření. Protokoly jsou uloţeny v ředitelně zařízení.
Inspekce: Ve dnech 23.-25.3.2010 proběhla na zařízení inspekce poskytování
sociálních sluţeb. Tříčlenný inspekční tým prováděl rozhovory s uţivateli i
zaměstnanci domova, nahlíţel jak do provozní dokumentace, tak i do individuálních
plánů péče. Závěry: Z celkového počtu 17 hodnocených povinností bylo splněno 16.
Uloţená opatření se týkala pravidel o úschově peněţních prostředků uţivatelů.
Ředitelka domova v termínu zpracovala a předala Krajskému úřadu
moravskoslezského kraje Plán opatření k zjištěným nedostatkům.

 Dotace, projekty, granty
Stejně jako v předchozích letech jsme i v roce 2010 usilovali o získání peněţních
prostředků z různých finančních zdrojů. Velkou pozornost jsme věnovali grantové
politice, předloţili jsme celkem 5 projektových žádostí, z nichţ 4 byly úspěšně
profinancovány.
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Seznam profinancovaných projektů

Poskytovatel:
Účel:
Výsledek:

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
Dotace – krytí mzdových nákladů
úspěšný – skutečně vyčerpáno 2.000.000,-- Kč

Poskytovatel:
Účel:
Výsledek:

Město Orlová – MěÚ Orlová
Dotace - provoz domova
úspěšný – skutečně vyčerpáno 380.000,-- Kč

Poskytovatel:
Účel:
Výsledek:

Město Orlová – MěÚ Orlová
Dotace na projekt „Miss senior 2010“
úspěšný – skutečně vyčerpáno 7.000,-- Kč

Poskytovatel:
Účel:
Výsledek:

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
Dotace na projekt „Kdyţ chceme, nestárneme“
úspěšný – skutečně vyčerpáno 32.000,-- Kč

ČÁST B)
Zpráva o hospodaření organizace
Dům seniorů „POHODA“, o.p.s. vykonával v roce 2010 pouze činnosti související
s jeho posláním, tj. poskytovat individuální sociální i zdravotní péči občanům, kteří
dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro své trvalé
změny zdravotního stavu tuto péči potřebují, neboť jim nemůţe být zajištěna jiným
způsobem, a dále pro občany, kteří umístění v zařízení nezbytně potřebují z jiných
váţných důvodů.
Hospodářský výsledek za rok 2010 (v tis. Kč)
Částka
7723
7816
93

Ukazatel
Náklady
Výnosy
Hospodářský výsledek (zisk)
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Přehled nákladů za rok 2010 (v tis. Kč)
Druh nákladu
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba tepla, vodné + stočné, plyn

Opravy a udrţování
Cestovné
Ostatní sluţby (účetnictví, praní prádla, vzdělávání,

Částka
686
166
657
42
1
1084

pojistné, telekomunikace, odpady, revize, poštovné, nájem,
strava, DDNM apod.)

Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Silniční daň
Ostatní daně a poplatky
Úroky
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého H a N majetku
Poskytnuté příspěvky
Celkem

3543
1205
3
1
21
51
259
4
7723

Celkové průměrné neinvestiční náklady na 1 lůţko:
Lůţkodny celkem: 11 149
 denně:
693,-- Kč
 měsíčně: 21.079,-- Kč
 ročně:
252.945,-- Kč
Uţivatel se podílel na krytí neinvestičních nákladů 63,27 % (při výpočtu vycházeno
z příjmů z plateb uţivatelů a příjmů z příspěvků na péči).

Přehled výnosů za rok 2010 (v tis. Kč)
Druh výnosu
Trţby za vlastní výkony
Zúčtování fondů
Úroky
Příspěvky, dary
Provozní dotace
Celkem

Částka
5286
55
12
44
2419
7816
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Stav pohledávek a závazků k 31.12.2010
Pohledávky:
Stav pohledávek k 31.12.2010
- z toho:
pohledávky za odběrateli
poskytnuté provozní zálohy
ostatní pohledávky
náklady příštích období
příjmy příštích období

235.891,85
79.344,50
102.794,05
3.777,-50.231,26
-254,96

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

* Po lhůtě splatnosti nejsou žádné pohledávky, jedná se o pohledávky krátkodobé.
Závazky:
Stav závazků k 31. 12. 2010
- z toho:
dodavatelé
zaměstnanci
zúčtování daní
OSSZ, ZP
výdaje příštích období
dohadné účty pasivní

726.578,63 Kč
0
Kč
244.779,-- Kč
-41.067,-- Kč
133.918,-- Kč
252.389,62 Kč
90.000,-- Kč

Po lhůtě splatnosti nejsou ţádné závazky.
Účetní jednotka neměla k 31.12.2010 splatné závazky pojistného za sociálním
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ani veřejného zdravotního
pojištění. Účetní jednotka taktéţ neměla k 31.12.2010 evidovány daňové nedoplatky
u místně příslušných finančních orgánů.
Dům seniorů „POHODA“, o.p.s. vykonával v roce 2010 pouze hlavní činnost a dosáhl
hospodářského zisku ve výši 92.715,31 Kč.
Příjmy z hlavní činnosti tvořily platby klientů za pobyt a stravu ve výši 2.723.650,-- Kč
a příspěvky na péči ve výši 2.162.408,-- Kč, dále pak fakturace ZP ve výši
155.465,10 Kč, refakturace ve výši 243.823,04 Kč.
Výše úhrad za pobyt v zařízení v roce 2010
1- lůţkový pokoj:
2- lůţkový pokoj:

265,-- Kč / 1 den
243,-- Kč / 1 den
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Závěrečné shrnutí
Výrok auditora k účetní závěrce:
Podle zprávy auditora Ing. Iva Kopsy, č. osvědčení KA ČR č. 1155 o zápisu do
seznamu auditorů Komory auditorů ČR, účetní závěrka podává ve všech
významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv, finanční situace
společnosti Dům seniorů „POHODA“, o.p.s. k 31.12.2010 a nákladů, výnosů a
výsledků jejího hospodaření za rok 2010 v souladu s českými účetními předpisy.
Výhled do roku 2011
V roce 2011 předpokládáme, ţe Dům seniorů „POHODA“, o.p.s. bude opět
financován vícezdrojově, a to prostřednictvím plateb uţivatelů sociálních sluţeb (od
1.1.2011 dojde k navýšení plateb za pobyt, sluţby a stravu a současně ke změnám
ve výši příspěvků na péči), příspěvku Města Orlová, Moravskoslezského kraje, dárců
a sponzorů. Rovněţ budeme pokračovat ve vyhledávání vhodných grantů v sociální
oblasti tak, abychom obnovili vybavení domova ke spokojenosti uţivatelů.
Pokud bude schválen partnerský česko-polský projekt, dojde k realizaci aktivit pro
uţivatele sociálních sluţeb i zaměstnanců domova.

Přílohy:
1. Obloţnost
2. Průměrný věk
3. Zhodnocení sebepéče
4. Vzdělávání zaměstnanců
5. Obrazový průvodce rokem

V Orlové 22 .4. 2011

.................................................
Bc. Naděţda Kubalová
ředitelka zařízení
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