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Vedení organizace

Ředitelka:
Vedoucí sociálně zdravotního úseku:

Bc. Naděžda Kubalová
Miroslava Grochalová, DiS.

Správní a kontrolní orgány organizace
Správní rada:
Předsedkyně:

Svatava Horáčková
Věk: 57 let
Člen správní rady jmenovaný městem Orlová
Zaměstnání: kulturně-propagační referent, Dům kultury Orlová

Místopředsedkyně: Ing. Miroslava Šromková
Věk: 51 let
Zaměstnání: ředitelka, Obchodní akademie, Orlová, p.o.
Členka:

Mgr. Zdeňka Kucherková
Věk: 48 let
Zaměstnání: pedagog, Obchodní akademie, Orlová, p.o.

Zasedání správní rady se v roce 2008 uskutečnilo 2 x.

Dozorčí rada:
Předseda:

Ing. Jaroslav Vaněk
Věk: 48 let
Zaměstnání: manažer, Energoaqua, a. s.

Místopředsedkyně: Marie Pustelníková
Věk: 66 let
Starobní důchodce
Člen dozorčí rady jmenovaný městem Orlová
Členka:

Eva Kubicová
Věk: 60 let
Starobní důchodce

Zasedání dozorčí rady se v roce 2008 uskutečnilo 2 x.

Organizační struktura organizace

Ředitelka
+
Sociální pracovnice

AdministrativněProvozní pracovnice

Vedoucí zdravotního
úseku

Zdravotní sestry

Pracovnice v
sociálních službách

* kategorie „Ostatní provozní pracovníci“ zahrnuje:
-

řidič-údržbář,
uklízečky,
kuchařka.

Instruktorka
sociální péče

Ostatní provozní
pracovníci*

ČÁST A)
Zpráva o činnosti zařízení
a) 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,
vložce 110.
Dům seniorů „Pohoda“, o.p.s. je nestátní zařízení ústavního typu poskytující
sociální a ošetřovatelskou péči lidem, kteří dosáhli věku rozhodného pro
přiznání starobního důchodu a uzavřeli s ústavem smlouvu o bydlení a
poskytování individuálních sociálních služeb.
Posláním našeho domova je pomáhat lidem v seniorském věku, kteří se ocitli
v nepříznivé sociální situaci tak, aby se dle svých možností začlenili do běžného
života komunity ve městě a nepřerušovali vztahové vazby s rodinou či přáteli. Tito
lidé potřebují pomoc sociální instituce, ve které si mohou na základě nabídky služeb
vybrat a uzavřít dohody o individuálním poskytování služeb z oblasti služeb
spojených s bydlením a stravováním, s péčí či ošetřovatelstvím, s ošetřovatelskou
rehabilitací, s aktivizačními zájmovými činnostmi. Sociální služby jsou poskytovány
celoročně a nepřetržitě.
Registrace sociálních služeb byla schválena dne 9.7.2007.

b) 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 uživatelů služeb, pracovny personálu,
společenské a sociální místnosti, jídelna,
nerekonstruovaná část – technické a provozní zázemí – přípravna jídla,
sklady, šatna zaměstnanců, pohotovostní prádelna.

V závěru roku 2008 bylo instalováno signalizační zařízení v přízemních bytech
obyvatel. Projekt byl financován z více zdrojů (prostředků Moravskoslezského kraje,
Města Orlová a vlastních zdrojů).

c) Obytné jednotky
Kapacita Domu seniorů „Pohoda“ čítá 31 míst. Pro příchozí mobilní uživatele je
v přízemí k dispozici 7 jednolůžkových a 3 dvoulůžkové pokoje, které jsou vybaveny
vlastním sociálním zařízením. V prvním patře se nachází 6 jednolůžkových a 6
dvoulůžkových pokojů. Sociální zařízení je společné, neboť se jedná o
ošetřovatelské oddělení, kde jsou umisťováni převážně uživatelé imobilní, nebo se

ztíženou pohyblivostí – s kompenzačními pomůckami, inkontinentní. Obytné jednotky
ošetřovatelského oddělení jsou vybaveny signalizačním zařízením.

d) Uživatelé sociálních služeb
K 31.12.2008 bylo v zařízení umístěno 30 uživatelů sociálních služeb, z toho 5 mužů
a 25 žen. Průměrná roční využitelnost lůžek dosáhla 98,29 %. Průběh využitelnosti
lůžek – viz příloha č. 1.
Roční skutečná obsazenost lůžek:
- z toho:
hospitalizace:
dovolenky:

11122 dnů
328 dnů
145 dnů

V průběhu roku 2008 ukončilo pobyt v zařízení v důsledku úmrtí 9 uživatelů, jedna
uživatelka se z rodinných důvodů přestěhovala do Domova Vesna, p.o. Uvolněná
místa byla bez prodlení nabídnuta dalším žadatelům a obsazena.
K 31.12.2008 dosáhl Ø věk uživatelů služeb 84,8 let – zachycuje příloha č. 2.
Příspěvek na péči je přiznán 24 uživatelům, z toho:





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

2
10
11
1

viz příloha č. 3.

Kompenzační pomůcky používá 30 uživatelů, z toho:










Invalidní vozík mechanický
Invalidní vozík elektrický
Vycházková hůl
Francouzské hole
WC křeslo
Antidekubitní matrace
Nadstavec na WC
Naslouchadlo
Sprchová židle pojizdná
-

13 uživatelů
1 uživatel
8 uživatelů
6 uživatelů
2 uživatelé
4 uživatelé
3 uživatelé
3 uživatelé
1 uživatel

viz příloha č. 4.

Pomůcky pro inkontinenci používalo v roce 2008 22 uživatelů.
V péči o uživatele služeb a při manipulaci s nimi jsou využívány i další pomůcky jako
elektrický zvedák, hydraulická židle, mobilní Arjo lůžko, koupací křeslo Carendo,
madla, dvoustupňové schůdky, koupací židle, žebříčky do postelí, glukometr,
hrazdičky, protiskluzové podložky, rotana apod. Pro zlepšení kondice uživatelů se
využívá rotoped, steper, biotronová lampa, parafín.

Každý uživatel, který bydlí v Domě seniorů „Pohoda“, o.p.s., má uzavřenou Smlouvu
o přijetí k pobytu a o poskytování služeb sociální péče včetně výše úhrady za
poskytovanou péči. Smlouvu lze oboustranně měnit, doplňovat, ale i ukončit.
Uživatelé služeb mají písemně stanoveny své cíle v individuálních plánech péče.
Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který je mu nápomocen vytyčeného
cíle dosáhnout. Individuální plán péče každého uživatele je průběžně aktualizován a
rovněž vyhodnocován.
Pořadník žadatelů o umístění
Od 1.1.2007 jsou žádosti o umístění přijímány a vyřizovány v souladu se zákonem
č.180/2006 Sb.
Podmínky k umístění uživatelů sociálních služeb do domova jsou stanoveny ve
Vnitřním řádu Domu seniorů „Pohoda“, o.p.s., veřejnosti jsou přístupné na webových
stránkách zařízení. Výběr uživatelů k přijetí provádí sociální pracovnice ve spolupráci
se správní radou Domu seniorů „Pohoda“, o.p.s.

Přehled o rozsahu poskytovaných sociálních služeb
 bydlení:
- částečné zařízení pokojů a společných místností (dovybavovali uživatelé),
- úklid pokojů (mytí oken, výměna záclon, vysávání, vytírání podlah, utírání
prachu, úklid skříní, mytí dveří, úklid sociálního zařízení),
- praní ložního i osobního prádla,
- výměna ložního prádla, větrání,
- zalévání květin,
- drobné opravy dle potřeby,
- osobní nákupy.
 stravování:
- 5 x denně (z toho 4 x vlastní příprava jídla a výdej, 1 x výdej obědu
zhotoveného externí firmou).
 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 peněžních prostředků.
 aktivizační zájmové činnosti: (skupinové či individuální – dle výběru uživatelů)
- ergoterapeutické,
- arteterapeutické,
- hudebně-pohybová terapie,
- hudební terapie,

-

trénink paměti,
zdravotní tělesná výchova.

 ošetřovatelská rehabilitace:
- polohování,
- vertikalizace,
- chůze,
- nácvik a podpora soběstačnosti.
Jedenkrát měsíčně zprostředkováváme pedikérské a kadeřnické služby.

Výsledky práce s uživateli služeb
S každým uživatelem služeb zpracovávají klíčoví pracovníci individuální plán péče,
kde si uživatelé stanovují cíle. Pracuje se s nimi individuálně i skupinově. Cíle si
uživatelé vytyčují sami, případně s pomocí klíčových pracovníků či rodiny a mohou si
je dle potřeby měnit.
Dle výsledků Barthelova testu základních všedních činností k 31.12.2008 je stav
péče o vlastní osobu u 25 uživatelů služeb beze změn, u 4 uživatelů došlo ke
zhoršení a u 1 uživatele ke zlepšení – viz příloha č. 5.
Uživatelé našich služeb měli možnost 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 uživatelé služeb uvědomují, že dokáží vytvořit smysluplné věci,
upevňují a posilují si vědomí vlastní hodnoty a důstojnosti. Dochází nejen
k navazování kontaktů, zapojení se do skupiny, komunikaci, k průběžnému řešení
problémů, k rozvoji jemné motoriky, ale i k celkovému obohacení a rozvoji osobnosti.
Rovněž v roce 2008 jsme se snažili umožnit uživatelům sociálních služeb maximálně
se zapojovat do aktivního společenského a kulturního života orlovské komunity.
Jelikož cílem našeho domova je mimo jiné i fungovat jako živá a otevřená
organizace, nadále jsme spolupracovali s jinými společenskými organizacemi a
Zdravým městem Orlová. Aktivně jsme se zapojili do akce Liga proti rakovině –
„Květinový den“, akce „Nesedávej panenko v koutě aneb Týden pro inkluzi“ a
Výstavy spolkových činnosti.

Soutěže
Také letos jsme se zúčastnili XII. Mezinárodních sportovně-společenských her
vozíčkářů“, které se tentokrát konaly v Domově pro seniory v Českém Těšíně pod
názvem „O Těšínský kvítek“. O tom, že si rádi zasoutěžíme, svědčí i účast našich
obyvatel na aktivitách v rámci projektu „Senioři mezi námi“.

e) Spolupráce s jinými organizacemi, institucemi a zařízeními
Spolupráce se školami
Mezi dlouhodobé partnery našeho zařízení patří nadále Mateřská škola Radost, s.
r. o., Základní škola Mládí, Orlová, Základní škola U Kapličky, Orlová, Střední
škola , Havířov-Prostřední Suchá, p.o., Obchodní akademie a Vyšší odborná
škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, p.o., Střední škola, Bohumín, p.o. a v
neposlední řadě Obchodní akademie, Orlová, p.o. Děti, žáci a studenti zpestřili
nejeden všední den našich obyvatel při oslavě svátků jara, MDŽ, Dne matek,
Velikonoc a Vánoc. Netradiční odpoledne jsme prožili s Dětským parlamentem, jehož
členové si s obyvateli zazpívali a vzbudili v nich vzpomínky na mládí.
V průběhu roku 2008 absolvovalo v našem zařízení svou odbornou praxi 8
studentek z výše uvedených středních škol.
Spolupráce s jinými zařízeními a fyzickými osobami
Nadále jsme pokračovali ve spolupráci s našimi přáteli, a to z Domova Vesna, p.o.
z Orlové, z Domova Jistoty, p.o. z Bohumína, Domu Pomocy Spolecznej z Gorzyc a
Miejskieho Domu Pomocy Spolecznej z Rybnika. Obyvatelé těchto domovů se mohli
společně setkat na akci „Karnevalové odpoledne“, „Spotkanie se Slaskiem“, „Jarní
slavnosti“, VII. SSHV a v neposlední řadě na akci „Pěčoky“. Tato akce byla pořádána
zejména díky finančním prostředkům poskytnutým z Nadace OKD. S nadací
spolupracujeme i nadále a věříme, že podobných akcí budeme moci uskutečnit více.
Velmi si vážíme všech, kteří již tradičně přicházejí, aby nás potěšili. Jedná se o
hudební skupinu Hrnek, skupinu pana Pastrčiáka a harmonikáře pana Jenkota.
 Jelikož jsme členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, měli jsme
možnost účastnit se odborných setkání - sekcí, která pořádá v průběhu roku
asociace pro jednotlivé profese v sociální sféře. Díky tomu jsme měli výbornou
příležitost poznat ostatní poskytovatele sociálních služeb, prohlédnout si jiné domovy
seniorů a porovnávat – toto poznání nás mnohdy motivuje ke zkvalitňování našich
služeb.
Spolupráce s obcí
Město Orlová je jedním ze zakladatelů naší o.p.s. a každoročně přispívá na její
provoz, snažíme se o maximální spolupráci. Městský úřad Orlová věnuje pozornost
seniorům při oslavě jejich životních jubileí, kdy pracovnice sociálního odboru
blahopřejí seniorům. Sociální odbor byl nápomocen našim uživatelům při vyřizování
příspěvků na úhradu zvýšených osobních nákladů v souvislosti s používáním
kompenzačních pomůcek či příspěvku na péči..
Již od samého vzniku našeho zařízení jsme partnerem Zdravého města Orlová a
úzce s ním spolupracujeme.

Spolupráce s firmami a fyzickými osobami
v oblasti dárcovství a sponzoringu
Velmi si vážíme přízně našich dárců a sponzorů, jejich nemalé příspěvky byly
smysluplně využity ke zlepšování života zdejších uživatelů a podmínek v domově. O
finanční pomoci darujících subjektů informujeme širokou občanskou veřejnost na
vývěsce ve vestibulu budovy, občasně i v článcích Orlovských novin.
Celkový objem poskytnutých financí (darů) činil v roce 2008 51.075,-- Kč.
Přijaté dary:
 peněžité:


na provoz...................................................................51.075,-- Kč

 nepeněžité:
 věcný dar....................................................................607,87,-- Kč
Velké poděkování patří:
p. Anna Šnajdarová
p. Milan Macura
p. Lumír Sliwka
p. Miroslav Koláček
Nadace OKD – akce „Pěčoky“

10.000,-- Kč
10.075,-- Kč
6.000,-- Kč
10.000,-- Kč
15.000,-- 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. Rzymanová, MUDr. Wybitulová, MUDr. Partyš, MUDr. Nikl,
MUDr. Mačák, MUDr. Káňa, MUDr. Pazďora) i odborných ambulancí (např.
neurologická – MUDr. Žwak, chirurgická – MUDr. Otaševič, psychiatrická – MUDr.
Samson) a to tak, že 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 uživatelů našich služeb je
dlouhodobě hodnocena velmi kladně. Návštěvy mají možnost denního vstupu do
zařízení prostřednictvím čipových karet, a to v době od 8,00 do 18,00 hod., po

domluvě se službu 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 snaží se s námi dle možností spolupracovat
(viz přítomnost na některých akcích v domově i mimo něj). Rodiny také umožňují
svým blízkým pobývat ve vlastních rodinách, někteří si však již změnu místa pobytu
příliš nepřejí, což je vždy respektováno.

f) Prezentace zařízení
 ročenka města Orlová 2008,
 místní tisk – Orlovské noviny,
 webové stránky – www.pohoda-orlova.cz, www.neziskovky.cz.

g) Údaje o zaměstnancích
Pracovní kolektiv, který je stabilizovaný, tvořilo v roce 2008 20 kmenových
zaměstnanců. Na překrytí období, kdy si kmenoví zaměstnanci čerpali řádné
dovolené či při jejich dlouhodobé pracovní neschopnosti, byli přijímání zaměstnanci
na zástup.

h) Vzdělávání zaměstnanců
V průběhu roku 2008 se naši zaměstnanci účastnili celkem 18 vzdělávacích kurzů,
školení, cyklů, workshopů a seminářů - viz příloha č. 6.
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 snažili aplikovat v práci s uživateli.
Předávání důležitých změn a novinek probíhalo vždy na pravidelných provozních a
klientských poradách kolektivu.

i) Činnost kontrolních orgánů, šetření
V roce 2008 proběhly:
 kontroly Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Ostrava, se
zaměřením na stravovací provoz domova a dodržování předpisů s ním
souvisejících.
V protokolech o provedených kontrolách nebyly zaznamenány nedostatky a nebyla
uložena nápravná opatření. Protokoly jsou uloženy v ředitelně zařízení.

j) Dotace, projekty, granty
Stejně jako v minulých letech jsme i v roce 2008 usilovali o získání peněžních
prostředků z různých finančních zdrojů. Velkou pozornost jsme věnovali grantové

politice a v uvedeném roce jsme předložili celkem 8 projektových žádostí, z nichž
byly 4 úspěšně profinancovány, 3 byly neúspěšné a jeden projekt je stále v řízení.

Seznam předložených projektů
Poskytovatel:
Účel:
Výsledek:

Město Orlová
Provoz Domu seniorů „Pohoda“, o.p.s. na rok 2008
úspěšný – skutečně vyčerpáno 876.000,-- Kč

Poskytovatel:
Účel:

Výsledek:

Moravskoslezský kraj
Úhrada mzdových a provozních nákladů prokazatelně spojených
s činností příjemce při provozování Domu seniorů „Pohoda“,
o.p.s.
úspěšný – skutečně vyčerpáno 1. 960.000,-- Kč

Poskytovatel:
Účel:
Výsledek:

Moravskoslezský kraj
Dotace na signalizaci
úspěšný – skutečně vyčerpáno 208.500,-- Kč

Poskytovatel:
Účel:
Výsledek:

Nadace OKD
Dotace na projekt „Pěčoky“
úspěšný – skutečně vyčerpáno 15.000,-- Kč

Poskytovatel:
Účel:
Výsledek:

Nadace OKD
Dotace na projekt „Orlová dříve a dnes“
neúspěšný

Poskytovatel:
Účel:
Výsledek:

Moravskoslezský kraj
Dotace na projekt „Canisterapie aneb psi se zlatým srdcem“
neúspěšný

Poskytovatel:
Účel:

Výsledek:

Moravskoslezský kraj
Dotace na projekt „Videotrénink, supervize a „kulatý stůl“
zaměřený na zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb
v domovech pro seniory
neúspěšný

Poskytovatel:
Účel:
Výsledek:

Nadace OKD
Dotace na projekt „Očima videokamery“
v řízení

ČÁST B)
Zpráva o hospodaření organizace
Dům seniorů „Pohoda“, o.p.s. vykonával v roce 2008 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 nemůže být zajištěna jiným
způsobem, a dále pro občany, kteří umístění v zařízení nezbytně potřebují z jiných
vážných důvodů.
Hospodářský výsledek za rok 2008 (v tis. Kč)
Ukazatel
Náklady
Výnosy
Hospodářský výsledek = zisk

Částka
7053
7684
+631

Přehled nákladů za rok 2008 (v tis. Kč)

Druh nákladu
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních nesklad. dodávek (teplo, voda, plyn)

Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby (účetnictví, prádlo, vzdělávání,

Částka
814
154
454
206
21
1
874

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

Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Daně a poplatky celkem
Silniční daň
Ostatní daně a poplatky
Úroky
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. majetku
Celkem
Celkové průměrné neinvestiční náklady na 1 lůžko činily:
 denně:
622,-- Kč
 měsíčně: 19.282,-- Kč
 ročně:
231.384,-- Kč
Uživatel se podílel na krytí neinvestičních nákladů 66 %.

3082
1075
5
3
2
13
54
295
7053

Přehled výnosů za rok 2008 (v tis. Kč)
Druh výnosu
Tržby z prodeje služeb
Zúčtování fondů
Úroky
Tržby z prodeje dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku
Příspěvky, dary
Provozní dotace
Celkem

Částka
4650
30
22
95
51
2836
7684

Stav pohledávek a závazků k 31.12.2008 (v Kč)
Pohledávky:
Stav pohledávek k 31.12.2008
- z toho:
pohledávky za odběrateli
poskytnuté provozní zálohy
ostatní pohledávky

172.423,56 Kč
25.436,56 Kč
89.620,-- Kč
57.367,-- Kč

Po lhůtě splatnosti nejsou žádné pohledávky, jedná se o pohledávky krátkodobé.
Závazky:
Stav závazků k 31.12.2008
- z toho:
dodavatelé
zaměstnanci
daňový závazek
silniční daň
OSSZ, ZP
výdaje příštích období
dohadné účty pasivní

742.705,27 Kč
194.672,45 Kč
247.319,-- Kč
23.143,-- Kč
-1.770,-- Kč
150. 361,-- Kč
53. 979,82 Kč
75. 000,-- Kč

Po lhůtě splatnosti nejsou žádné závazky.
Účetní jednotka neměla k 31.12.2008 splatné závazky pojistného za sociálním
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ani veřejného zdravotního
pojištění. Účetní jednotka taktéž neměla k 31.12.2008 evidovány daňové nedoplatky
u místně příslušných finančních orgánů.
Dům seniorů „Pohoda“, o.p.s. vykonával v roce 2008 pouze hlavní činnost,
výsledkem hospodaření byl zisk před zdaněním ve výši 628.533,37 Kč. Příjmy
z hlavní činnosti tvořily poplatky klientů na pobyt, stravné ve výši 2.532 317,-- Kč a
příspěvky na péči ve výši 1.927 012,20 Kč.
Výše úhrad za pobyt v zařízení v roce 2008
1-lůžkový pokoj:
2-lůžkový pokoj:

250,-- Kč / 1 den
228,-- Kč / 1 den

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 31.12.2008 a nákladů, výnosů a
výsledků jejího hospodaření za rok 2008 v souladu s českými účetními předpisy.
Výhled do roku 2009
V roce 2009 předpokládáme, že Dům seniorů „Pohoda“, o.p.s. bude opět financován
z více zdrojů, a to prostřednictvím plateb uživatelů sociálních služeb (od 1.1.2009
dojde k navýšení plateb za pobyt, služby a stravu a současně k transformaci dávek
„zvýšený důchod pro bezmocnost na „příspěvek na péči“), příspěvku Města Orlová,
Moravskoslezského kraje, dárců a sponzorů. Rovněž budeme pokračovat ve
vyhledávání vhodných grantů v sociální oblasti.

Přílohy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Využitelnost kapacity v roce 2008
Průměrný věk uživatelů sociálních služeb k 31.12.2008
Přehled uživatelů služeb DS „Pohoda“, o.p.s. dle stupně
příspěvku na péči k 31.12.2008
Přehled o používání kompenzačních pomůcek
Zhodnocení sebepéče uživatelů služeb k 31.12.2008
Přehled vzdělávacích aktivit v roce 2008
Obrazový průvodce rokem 2008

V Orlové 20. května 2009

.................................................
Bc. Naděžda Kubalová
ředitelka zařízení

Příloha č. 1 – Výroční zpráva za rok 2008

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

Kapacita – využitelnost lůžek od 1.1.2008 do 31.12.2008

LEDEN
10 dnů x 30 klientů
10 dnů x 29 klientů
11 dnů x 30 klientů
celkem

300
290
330
920 (skutečnost)

100% využitelnost
skutečnost

31 dní x 31 klientů

961
920…….95,73 %

ÚNOR
8 dnů x 30 klientů
6 dnů x 29 klientů
13 dnů x 30 klientů
2 dny x 29 klientů
celkem

240
174
390
58
862 (skutečnost)

100% využitelnost
skutečnost

29 dní x 31 klientů

899
862…….95,88 %

BŘEZEN
2 dny x 29 klientů
15 dnů x 30 klientů
14 dnů x 30 klientů
celkem

58
450
420
928 (skutečnost)

100% využitelnost
skutečnost

31 dní x 31 klientů

961
928…….96,56 %

DUBEN
9 dnů x 30 klientů
21 dnů x 31 klientů
celkem

270
651
921 (skutečnost)

100% využitelnost
skutečnost

30 dní x 31 klientů

930
921…….99,03 %

KVĚTEN
9 dnů x 31 klientů
12 dnů x 30 klientů
10 dnů x 31 klientů
celkem

279
360
310
949 (skutečnost)

100% využitelnost
skutečnost

31 dní x 31 klientů

961
949…….98,75 %

ČERVEN
9 dnů x 31 klientů
21 dnů x 30 klientů
celkem

279
630
909 (skutečnost)

100% využitelnost
skutečnost

30 dní x 31 klientů

930
909…….97,94 %

ČERVENEC
7 dnů x 30 klientů
24 dnů x 31 klientů
celkem

210
744
954 (skutečnost)

100% využitelnost
skutečnost

31 dní x 31 klientů

961
954…….99,27 %

SRPEN
24 dnů x 31 klientů
1 den x 30 klientů
6 dnů x 29 klientů
celkem

744
30
174
948 (skutečnost)

100% využitelnost
skutečnost

31 dní x 31 klientů

961
948…….98,64 %

ZÁŘÍ
18 dnů x 30 klientů
12 dnů x 31 klientů
celkem

540
372
912 (skutečnost)

100% využitelnost
skutečnost

30 dní x 31 klientů

930
912…….98,06 %

ŘÍJEN
31 dnů x 31 klientů
celkem

961
961 (skutečnost)

100% využitelnost
skutečnost

31 dní x 31 klientů

961
961…….100 %

LISTOPAD
3 dny x 31 klientů
27 dnů x 30 klientů
celkem

93
810
903(skutečnost)

100% využitelnost
skutečnost

30 dní x 31 klientů

930
903…….97,09 %

PROSINEC
25 dnů x 31 klientů
6 dnů x 30 klientů
celkem

775
180
955 (skutečnost)

100% využitelnost
skutečnost

31 dní x 31 klientů

REKAPITULACE
Provozní dny v r. 2008:
Kapacita lůžek v r. 2008:
Skutečná obložnost v r. 2008:
Procentuální vyjádření skutečnosti:

365 dnů
11315 lůžek
11122 lůžek
98,29 %

961
955…….99,37 %

Tabulkový přehled skutečné obložnosti:

01/2008
02/2008
03/2008
04/2008
05/2008
06/2008
Zpracovala:

920
862
928
921
949
909

07/2008
08/2008
09/2008
10/2008
11/2008
12/2008

5.1. 2009
M. Hellerová, administrativně-provozní pracovnice

954
948
912
961
903
955

Příloha č. 2 – Výroční zpráva za rok 2008961

Dům seniorů „Pohoda“, o.p.s., Mládí 725, Orlová-Lutyně, 735 14
Průměrný věk uživatelů sociálních služeb
Klient
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dosažený věk
Rok/měsíc
85,3
78
87,5
96,10
84,9
83,4
90
83,11
88,7
84,4
98
91,4
71,10
88,10
77,11
68,5
85,7
87,9
89,10
86,5
88,8
71,10
69,11
86,9
87,4
80,4
73,6
97,1
95,2
85,3

Celkem:

2529 let
182 měsíců – 15,167 (15 let)

Výpočet:

30528 : 12 = 2544 : 30 = 84,8 let

Závěr:

Průměrný věk uživatelů sociálních služeb dosáhl k 31.12.2008
84,8 let.

Zpracovala:

5.1. 2009
M. Hellerová, administrativně-provozní pracovnice

Příloha č. 3 – Výroční zpráva za rok 2008

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

Přehled uživatelů služeb Domu seniorů „Pohoda“, o.p.s. dle stupně příspěvku na péči –
stav k 31.12.2008

Příspěvek na péči

Počet uživatelů

Nemá
I (lehká závislost)
II (středně těžká závislost)
III (těžká závislost)
IV (úplná závislost)

6
2
10
11
1

Celkem:

30

Rekapitulace:

Zpracovala:

Celkem
0,00
4 000,00
40 000,00
88 000,00
11 000,00
143 000,00

K 31.12.2008 pobíralo příspěvek na péči celkem 24 uživatelů.

5.1. 2009
M. Grochalová, DiS, vedoucí zdravotního úseku

Příloha č. 4 – Výroční zpráva za rok 2008

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

Přehled o používání kompenzačních pomůcek –
pobírání sociálního příspěvku na zvýšené výdaje v souvislosti s jeho používáním

Uživatel
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Pomůcka
Mechanický vozík
Francouzské hole, naslouchadlo
Mechanický vozík
Francouzské hole
Francouzské hole, nadstavec na WC
Antidekubitní matrace
Vycházková hůl
WC křeslo, mechanický vozík
Mechanický vozík, antidekubitní matrace
Antidekubitní matrace
Vycházková hůl
Mechanický vozík
Vycházková hůl
Mechanický vozík, elektrický vozík
Mechanický vozík, francouzské hole
Mechanický vozík, antidekubitní matrace
Mechanický vozík, nadstavec na WC
Vycházková hůl
Nadstavec na WC, sprchová židle pojizdná
Mechanický vozík, WC křeslo
Francouzské hole, naslouchadlo
Vycházková hůl
Mechanický vozík
Vycházková hůl
Vycházková hůl
Mechanický vozík
Mechanický vozík, francouzské hole,
naslouchadlo
Vycházková hůl

Příspěvek - ano/ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne

Souhrnný přehled
Invalidní vozík mechanický
Invalidní vozík elektrický
Vycházková hůl
Francouzské hole
WC křeslo
Antidekubitní matrace
Nadstavec na WC
Naslouchadlo
Sprchová židle pojizdná

Zpracovala:

5.1. 2009
M. Grochalová, DiS, vedoucí zdravotního úseku

13 uživatelů
1 uživatel
8 uživatelů
6 uživatelů
2 uživatelé
4 uživatelé
3 uživatelé
3 uživatelé
1 uživatel

Příloha č. 5 – Výroční zpráva za rok 2008

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

Zhodnocení sebepéče uživatelů služeb k 31.12.2008
posuzováno dle stupnice Barthelova testu základních všedních činností

Nezávislí – I.:
14.
15.
27.
30.
Lehká závislost – II.
2
5.
8.
12.
16.
17.
23.
24.
26.

4
9
6
11

Zhoršení:
Zlepšení:
Beze změn:

4
1
25

Zhoršení:
6.
II. » III.
21.
III. » IV.
24.
I. » II.
25.
III. » IV.

Střední závislost – III.:
3.
6.
13.
20.
22.
29.
Vysoká závislost – IV.:
1.
4.
7.
9.
10.
11.
18.
19.
21.
25.
28.
Zpracovala:

Nezávislí:
Lehce závislí:
Středně závislí:
Vysoce závislí:

5.1. 2009
M. Grochalová, DiS, vedoucí zdravotního úseku

Zlepšení:
2.
IV. » III.

Příloha č. 6 – Výroční zpráva za rok 2008

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

Přehled vzdělávacích aktivit v roce 2008

Vzdělávací aktivita
Změny ve zdaňování mezd
Umění komunikovat
Pracovní setkání zaměstnanců domovů pro
seniory, domovů se zvláštním režimem a
domovů pro osoby se zdravotním postižením
Bazální stimulace v praxi
Ochrana práv klientů a ošetřovatelský proces
Péče o klienty s demencí
Vzdělávání vedoucích pracovníků
Nové trendy v ošetřovatelské péči
Konference Evropské příležitosti
Zvláštnosti ošetřovatelské péče u seniorů
Inventarizace majetku a závazků
Běžný hygienický dozor v zdravotnických
zařízeních
Konference u příležitosti 40. výročí
sociálního školství v Ostravě
Neurologický pacient v primární péči
Rozvoj kompetencí v oblasti péče
Osoby se zrakovým postižením
Zdravotní a sociální péče v pobytových
zařízeních
Základy práce na PC

Zpracovala:

Datum
konání
29.1.
4.2.
6.-7.3.

16.4.
28.-29.4.
27.5.

Účast – zaměstnanci dle klíče
13.
3.,5.,6.,14.
17.,20

1.-2.10.
2.-3.10.
2.10.
3.10.
14.10.

16.,19
1.,2.,5.,12.,13.,14.,16.,17.,19.,20.
3.,5.,14.
6.,13.
6.,13.
20.
3.,5.,14.
7.
3.,5.,14.

17.10.

13.,20.

4.11.
10.-11.11.
10.-11.11.
10.-11.11.

5.
2.
6.
13.,20.

23.10.4.12.

5.1. 2009
M. Hellerová, administrativně-provozní pracovnice

1.,2.,3.,14.,17.,19.

Příloha č. 7 – Výroční zpráva za rok 2008

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

Klíč uživatelů Domu seniorů „Pohoda“, o.p.s., Mládí 725, Orlová-Lutyně, 735 14

Seznam uživatelů Domu seniorů „Pohoda“, o.p.s.
Bystroňová Elfrída
Dudziaková Gabriela
Dziki Leopold
Fajkošová Žofie
Faruzelová Vlasta
Firlová Danuše
Godulová Božena
Hackenbergová Hilda
Jungbauerová Valerie
Klimšová Františka
Kovářová Štěpánka
Kubala Rudolf
Kuzňarská Antonie
Lapčík Fridolín
Maliniaková Dorota
Martinovičová Rozálie
Mikula Vladislav
Mylková Jana
Pawlasová Julie
Pawlasová Milada
Pazďorová Jarmila
Potyková Libuše
Rusek Zdeněk
Skubaničová Marie
Solczyková Viktorie
Suchánková Vlasta
Šnajdarová Anna
Turková Františka
Viochnová Anna
Vostruhová Marie

Zpracovala:

5.1. 2009
M. Hellerová, administrativně-provozní pracovnice

Příloha č. 8 – Výroční zpráva za rok 2008

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

Klíč zaměstnanců Domu seniorů „Pohoda“, o.p.s., Mládí 725, Orlová-Lutyně, 735 14

1. Cihlářová
2. Cintavá
3. Demčková
4. Gejdošová
5. Glogovská
6. Grochalová
7. Hellerová
8. Chovancová
9. Chudoba
10. Chytilová
11. Kadlecová
12. Kaniová
13. Kubalová
14. Pavelková
15. Poštulková
16. Prokelová
17. Srnová
18. Štirbová
19. Turačková
20. Třasková
21. Zdebská

Zpracovala:

5.1. 2009
M. Hellerová, administrativně-provozní pracovnice

Oslavit svátky jara přišly s našimi obyvateli také děti z Mateřské školy Radost, s.r.o.
Tvářičky jim zářily jako malá sluníčka a nás příjemně zahřály.

O tom, že se obyvatelé aktivně účastní života našeho Města Orlová, svědčí i účast na akci „Nesedávej
panenko v koutě aneb Týden pro inkluzi.“

Slavnost „Pěčoky“ byla pro všechny seniory malou vzpomínkou na jejich mládí…Na slavnosti
nechybělo vystoupení folklórního souboru „Havířovské babky“, souboru„Olšinka“, hudební skupiny
„Hrnek“, „Duo Classic“ a mnoha dalších. K dobré náladě přispěly i zábavné soutěže a nechyběly
různé pochutiny, jak jinak, než z brambor…

Na Hromnice o hodinu více…Tuto a mnoho dalších pranostik jsme si připomněli v restauraci
Hastrmanka. Praskání ohně v krbu a známé melodie za doprovodu harmoniky proteplily
tento zimní den.

Již tradičně jsme se zúčastnili XII. MSSHV, tentokrát v Českém Těšíně. Program byl jako vždy
velmi pestrý, nálada výborná a všichni si odvezli pěkné zážitky.

Každý máme ten svůj den a zejména oslava kulatých výročí u nás probíhá vždy
velkolepě při muzice a bohatém stolu.

Stědrý večer nastal…Již po osmé jsme společně zasedli k štědrovečernímu stolu a
zavzpomínali na všechny, které máme stále ve svých srdcích.

