
                            

 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Výroční zpráva 
2018 

 
 
Domov Na Výsluní, Hořovice 
Pražská 932 
268 01 Hořovice 

 
 
 
Předkladatel: PhDr. Drahomíra Boubínová 
      ředitelka Domova Na Výsluní 
 



1 
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Počet poskytovaných služeb 
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Odlehčovací služba 
Pečovatelská služba - terénní 
                                   - ambulantní 
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Úvodní slovo 
 
Vážení přátelé,  
 
předkládám Vám Výroční zprávu Domova Na Výsluní, Hořovice, příspěvkové 
organizace, za rok 2018.  

Cíle zdravotní a ošetřovatelské péče, poskytované v Domově Na Výsluní, lze 
charakterizovat dvěma způsoby. Na straně jedné je naším úkolem zlepšení zdravotního 
stavu klientů, jehož výsledkem je obnovení nebo alespoň částečné navrácení 
soběstačnosti. Na straně druhé pak stojí snaha o zpřístupnění plnohodnotného života  
v rámci aktuálního zdravotního stavu.  

Snažíme se zpříjemnit život klientů našeho domova širokou škálou služeb 
poskytovanou pod záštitou lidských hodnot a v co nejvyšší kvalitě. Respektujeme 
potřeby a přání našich klientů, přičemž klademe důraz na důstojný a aktivní život 
seniorů. Zvládli jsme společně postavit tým pracovníků přímé péče, kteří se pečlivě 
starají o komfort a zdraví našich klientů. V Domově funguje kvalitní provozní servis  
a práci plánují a řídí schopní vedoucí pracovníci, kteří za ni nesou plnou odpovědnost. 
To všechno by se nestalo, kdybychom nefungovali jako jeden tým. Investovali jsme 
snahu a nemalé úsilí do společného cíle, který chceme nejen dlouhodobě udržet, ale  
i nadále rozvíjet. Dobře víme, že to tak snadné není a že udržení výsledků je stejně 
náročné, jako jejich samotné dosažení. Budeme se nadále starat o firemní kulturu, dbát 
o vysokou kvalitu a budovat v Domově příjemné prostředí pro život i pro práci. Dokud 
toto budeme dělat s chutí, spolu a pro naše klienty, máme tady své místo. „V Domově, 
který má srdce…“ 

 
Bohužel stále přetrvává a pokračuje současná demografická situace, krize 

tradičního rodinného modelu a narůstající důsledky civilizačních onemocnění, které 
vedou k tomu, že jsou přijímání klienti s výrazně omezenou mobilitou, dekubity, 
různými formami demence, osamocení, bez zázemí, bez rodin či s komplikovanými 
rodinnými vztahy. Tyto okolnosti se odrážejí na zvyšujících se nárocích na materiální  
i prostorové vybavení a také na personál a rozsah jím poskytované pomoci a péče.  
V souladu s výše uvedenými nároky průběžně zkvalitňujeme vybavenost, která 
odpovídá potřebám klientů a napomáhá zlepšit náročné pracovní podmínky. 
 

Všem pracovníkům Domova Na Výsluní patří velké poděkování za práci pro 
organizaci, ve prospěch našich klientů. Poděkování patří rovněž zřizovateli, rodinám  
a veřejnosti za podporu a spolupráci, poskytovatelům dotací a všem dárcům za finanční 
a věcné příspěvky.   
 

 
         

PhDr. Drahomíra Boubínová 
        ředitelka Domova Na Výsluní 
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1. Základní údaje  
 

1.1 
o Název sociální služby: Domov Na Výsluní, Hořovice  
o Sídlo: Pražská 932, 268 01 Hořovice 
o Právní forma: Příspěvková organizace  
o Zřizovatel: Město Hořovice 

                   Palackého nám. 2, 268 01 Hořovice  
o IČ: 00233242 
o Statutární zástupce organizace: PhDr. et Mgr. Drahomíra Boubínová 
o IČO a DIČ organizace: 705 394 56, CZ70539456 
o Datová schránka: 7jhjvjv 
o Telefon: + 420 311 514 895 / mobil: 722 483 242 
o E-mail: info@seniori-navysluni.cz, domov@seniori-navysluni.cz 
o www stránky: http://seniori-navysluni.cz/ 
o Druh a forma poskytované sociální služby:  

Pobytové služby:  Domov pro seniory  
Domov se zvláštním režimem 
Odlehčovací služba 

Ambulantní služby:  Pečovatelská služba 
    Terénní pečovatelská služba 

 
1.2. Datum zahájení poskytování služeb: 1. 7. 2000 
 
1.3. Celková kapacita:  

Domov pro seniory   53 
Domov se zvláštním režimem 16 
Odlehčovací služba    5 
Terénní pečovatelská služba   260 
Ambulantní pečovatelská služba  6 
Dům s pečovatelskou službou  43 
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2. Základní charakteristika Domova Na Výsluní, Hořovice, 
příspěvkové organizace 

      (dále jen „organizace nebo Domov“)  
 

Hlavním posláním Domova je zmírňovat potíže plynoucí ze stáří, nemocí, postižení   
a těžké sociální situace. Vytváříme pro klienty laskavé a klidné prostředí, ve kterém jim 
poskytujeme sociální, ošetřovatelskou a zdravotní péči s cílem zkvalitnit jejich život a naplnit 
základní potřeby. 
 
2.1 Poskytované služby  
 

Služba nabízí tyto základní činnosti: poskytování ubytování, stravu, pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 
činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. Jako zařízení sociální péče s pobytovými službami je 
organizace povinna zajistit zdravotní péči definovanou § 36 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách ve znění pozdějších úprav a předpisů (jedná se o ošetřovatelskou a rehabilitační péči 
indikovanou ošetřujícím lékařem). 
 
2.2 Poslání  
 

Posláním Domova je poskytovat pobytové služby klientům, kteří mají sníženou 
soběstačnost a jsou plně nebo částečně závislí na pomoci druhé osoby a nejsou schopni žít bez 
pravidelné pomoci sami doma, umožnit jim aktivní prožívání stáří a uspokojování jejich potřeb 
a cílů odborným personálem v příjemném a bezpečném prostředí.     

Při poskytování služby chceme nabídnout lidský přístup, pohodovou a přátelskou 
atmosféru.  
 
2.3 Cílová skupina  
 
2.3.1 Domov pro seniory 
 

Cílová skupina klientů: senioři, kteří potřebují podporu a péči jiné osoby a nejsou 
schopni si zajistit základní životní a osobní potřeby.  
Forma poskytování sociální služby: pobytová 
Věková kategorie klientů: mladší senioři (65 – 80 let) 
                                          starší senioři (nad 80 let)  

 
2.3.2 Domov se zvláštním režimem 
 
Forma poskytování sociální služby: pobytová 
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 
Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 – 26 let) 
                                           dospělí (27 – 64 let) 
                                           mladší senioři (65 – 80 let) 
                                           starší senioři (nad 80 let)  
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2.3.3 Odlehčovací služba 
 
Forma poskytování sociální služby: pobytová 
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním 
                                      osoby s chronickým onemocněním 
                                      osoby s jiným zdravotním postižením 
                                      osoby se zdravotním postižením 
                                      senioři  
  

Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 – 26 let) 
                                           dospělí (27 – 64 let) 
                                           mladší senioři (65 – 80 let) 
                                           starší senioři (nad 80 let)  
 
2.3.4 Pečovatelská služba 
 
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní  
Cílová skupina klientů: osoby s chronickým onemocněním 
                                      osoby s jiným zdravotním postižením 
                                      rodiny s dítětem/dětmi 
                                      senioři  
Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 – 26 let) 
                                          dospělí (27 – 64 let) 
                                          mladší senioři (65 – 80 let) 
                                          starší senioři (nad 80 let)  
 
2.4 Maximální okamžitá kapacita poskytované služby  
 

Pobytovou službu je možné poskytnout 74 klientům.  
 

Dům s pečovatelskou službou plní úkoly doplňkového předmětu činnosti dle  ZL; slouží 
k ubytování obyvatel vyžadujících pečovatelskou službu. Maximální kapacita je 43 klientů. 
 
2.5 Provozní doba poskytované služby  
 
Pobytová služba je poskytována nepřetržitě. 
 
Ambulantní pečovatelská služba: denně    7,00 – 19,00 hod. 
 
Terénní pečovatelská služba:  pondělí – pátek  6,00 – 20,00 hod. 
     sobota – neděle  8,00 – 13,00 hod. 
 
2.6 Zásady poskytování sociální služby  
 
o individuální přístup k uživateli – chováme se flexibilně, vstřícně, empaticky, poskytovaná 

péče je plánována společně s uživatelem na základě jeho individuálních potřeb, schopností  
a možností  

o partnerství – dbáme na zachování důstojnosti uživatele, respektujeme jeho zájmy, 
dovednosti, zvláštnosti a odlišná specifika 

o svoboda rozhodování – uživateli je ponechána schopnost vlastního úsudku a rozhodnutí  
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o podpora v soběstačnosti – poskytujeme jen nezbytnou míru podpory a pomoci, která 
nesnižuje soběstačnost uživatelů a nezvyšuje jejich závislost na našich službách 

o týmový přístup k uživateli – spolupráce pracovníků všech úseků  
 
2.7 Cíle poskytování sociální služby Domova   
 
o podporovat individualitu uživatele  
o udržovat fyzický a psychický stav uživatele, pomáhat při hledání smyslu života ve stáří  
o prostřednictvím pořádaných akcí podporovat začlenění uživatelů do života města  
o prostřednictvím aktivizačních činností motivovat uživatele k aktivnímu životu  
o spolupracovat s dalšími institucemi – školy, školky, dům dětí a mládeže, další sociální 

služby  
o spolupracovat s rodinou uživatele při naplňování osobních cílů  
 
2.8 Organizační struktura k 1. 2. 2018  
 

Ředitelka  
 
 
 

vedoucí 
ekonomického 

úseku 

 Sociální 
pracovnice, 

(zástupce stat. 
orgánu) 

 Vedoucí úseku 
sociální péče 

 Vedoucí 
zdravotního 

úseku 

   Asistentka  
   ředitelky,  
provozní DPS  
       a DS  

 
 

Ú
četní, prádelna, 

kiosek, kuchyně, 
recepce, úklid, 

hospodářka 
 

 

Terénní 
pečovatelská 

služba 

  

Pracovníci 
sociálních služeb 

 

Výchovná 
nepedagogická 

činnost 

 všeobecné sestry 
fyzioterapeut 

nutriční terapeut 

 

Ú
držba 
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3 Zhodnocení roku 2018 
 
3.1 Úsek přímé obslužné péče 
 
3.1.1 Domov pro seniory 
 

UŽIVATELÉ 
 

Struktura uživatelů k 31. 12. 2018 
 

 Pohlaví ženy  muži  celkem 

1. 

Věk rozpětí nejmladší 69 62  

nejstarší 96 88  

průměr (všech uživatelů) 85,7 82,3 84,6 

2. 

Stupeň závislosti na 
pomoci jiné fyzické 
osoby 
(počet uživatelů)  

bez závislosti   1 

I.   2 

II.   17 

III.   19 

IV.   13 

3. Počet uživatelů celkem   52 

4. Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP   1 

5. 
Počet uživatelů  svéprávných  34 18 52 

s omezením svéprávnosti - - - 

6. Počet opatrovníků  
 

veřejný   - 
 rodinný příslušník    - 
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Struktura uživatelů nově přijatých během roku 2018 
 

 Pohlaví ženy  muži  celkem 

1. 

Věk rozpětí nejmladší 81,2 62,3  

nejstarší 96 91,1  

průměr (všech uživatelů) 81,5 79,7 80,6 

2. 

Stupeň závislosti na 
pomoci jiné fyzické 
osoby 
(počet uživatelů) 

bez závislosti   2 

I.   1 

II.   6 

III.   12 

IV.   6 

3. Počet uživatelů celkem 14 13 27 

4. Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP   1 

5. 
Počet uživatelů  svéprávných 14 13 27 

s omezením svéprávnosti - - - 

6. 
Počet opatrovníků  
 veřejný   - 
 

 

 
 
 
Struktura uživatelů - ukončení poskytování služby během roku 2018 
 

Pohlaví  ženy  muži  celkem 
Důvod 
ukončení 
poskytování 
služby 

úmrtí 13 13 26 

změny poskytovatele (tatáž služba) 0 0 0 

změny druhu sociální služby 1 0 1 

odchod do domácí péče 0 0 0 

jiný  0 0 0 
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ZÁJEMCI O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 
 

Odmítnutí uzavření smlouvy se zájemci o poskytování sociální služby během roku 2018 
 

Počet odmítnutí uzavření smlouvy (odmítnutí zájemci) celkem  
Z toho 
odmítnutí: 
 
dle odst. 3,  
§ 91, zákona 
108/2006 Sb. 

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na 
vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb 

0 

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba 
žádá 

63 

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové soc. služby, 
vylučuje poskytnutí takové sociální služby (zdravotní stavy stanoví prováděcí 
právní předpis - § 36, vyhláška 505/2006 Sb.) 

2 

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 
6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže soc. služby z důvodu 
porušování povinností vyplývajících ze smlouvy 

0 

 
 

 
 
 
SOCIÁLNÍ PODMÍNKY  

 
Počet pokojů a jejich členění podle počtu lůžek k 31. 12. 2018 
 

Pokoje Počet pokojů 
Z toho s vlastním sociálním 

zařízením (sprcha, WC) 

1 lůžkové 9 9 

2 lůžkové 11 11 

3 lůžkové 2 2 

4 lůžkové 4 4 

Celkem 26 26 
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VÝŠE ÚHRADY  
  

Základní činnosti  
 

u
b

yt
o

vá
n

í 
 

specifikujte jednotlivé varianty k 1. 1. 2018 k 1. 1. 2019 

1 lůžkový pokoj 205,- 210,- 

2 lůžkový pokoj 195,- 200,- 

3 lůžkový pokoj 185,- 190,- 

4 lůžkový pokoj 185,- 190,- 

  
celodenní stravování  k 1. 1. 2018 

Kč/den 
k 1. 1. 2019 

Kč/den 
racionální dieta 154,- 154,- 
diabetická dieta  161,- 161,- 

Dieta 4 – šetřící (s omezením tuku) 154,- 154,- 

Diabetickás omezením tuků 161,- 161,- 

 
Výše úhrady za nabízené a poskytované fakultativní činnosti 
 

Fakultativní služba 
(celá nabídka služeb) 

Jednotková 
cena (Kč) 

Jednotka 

Použití služebního vozidla 10,- Kč/km 

Rozmnožování tiskovin 3,- Kč/stránka 

Oprava a úprava soukromého majetku uživatele 15,- za každých 
započatých 

15 min.  

Donáška nákupu z určeného obchodu z „města“ ve 
stanovený den  

15,- Kč/úkon 

Donáška z kiosku organizace zdarma  

Zapůjčení TV na pokoji 150,- Kč/měsíc 

Zapůjčení lednice na pokoji 200,- Kč/měsíc 

Doprovod do jiných institucí 120,- Kč/hod 

 
Základní klientská statistika za rok 2018 
 

Položka  
 

Celkem 
Kapacita zařízení 53 
Celkový počet příjemců služby za rok 79 
Počet příjemců služby - ženy 48 
Počet příjemců služby - muži 31 
Průměrný věk uživatelů služby 85,3 
Přijato žádostí o službu celkem 71 
Ukončení poskytování služby 27 
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 3.1.2 Domov se zvláštním režimem 
 

UŽIVATELÉ 
 

Struktura uživatelů k 31. 12. 2018 
 

 Pohlaví ženy  muži  celkem 

1. 

Věk rozpětí nejmladší 68 -  

nejstarší 97 -  

průměr (všech uživatelů) 85,6 - 85,6 

2. 

Stupeň závislosti na 
pomoci jiné fyzické 
osoby 
(počet uživatelů)  

bez závislosti   1 

I.   0 

II.   3 

III.   5 

IV.   6 

3. Počet uživatelů celkem 14 0 15 

4. Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP   1 

5. 
Počet uživatelů  svéprávných  14 - 14 

s omezením svéprávnosti 1 - 1 

6. Počet opatrovníků  
 

veřejný   0 
 rodinný příslušník    1 

 
 

 
 
 
Struktura uživatelů nově přijatých během roku 2018 
 

 Pohlaví ženy  muži  celkem 

1. 

Věk rozpětí nejmladší 73,5 -  

nejstarší 96,5 -  

průměr (všech uživatelů) 87,4 -  

2. bez závislosti   1 
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Stupeň závislosti na 
pomoci jiné fyzické 
osoby 
(počet uživatelů) 

I.   0 

II.   2 

III.   5 

IV.   0 

3. Počet uživatelů celkem 8 0 8 

4. Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP   1 

5. 
Počet uživatelů  svéprávných 7 0 7 

s omezením svéprávnosti 1 0 1 

6. 
Počet opatrovníků  
 

veřejný   0 

rodinný příslušník   1 

 
 

 
 

Struktura uživatelů - ukončení poskytování služby během roku 2018 
 

Pohlaví  ženy  muži  celkem 
Důvod 
ukončení 
poskytování 
služby 

úmrtí 9 0 9 

změny poskytovatele (tatáž služba) 0 0 - 

změny druhu sociální služby 0 0 - 

odchod do domácí péče 0 0 - 

jiný  0 0 - 

 
 ZÁJEMCI O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 

 
Odmítnutí uzavření smlouvy se zájemci o poskytování sociální služby během roku 2018 

 

Počet odmítnutí uzavření smlouvy (odmítnutí zájemci) celkem  
Z toho 
odmítnutí: 
 
dle odst. 3,  

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na 
vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb 

0 

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba 
žádá 

30 
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§ 91, zákona 
108/2006 Sb. 

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové soc. služby, 
vylučuje poskytnutí takové sociální služby (zdravotní stavy stanoví prováděcí 
právní předpis - § 36, vyhláška 505/2006 Sb.) 

0 

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 
6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže soc. služby z důvodu 
porušování povinností vyplývajících ze smlouvy 

0 

 

 
 

 
SOCIÁLNÍ PODMÍNKY  

 
Počet pokojů a jejich členění podle počtu lůžek k 31. 12. 2018 
 

Pokoje Počet pokojů 
Z toho s vlastním sociálním 

zařízením (sprcha, WC) 

1 lůžkové 5 5 

2 lůžkové 5 5 

3 lůžkové 1 1 

4 lůžkové 0 0 

Celkem 11 11 

 
 
VÝŠE ÚHRADY  

   
Základní činnosti 
  

u
b

yt
o

vá
n

í 

 

specifikujte jednotlivé varianty k 1. 1. 2018 k 1. 1. 2019 

1 lůžkový pokoj 205,- 210,- 

2 lůžkový pokoj 195,- 200,- 

3 lůžkový pokoj 185,- 190,- 
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celodenní stravování  k 1. 1. 2018 
Kč/den 

k 1. 1. 2019 
Kč/den 

racionální dieta 154,- 154,- 

diabetická dieta  161,- 161,- 

šetřící  154,- 154,- 

 
Základní klientská statistika za rok 2018 
 

Položka  
 

Celkem 
Kapacita zařízení 16 
Celkový počet příjemců služby za rok 24 
Počet příjemců služby - ženy 24 
Počet příjemců služby - muži 0 
Průměrný věk uživatelů služby 86,2 
Přijato žádostí o službu celkem 36 
Ukončení poskytování služby 9 

 
 
3.1.3 Odlehčovací služba 
 
      UŽIVATELÉ 

 
Struktura uživatelů k 31. 12. 2018 
 

 Pohlaví ženy  muži  celkem 

1. 

Věk rozpětí nejmladší 42 -  

nejstarší 87 80,6  

průměr (všech uživatelů) - - 84,2 

2. 

Stupeň závislosti na 
pomoci jiné fyzické 
osoby 
(počet uživatelů)  

bez závislosti   nezjišťujeme 

I.   -- 

II.   -- 

III.   -- 

IV.   -- 

3. Počet uživatelů celkem 2 1 3 

4. Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP   nezjišťujeme 

5. 
Počet uživatelů  svéprávných  2 1 3 

s omezením svéprávnosti - - - 

6. Počet opatrovníků  
 

veřejný   - 
 rodinný příslušník    - 

 
Struktura uživatelů nově přijatých během roku 2018 
 

 Pohlaví ženy  muži  celkem 

1. 

Věk rozpětí nejmladší 42 67  

nejstarší 98 90  

průměr (všech uživatelů) 82,2 82,2 82,2 
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2. 

Stupeň závislosti na 
pomoci jiné fyzické 
osoby 
(počet uživatelů) 

bez závislosti   nezjišťujeme 

I.   - 

II.   - 

III.   - 

IV.   - 

3. Počet uživatelů celkem 80 13 93 

4. Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP   - 

5. 
Počet uživatelů  svéprávných 78 13 91 

s omezením svéprávnosti 2 0 2 

6. 
Počet opatrovníků  
 

veřejný   - 

rodinný příslušník   2 

 

 
 
Struktura uživatelů - ukončení poskytování služby během roku 2018 
 

Pohlaví  ženy  muži  celkem 

Důvod 
ukončení 
poskytování 
služby 

úmrtí 0 1 1 

změny poskytovatele (tatáž služba) 0 0 0 

změny druhu sociální služby 9 3 12 

odchod do domácí péče 71 10 81 

jiný  0 0 0 

 
ZÁJEMCI O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 

 
Odmítnutí uzavření smlouvy se zájemci o poskytování sociální služby během roku 2018 

 
Počet odmítnutí uzavření smlouvy (odmítnutí zájemci) celkem 

 
Z toho 
odmítnutí: 

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na 
vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb 0 
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dle odst. 3,  

§ 91, zákona 
108/2006 Sb. 

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba 
žádá 0 

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové soc. služby, 
vylučuje poskytnutí takové sociální služby (zdravotní stavy stanoví prováděcí 
právní předpis - § 36, vyhláška 505/2006 Sb.) 0 

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 
6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže soc. služby z důvodu 
porušování povinností vyplývajících ze smlouvy 0 

 
 

VÝŠE ÚHRADY  
  

Základní činnosti  
 

u
b

yt
o

vá
n

í 
 

specifikujte jednotlivé varianty k 1. 1. 2018 k 1. 1. 2019 

1 lůžkový pokoj 205,- 210,- 

2 lůžkový pokoj 205,- 210,- 

3 lůžkový pokoj 205,- 210,- 

4 lůžkový pokoj 205,- 210,- 

  
celodenní stravování  k 1. 1. 2018 

Kč/den 
k 1. 1. 2019 

Kč/den 

racionální dieta 154,- 154,- 

diabetická dieta  161,- 161,- 

šetřící 154,- 154,- 

 
Základní klientská statistika za rok 2018 
 

Položka  
 

Celkem 
Kapacita zařízení 5 
Celkový počet příjemců služby za rok 94 
Počet příjemců služby - ženy 80 
Počet příjemců služby - muži 14 
Průměrný věk uživatelů služby 82,2 
Přijato žádostí o službu celkem 93 
Ukončení poskytování služby 91 

 
3.2 Aktivizační činnost 
 

Volnočasové aktivity probíhají v zařízení pod vedením nepedagogických pracovnic 
v sociálních službách (dále „aktivizační pracovnice“) či sociálních pracovnic dle 
harmonogramu každý pracovní den, v dopoledních hodinách od 9:00 – 10:30, v odpoledních 
hodinách od 13:00 – 15:00. 

Cílem aktivizačních činností je náplň volného času klientů a nácvik a upevňování jejich 
motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Činnosti mají aktivizační 
charakter, směřují k udržení či obnovení maximální soběstačnosti při denních úkonech, jsou 
přizpůsobeny zdravotnímu stavu a zájmu klienta a vycházejí z jeho individuálního plánu. 
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Svůj volný čas mohou klienti trávit podle svých představ nebo využít některou z námi 
nabízených aktivit.  Podle svého zájmu a zdravotního stavu se mohou účastnit pravidelných 
zájmových činností, např. pečení, tréninku paměti, vytváření výzdoby domova, hudebního 
klubu, arteterapie, a nepravidelných akci, např. výletů, přednášek, apod. Všem klientům je  
k dispozici klubovna s knihovnou.  

 Pravidelně jsou připravovány akce promítání filmů, zajímavá odpoledne spojená 
s poslechem vážné hudby, občerstvením, připomínání si lidových zvyků a tradic, a kulturní 
vystoupení u příležitosti narozenin našich klientů.  Každé čtvrtletí vychází časopis „Zpravodaj“.  

Máme dlouholetou a dobrou spolupráci jak s městským úřadem, tak i ostatními 
organizacemi města (MKC, nově MSC), školkami a školami. Do Domova dochází katolický 
kněz a pravidelně se konají mše a bohoslužby. 

Aktivizace v roce 2018 probíhala skupinově i individuálně. Pokud se jedná  
o skupinovou aktivizační činnost, kladl se důraz na zvyky a svátky, které klienti znají ze svého 
života. Při poskytování péče a aktivizačních činností vycházíme ze zvyklostí, zálib, přání  
a potřeb klientů. V únoru se konala masopustní zábava s maskami a tradičním občerstvením,  
v březnu se nesmělo zapomenout na ženy, které slavily svůj svátek 8. března, v dubnu se 
společně připomínaly velikonoční tradice a zvyky – pletení pomlázek a zdobení kraslic,  
v závěru měsíce měli klienti možnost účastnit se tradičního pálení čarodějnic, v květnu se klienti 
zúčastnili sportovního klání v Domově V Zahradách ve Zdicích, v červnu proběhlo sportovní 
zápolení v domácím prostředí, v červenci jsme jeli na návštěvu a opékání buřtů do Domova 
seniorů v Zátoře, v srpnu byly pro velká vedra všechny akce odložené. V září se konalo již 
tradiční Mariánské posvícení a v říjnu se konal Týden sociálních služeb, který zahrnoval Den 
otevřených dveří, oblíbená návštěva známých trhů – Cibulák, výlet na zámek v Hořovicích  
a koncert vážné hudby pořádaný Ústavem Antonína Dvořáka. V listopadu jsme zavzpomínali 
na dušičkovém odpoledni, změřili své síly na zábavném sportovním zápolení v rámci Domova 
a zúčastnili se besedy „Velká válka“. V prosinci klienti přivítali svatého Mikuláše 
doprovázeného anděly a čerty. V předvánočním čase ještě proběhla připomínka vánočních 
tradic a zvyklostí, zpříjemněním pro všechny klienty bylo i zapojení domova do projektu 
Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, který splnil mnoho přání. Všem Ježíškovým vnoučatům 
patří velký dík od našich klientů a všech zaměstnanců Domova na Výsluní. Již tradičně nás 
svým vystoupením potěšili žáci místních základních a mateřských škol a také ZUŠ v projektu 
„Česko zpívá koledy“.   

Nesmíme zapomenout na již tradiční jarní a předvánoční setkání seniorů. Dříve jsme 
tato setkání pořádali v sále radnice, ale pro velký zájem nejen z Hořovic, ale i spádových obcí, 
jsme akci přesunuli do sálu Společenského domu v Hořovicích. Důvodem těchto setkání je 
snaha o začlenění mnohdy bohužel marginalizovaných seniorů do kulturního života města. 
Především tito senioři mají velmi omezené možnosti návštěv podobných kulturních událostí, 
kde se mohou socializovat a při tanci či poslechu hudby prožít nezapomenutelné odpoledne. 
Setkávání seniorů je další službou, kterou se snažíme poskytnout klientům možnosti pro 
důstojný a aktivní život ve stáří, motivovat je a zprostředkovat jim kontakt se společenským 
prostředím 

Klienti Domova se tak jako každý rok zapojili do soutěže Domov plný života, kterou 
každoročně vyhlašuje DTO CZ, s. r. o. Je to soutěž ve volnočasových aktivitách seniorů v rámci 
rozvoje jejich aktivit.  Ve čtvrtek 18. října 2018 převzal pan František Sojka v kongresovém 
sále Domu kultury města Ostravy u příležitosti konání kongresu XXII. gerontologické dny 
Ostrava významné ocenění -  1. místo S TÉMATEM SOUTĚŽE – Ta naše písnička česká. 
Vítězné dílo nazvané „Pásli ovce valaši“ stvořil pan Sojka technikou 3D, jednalo se o 
kombinaci kartonu, látek, papíru. Z výhry jsme měli všichni, především pan Sojka, obrovskou 
radost. Ještě jednou srdečně gratulujeme a společně se těšíme na další soutěže a výzvy. 
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Na individuální aktivizaci se podílí vedle klíčových pracovníků a pracovnic terapií také 
brigádníci, dobrovolníci a praktikanti. Ti nejčastěji klientům předčítají, doprovázejí je k lékaři, 
povídají si s nimi, naslouchají jim nebo klienty doprovází na procházku. 

Za příznivého počasí se klienti rádi setkávali na zahradě, kde se pořádaly i některé 
skupinové aktivity např. muzikoterapie, čtení, kondiční cvičení, besedování, sportovní hry  aj.  

Volnočasové aktivity jsou nepostradatelnou součástí poskytovaných služeb, jejichž 
cílem je u klientů podpora fyzické a psychické aktivity, udržení a posílení všech zdravých 
funkcí a zaměstnání mysli.  

V průběhu celého roku probíhala v Domově canisterapie. Canisterapie se uskutečňuje 
se dvěma psy, kteří se svými psovody dochází za klienty pravidelně 1 krát měsíčně. 
Canisterapie má podobu individuální návštěvy u klienta, která probíhá na pokoji nebo ve 
společných prostorách Domova. Naši zvířecí kamarádi se jmenují Britney a Fanny.  

Do našich aktivit zapojujeme také studenty středních, vyšších a vysokých škol, kteří  
v našem Domově absolvují své praxe. Někteří zůstávají i po absolvování praxe jako brigádníci. 

Přednášky a besedy jsou v zimních měsících vítaným zpestřením dne – viz měsíční 
přehled akcí.  

K životu našich seniorů patří také zvířata: morčata Bobina a Bohoušek, andulky 
Sněhurka, Filip, Ferda a Sněženka a stále štěbetající zebřičky. Kdo naopak dává přednost klidu, 
může pozorovat akvárium s krásně zbarvenými tlamovci – cichlidy afrických jezer a sumečky.  
 
Přehled významných kulturních a společenských akcí 
 
LEDEN 2018 
p. Šedivý – hudební vystoupení, písničky K. Hašlera 
 
ÚNOR 2018 
Masopust – zábava s maskami, hudbou a občerstvením 
 
BŘEZEN 2018 
MDŽ – oslava s hudbou a občerstvením 
Canisterapie + návštěva jehněte 
Masopust 
 
DUBEN 2018 
Čarodějnice – rej masek, občerstvení, hudba 
Jarní setkání seniorů na Radnici 
 
KVĚTEN 2018 
Sportovní hry Zdice 
Májové posezení 
Cvičení s HZS 
Slavnostní předání nového soc. automobilu 
 
ČERVEN 2018 
Den her – zábavné sportovní zápolení v rámci Domova 
 
ČERVENEC 2018 
Výlet do Komárova k rybníku 
Opékání buřtů v Zátoře 
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ZÁŘÍ 2018 
Mariánské posvícení - zábava na zahradě zábava s hudbou a občerstvením 
 
ŘÍJEN 2018 
Cibulák – návštěva tradičních trhů 
Dny otevřených dveří 
Výlet na zámek v Hořovicích 
Převzetí ceny ze soutěže „Domov plný života“ 
Koncert vážné hudby (Ústav Antonína Dvořáka) 
 
LISTOPAD 2018 
Dušičkové odpoledne – vzpomínáme 
Beseda „Velká válka“ – muzeum Hořovicka 
Den her – zábavné sportovní zápolení v rámci Domova 
 
PROSINEC 2018 
Setkání seniorů ve Společenském domě – tradiční hudební vystoupení s občerstvením a trhem 
Mikulášská nadílka 
1. ZŠ - besídka 
2. ZŠ - besídka 
ZŠ Komárov - besídka 
Speciální škola – besídka 
Vystoupení ZUŠ  - Česko zpívá koledy 
Vánoční dílničky – 1. ZŠ Hořovice 
 
3.3 Sociálně zdravotní úsek  
  

Uplynulý rok 2018 by se v našem Domově dal nazvat rokem stability. Vedle 
vyrovnaného hospodaření se podařilo dosáhnout především optimální personální kapacity. 
Ošetřovatelský a pečovatelský personál byl poměrně stabilní. V Domově pracovaly dvě 
pracovnice terapií, které se staraly o volný čas našich klientů.  

Na dobré kondici klientů pracuje rehabilitační sestra. Tuto oblast bychom v příštím roce 
rádi rozšířili. 

Do Domova začalo docházet několik nových dobrovolníků, kteří nám pomáhají  
v náročné práci, stejně, jako naši spolupracující partneři z místních škol, školek a dalších 
organizací a institucí.  
 

Našim dlouhodobým cílem je stále zvyšovat kvalitu námi poskytovaných služeb, a tím 
i zabezpečit potřeby klientů. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo zapojit se do projektu „Audit 
kvality v sociálních službách“ v rámci projektu APSS. Audit kvality je považován za objektivní 
pohled zvenčí, který přispěje k využití potenciálu vysoce motivovaných zaměstnanců. 
Obsahem auditu je zhodnocení naplňování standardů kvality v souladu s obecně uznávanou 
dobrou praxí se závěrečnými doporučeními k nápravě nebo zvýšení kvality služeb na zákonné 
úrovni, zhodnocení procesu sociální pomoci, podpory a péče v souladu s obecně uznávanou 
dobrou praxí, a zhodnocení úrovně ošetřovatelské péče a schopnosti zajistit zákonné nároky ze 
zdravotních pojišťoven.  Závěry auditu mají za úkol působit motivačně, zhodnotit slabé a také 
silné stránky a poskytnout podporu v další práci, mají doporučující charakter, poskytovatelé 
sociálních služeb mohou čerpat ze závěrů pro rozvoj svých sociálních služeb dle svého uvážení.   
Vyhodnocení celé akce proběhne v dubnu 2019.  
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Všeobecné sestry zajišťují komplexní základní a specializovanou ošetřovatelskou 
činnost. Pečují o rány, dekubity, permanentní katetry a stomie. Dále aplikují léčiva  
a léčivé prostředky (per os, injekce), klyzma, odebírají biologický materiál  
a provádí orientační zkoušky testovacími proužky. Také sledují základní fyziologické funkce, 
provádí edukaci klientů a vedou předepsanou ošetřovatelskou dokumentaci.  

 
Ošetřovatelské a zdravotní péče se každému klientovi dostává výhradně dle indikace 

lékaře, a to buď formou pravidelných ordinačních hodin přímo v Domově či v akutních 
případech návštěvou klienta dle potřeby. Zajištěna je taktéž pravidelná psychiatrická péče, 
neurologická péče, urologická péče, diabetologická, ortopedická či kožní, a to dle potřeby 
v blízké nemocnici. Všeobecné sestry provádějí denně úkony indikované lékařem, které 
následně vykazují zdravotním pojišťovnám v odbornosti 913. Péči zubního lékaře mohli opět 
klienti využívat v jeho ordinaci přímo v nemocnici. V případě potřeby ošetření jiným odborným 
lékařem byli klienti dopravováni přímo do ambulance příslušných specialistů.  
  Ke zdravotním problémům bezprostředně ohrožujícím život je přivolána lékařská služba 
první pomoci, jejíž základna je přímo v Hořovicích, což garantuje velmi krátký dojezdový 
interval, a je tedy schopna poskytnout pomoc v řádu 5 minut.  
 

Smluvní vztahy jsou uzavřeny s následujícími zdravotními pojišťovnami: Všeobecná 
zdravotní pojišťovna, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna 
ministerstva vnitra, Oborová zdravotní pojišťovna a Vojenská zdravotní pojišťovna. 
 

Přímá obslužná péče je spojená s dopomocí při úkonech základní sebeobsluhy a je dána 
mírou soběstačnosti konkrétního klienta. Jedná se o úkony související se základní hygienou, 
podáváním stravy, péčí o prádlo a čistotou prostředí.  
  Všichni zaměstnanci zdravotnického a ošetřovatelského úseku jsou zapojeni do systému 
celoživotního vzdělávání. Všeobecné sestry jsou registrovány a mají odbornou způsobilost  
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.  
   

Zaměstnanci v přímé péči splňují vzdělání, jež odpovídá požadavkům Zák. č. 108/2006 
Sb. o sociálních službách a Zák. č. 96/2004. Pro sociální pracovníky a pracovníky v přímé péči 
je zajišťováno průběžné vzdělávání formou účastí na akreditovaných kurzech, odborných 
stážích nebo školících akcích, kde si prohlubují svojí odbornou kvalifikaci a seznamují se  
s nejnovějšími poznatky na úseku ošetřovatelské péče.  
 

Stejně jako v uplynulých letech, také v roce 2018, naše zařízení umožňovalo absolvovat 
praxi mnoha zájemcům z odborných SŠ, VOŠ a VŠ. Praktikující studenti měli tak možnost 
získávat prostřednictvím praxe potřebné znalosti, zkušenosti a dovednosti, a zároveň byli 
přínosem pro naše zařízení tím, že nám dávali podněty a připomínky, díky nimž jsme mohli 
zkvalitňovat a rozvíjet poskytované služby.  
  

Pro zkvalitnění v oblasti nutriční péče jsme maximálně využívali odborné podpory 
nutriční terapeutky, která nás dlouhodobě vedla k odbornému sledování klientů v rámci výživy, 
u kterých by mohlo dojít k projevům podvýživy. Tím jsme přispěli nejen ke zkvalitnění 
stravování našich klientů, ale také k prevenci malnutrice.  

 
Úspěšně se rozvíjí také spolupráce s dobrovolníky, jejichž práci koordinuje vedoucí 

úseku sociální péče. V roce 2018 bylo v evidenci Domova 10 dobrovolníků. Dobrovolníci se 
zapojují do chodu Domova při různých kulturních a společenských akcích, během roku do 
Domova docházejí za klienty a zpříjemňují jim jejich volný čas.  
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V Domově je možná výpůjčka knih z místní knihovny, popřípadě je možno zajistit 
publikace z knihovny městské. K dispozici jsou také audioknihy.  

 
Propagace odborné a vzdělávací činnosti  
 

Činnost Domova prezentujeme v místních médiích, jako jsou Podbrdské noviny, 
Měšťan či Berounský deník.  V roce 2018 jsme začali vydávat čtvrtletní Zpravodaj, který je 
přístupný v tištěné podobě v prostorách Domova nebo v elektronické verzi na internetových 
stránkách. O plánovaných akcích se obyvatelé, jejich blízcí i veřejnost dozvídají 
prostřednictvím letáků vyvěšených ve výtazích a na nástěnkách v Domově, nebo i na 
internetových stránkách domova a také na facebooku. Pozvánky jsou také zveřejňovány 
v uvedených tiskovinách.   

Služby a aktivity našeho Domova pravidelně prezentujeme na výstavách s vánoční  
a velikonoční tématikou na setkáních ve Společenském domě.  
 
3.4 Úsek ekonomický 

 
3.4.1 Základní personální údaje 

 
Stav zaměstnanců 

 Evidenční počet pracovníků k 31. 12. 2018: 71 pracovníků 
 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků: 65,12 pracovníků 
 Počet pracovníků dle útvarů k 31. 12. 2017, a to vč. dlouhodobých nemocí: 

 Sociální pracovnice: 2 
 Zdravotní sestry: 8 
 Fyzioterapeutka: 1 
 PSP:   26 
 Pečovatelky:  10 
 THP + recepce: 8 + 2 
 Manuálně pracující (kuchyně, prádelna, údržba, úklid): 13 
 Prodavačka:  1 

 
3.4.2 Prostředky na platy 
 

Platy zaměstnanců tvořily v roce 2018 zhruba 69,0 % celkových nákladů organizace  
a činily 30 019 tis. Kč, z toho 1 664 tis. Kč pro dohody o pracovní činnosti a provedení práce. 
Platy byly financovány z 43,66 % dotací ze Středočeského kraje, z 11,1 % příspěvku z města  
a z 45,24 % z jiných zdrojů. 
 
3.4.3 Vzdělávání zaměstnanců 
 

V roce 2018 se pracovníci Domova účastnili 30ti školení a seminářů. Z toho 5 seminářů 
se uskutečnilo přímo v Domově. Školení v Domově jsou určena pracovníkům úseku sociálních 
služeb a zdravotnímu úseku. Školení byla věnována převážně demenci, problematice pohybu 
klientů a inkontinenci. Realizováno bylo i žádané školení Základní prvky bazální stimulace. 
Dvě pracovnice ukončily úspěšně akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách. 
Ředitelka, pracovníci ekonomického úseku a sociální pracovnice se účastnili externích školení 
k nařízení o ochraně osobních údajů.  Sociální pracovnice se účastnily také školení věnovanému 
demenci, značce kvality v sociálních službách a poskytování sociálních služeb.  
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Seznam školení a seminářů: 

 Základy kinestetiky v praxi  - pro PSS 
 Nové nařízení o ochraně osobních údajů – pro pečovatelky a soc.pracovnice 
 Úvod do problematiky péče o osoby s Alzheimerovou chorobou a obdobnými 

degenerativními onemocněními v domácnosti – pro pečovatelky 
 Základní činnosti v pečovatelské službě – metodologie jednotlivých úkonů – pro 

pečovatelky 
 Odborný seminář k způsobilosti v elektrotechnice – pro údržbáře 
 Péče o kůži a moderní hojení ran – pro PSS a pečovatelky 
 Mobilita imobilních a částečně mobilních klientů v rámci poskytování soc.sl.v domácím 

prostředí – pro pečovatelky 
 Značka kvality v sociálních službách – infce pro zájemce o certifikaci – pro 

soc.pracovnice  
 Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnance – pro personalistu 
 Přístup k informacím a ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy – pro soc. 

pracovnice a ekonoma 
 Práce s informacemi, zdravotnická a sociální dokumentace a ochrana osobních údajů 

– pro sociální pracovnice 
 Praxe GDPR v sociální oblasti – pro ředitelku 
 Edukace neformálních pečujících prostřednictvím pečovatelských služeb – pro sociální 

pracovnice 
 Rozvoj pečovatelských dovedností – rizika a specifika domácí péče – pro pečovatelky 
 Úvod do problematiky inkontinence – pro PSS 
 Základní prvky bazální stimulace v péči o seniory v sociálních službách – pro PSS 
 Když klient pobytového zařízení nemá na plnou úhradu – základní postupy – pro 

sociální pracovnice 
 Proškolení a přezkoušení z předpisů při práci s elektrickými zařízeními – pro údržbáře 
 Techniky efektivní komunikace pro přímou práci se seniory – pro pečovatelky 
 Long-term care – pro ředitelku 
 Školení BOZP a PO – pro všechny zaměstnance 
 Manipulace s inkontinenčními pomůckami – pro PSS 
 X. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb – pro ředitelku 
 Péče o seniory – konference – pro sociální pracovnice 
 Neurofyziologické koncepty a jejich využití u vertebrogenních poruch – pro 

fyzioterapeutku 
 Demence v obrazech – pro PSS a sociální pracovnice 
 Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas – pro sociální pracovníky 

 
3.4.4 Základní údaje o hospodaření 

 
Rozpočet organizace je vypracován na základě předpokládaných vlastních výnosů, 

poskytnutých dotací a příspěvku na provoz od zřizovatele. Organizace hospodaří s majetkem 
předaným zřizovatelem k hospodaření v rozsahu příloh ke zřizovací listině. 
 
3.4.4.1 Plnění závazných ukazatelů 
 

Pro rok 2018 byl sestaven rozpočet jako vyrovnaný v únoru 2018. Tento rozpočet byl 
aktualizován po dofinancování sociálních služeb v září 2018. Dofinancování služeb bylo 
určeno pouze na platy pracovníků. 
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Náklady činily 100,87 % rozpočtovaných nákladů. Překročení vykazuje položka nákupy 
majetku, a to z důvodu nákupu termoportů pro další imobilní klienty 4.NP, vybavení pracoviště 
fyzioterapeutky a metodika sociálních služeb a další fázi výměny klasických lůžek za 
polohovací lůžka Linet. Nově byla zřízena také terapeutická a relaxační místnost pro klienty 
v přízemí domova. Na několik pokojů byly zakoupeny čističky vzduchu z důvodu zlepšení 
komfortu bydlení u klientů, kteří trpí kompletní inkontinencí nebo chronickou obstrukční plicní 
nemocí. Položka opravy a údržba zahrnuje mj. drobné, ale časté opravy automobilů, opravy 
elektrospotřebičů (především v kuchyni) nebo opravy výtahů. Na podzim byla po dlouhodobé 
odstávce provedena nákladná oprava agregátu evakuačního výtahu (Kč 311 386,-). Opravena  
a nově nalakována byla také část oken domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou. 
Druhá vlna oprav a lakování oken je plánována na jaro roku 2019. Financována bude na základě 
domluvy se zřizovatelem z investičního fondu. Velmi prospěšnou a klienty kladně hodnocenou 
byla rekonstrukce skříní na pokojích. 
V březnu 2018 se Domov přihlásil do insolvenčního řízení se svojí pohledávkou vůči 
společnosti SCP first payment of receivables s.r.o. (bývalý Enwox). Vzhledem k předpokladu, 
že pohledávka nebude již uhrazena, Domov přistoupil k tvorbě opravných položek k této 
pohledávce. Jako nedobytná byla dále označena a odepsána i pohledávka vůči panu Zdeňkovi 
Š., bývalému klientovi domova pro seniory (Kč 46441,-). Zvýšené náklady na platy (nařízení 
vlády č. 340/2017 a 341/2017 Sb.) byly kryty z mimořádné dotace Středočeského kraje. 

Ostatní položky vykazují zhruba pravidelné čerpání.  
Výnosy činily 100,87 % rozpočtovaných výnosů. Položky vykazují zhruba pravidelné 

čerpání. Díky naplněnému investičnímu fondu z roku 2017 Domov realizoval několik 
investičních akcí:  

 obnova vozového parku – nákup automobilu Ford transit, vč. jeho dovybavení 
rychlonapínací nájezdovou rampou 

 nákup průmyslových praček do prádelny a pro potřeby úklidu 
 nákup el.konvektomatu a univerzálního stroje (robota) do kuchyně 
 nákup sprchového vozíku Basic 
 instalace elektrického přesedacího zařízení do automobilu Fiat. 

 
 
Příspěvek zřizovatele:   4 800     tis.Kč 
Dotace Středočeského kraje:   14 007,2  tis.Kč 
Dary obcí a ostatních subjektů:  151,07  tis.Kč    
Věcné dary v hodnotě:   62,756   tis.Kč 
Humanitární fond Středočeského kraje: 105      tis.Kč 
 

Dotace od Středočeského kraje činily 14 007 200,- Kč a byly převážně čerpány na mzdy 
pracovníků vč. odvodů, a dále pak na úhradu energií a pohonných hmot. V roce 2018 získal 
Domov dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje (105 000,- Kč), za kterou byla 
provedena instalace ochranných prvků na stěny vybraných pokojů a hlavní chodby DZR. 
Převážná část darů byla od obcí v mikroregionu Hořovice. Pořízen byl mj. kávovar Saeco 
Aulika a profesionální kráječ knedlíků. Domov si váží rozhodnutí přispět finančně nebo 
materiálně ke zkvalitnění poskytovaných služeb a všem dárcům děkuje. Díky dobré spolupráci 
s firmou Kompakt spol. s r.o. byl v roce 2018 Domovu zapůjčen sociální automobil Dacia 
Dokker, který je financován z nosičů reklamy na automobilu. 

 
I v roce 2018 pokračoval narůstající trend využívání odlehčovací služby a obložnost se 

pohybovala okolo 98 %. Náročnost péče o tyto klienty ovšem vyžadovala posílení personálu ve 
službě. Paradoxně se tak hodně využívaná služba stala ztrátovou, neboť OS je financována dle 
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přepočteného počtu pracovníků přímé péče uvedeného v Síti sociálních služeb, který 
neodpovídá skutečnosti. (Skutečnost pracovníků přímé péče ve službě je vyšší než uvedená 
v Síti sociálních služeb). V následujícím roce chce Domov vyvolat jednání s odborem 
sociálních služeb obce s rozšířenou působností – Hořovice, aby obec zažádala o rozšíření 
úvazků v síti. 
 
3.4.4.2 Kontrolní činnost 
 

 Veřejnoprávní kontrola zřizovatelem – září 2018 – bez závad 
 Krajská hygienická stanice – kontrola provozu kuchyně - listopad 2018 – bez závad  

 
3.4.4.3 Hospodářský výhled do roku 2019 
 
V roce 2019 čeká Domov několik investičních akcí a oprav.  
 

 Domov má v plánu v případě otevření Humanitárního fondu Středočeského kraje 
požádat o dotaci na odbornou impregnaci lina na pokojích klientů domova pro seniory 

 V roce 2019 budou pokračovat opravy výtahů, osvětlení na zahradě Domova, 
prosakující vlhkost na chodbě DPS 

 Nákup termoportů pro pečovatelskou službu. Z důvodu ukončení spolupráce s HK 
Catering, která bohužel navýšila ceny stravy nad možný rámec dle Vyhlášky  
č. 505/2006 Sb. a navázání spolupráce s firmou z Jinec je třeba dovybavit pečovatelskou 
službu termoporty. 

 Oprava opadávajících balkonů domova pro seniory. 
 
3.5 Hodnocení spokojenosti  
 

Spokojenost klientů a jejich rodin je základním měřítkem kvality poskytované služby.  
V roce 2018 byla přijata řada pochval a poděkování od rodin našich klientů. Písemná stížnost nebyla 
přijata žádná, ani podnět či připomínka. Při pravidelných setkáních klientů přímo na pokojích nebo 
společných prostorách v domově byly zjišťovány potřeby a následně byly řešeny ke spokojenosti 
klientů. Hodnocení služby proběhlo v souladu s vnitřními předpisy organizace.  

V Domově byla obnovena činnost Výboru obyvatel a připomínky týkající se nejčastěji 
stravování se řešily za přítomnosti vedoucího kuchaře a nutriční terapeutky průběžně. Jídelníček 
byl doplněn o nová jídla a náměty klientů jsou dle možností zapracovávány do skladby jídelníčku. 
Všechny připomínky i následná opatření jsou zaznamenány v zápisech ze schůze Výboru obyvatel. 
Výbor bude ve své činnosti pokračovat a je dalším krokem ke zlepšení kvality péče.  

 
Hlavním záměrem je nadále poskytovat kvalitní službu klientům v rámci poskytovaných 

služeb a neustále hledat možnosti, jak službu přizpůsobovat měnícím se požadavkům  
a potřebám klientů. 

Dalším významným záměrem je udržet si kvalitní, motivované, lidsky i odborně zdatné 
zaměstnance, protože především tito zaměstnanci poskytují převážnou část péče a služeb našim 
klientům. 
 
4 Public relation  

 
Informace o poskytované sociální službě jsou pravidelně zveřejňovány na webových 

stránkách organizace, prostřednictvím informačních letáčků, účastí na akcích pořádaných 
Odborem sociálních věcí a zdravotnictví, zprávami v místním tisku (Měšťan, Podbrdské 
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noviny, Berounský deník) a najdete nás také na facebooku. Velké oblibě veřejnosti se těší již 
tradiční jarní a předvánoční setkání hořovických seniorů. Opakovaně se připojujeme k projektu 
Týden sociálních služeb, který připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Během akce se pracoviště sociálních služeb 
otevřou pro veřejnost a lidé se mohou osobně seznámit s tím, co sociální služby nabízejí. 

 
5 Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 
 
V souladu s ustanovením § 18 Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), ve znění pozdějších předpisů, 
zveřejňuje Domov Na Výsluní, Hořovice, příspěvková organizace, následující údaje:  

I. 
V roce 2018 nebyla podána žádná žádost o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu  
k informacím písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty.  

II. 
V roce 2018 nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace ve 
smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.  

III. 
Žádný případ nebyl řešen soudem ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného 
subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.  

IV. 
V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu  
k informacím.  

V. 
V roce 2018 nebyla podána stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím 
na postup organizace při vyřizování žádosti o informace.  
 
Výroční zpráva 2018  
 
Na vypracování výroční zprávy spolupracovaly:  

- ředitelka Domova Na Výsluní PhDr. Drahomíra Boubínová 
- zástupce ředitelky Mgr. Věra Charvátová 
- vedoucí ekonomického úseku ing. Petra Špičková 
- vedoucí provozně-technického úseku Romana Záhoříková 

 
Fotografie: vlastní fotodokumentace organizace  
 
Vydal: Domov Na Výsluní, Hořovice, příspěvková organizace  
Pražská 932, 268 01 Hořovice, 
www.seniorinavysluni.cz 
Rok vydání 2019 
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Malá ukázka našich aktivit 
         Více na   http://seniori-navysluni.cz/ 

FOTOGRAFIE VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ JSOU POUŽITY SE SOUHLASEM 
KLIENTŮ DOMOVA. 
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