DOMOV PRO SENIORY CHODOV
Donovalská 2222/31, 149 00 PRAHA 4 – CHODOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA
ROK 2016
Vážení čtenáři, přátelé, obyvatelé a zaměstnanci našeho Domova,
rok se s rokem sešel a my Vám opět předkládáme přehled toho, co se v DS Chodov roku 2016 událo. Změny,
se kterými sem přišla paní ředitelka v roce 2014, se postupně realizují a tím se náš Domov stává kvalitnějším
a lepším, jak pro již dřívější obyvatelé Domova, tak pro nově příchozí. Mimo jiné pracujeme na tom, aby DS
Chodov nebyl pouze uzavřeným místem pro obyvatele, kteří sem přichází, ale aby byl otevřeným místem
pro místní komunitu a širší veřejnost. Našim cílem je ukázat, že stáří je přirozenou součástí života a že i když
se v tomto období jednou ocitneme všichni, tak se dá plnohodnotně prožít jako naše dětství, dospívání i
dospělost.
Aby se dostálo všech změn a kvalitnějšího místa pro život, je potřeba vzájemná spolupráce a podpora všech
zaměstnanců, kteří v Domově vykonávají svou činnost a to jak pracovníků provozního úseku (prádelna,
kuchyně, údržba), tak všech pracovníků v přímé obslužné péči, sociálních pracovníků, zdravotních sester a
jejich vedoucích, kteří je podporují a vzájemně si dodávají sílu s novými výzvami, které se objevují.

Přejeme všem do dalšího roku zejména zdraví, dobrou kondici a klidný a spokojený soukromý i pracovní
život.
Vaše ředitelka, vedoucí a všichni pracovníci Domova
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Výroční zpráva je zpracována na základě zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Obsahuje základní údaje o organizaci, představuje službu, podává přehled
o personálním zajištění a hospodaření organizace v roce 2016 a seznamuje s plány na rok 2017.

1

Základní informace

Domov pro seniory Chodov (dále jen DS Chodov nebo Domov) nabízí své služby zejména občanům hlavního
města Prahy, kteří mají sníženou soběstačnost (především z důvodu věku) a jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v zařízení sociálních služeb. Služby jsou tedy určené seniorům od 65
let výše. Ve výjimečných a závažně odůvodnitelných případech může být služba poskytována i osobám
mladším. Jedná se o Domov běžného typu, proto služby nejsou poskytovány např. osobám, které trpí
Alzheimerovou chorobou, závažnými psychiatrickými chorobami, nebo jejichž zdravotní stav vyžaduje
poskytování péče ve zdravotnickém zařízení.
Posláním poskytované služby je prostřednictvím pobytové služby zabezpečit seniorům bezpečné a příjemné
prostředí s odbornou péčí, které se bude co nejvíce podobat jejich přirozenému prostředí, ve kterém
z důvodu snížení soběstačnosti, pro vysoký věk, sociální důvody a změny ve zdravotním stavu nemohou
nadále zůstat.
Cíle Domova, které pracovníci naplňují při své práci, jsou:
-

podpora a pomoc v soběstačnosti;
respekt k jedinečnosti obyvatel Domova;
důstojné dožití obyvatel Domova;
aktivní podpora partnerství rodin a osob blízkých obyvatel Domova;
otevřenost k veřejnosti a místní komunitě.

Základním principem při poskytování sociální služby je dodržování lidských práv a respektování osobní
svobody a potřeb obyvatelů DS Chodov. Všichni zaměstnanci se řídí Standardy kvality sociálních služeb,
Etickým kodexem, Vnitřními předpisy, Smlouvou o poskytování služby a dále zákonnými předpisy.
DS Chodov je bezbariérové zařízení s celkovou kapacitou 260 míst. Komplex čtyř budov nabízí ubytování
ve 100 jednolůžkových, 53 dvoulůžkových a 18 třílůžkových pokojích. Pokoje jsou plně vybaveny nábytkem
a lůžkovinami, mají předsíňku s WC a umyvadlem. Každý pokoj má balkon. Na většinu pokojů je zavedena
linka telefonní ústředny DS Chodov. Každý pokoj je vybaven signalizačním zařízením, které slouží k přivolání
pracovníků přímé péče. Některé pokoje jsou vybaveny i dorozumívacím zařízením. V přízemí budovy A a B
je kromě kanceláří zaměstnanců umístěna společná jídelna s kuchyní, hala s kavárnou a dětským koutkem,
divadelní sál Sent Noir (budova C), výtvarná a keramická dílna, knihovna, kaple, reminiscenční místnost,
pracovna psychoterapeuta a logopeda, kadeřnictví a pedikúra, kosmetický salon, tělocvična, pracovna
fyzioterapie, cukrárna, ordinace praktického lékaře a externích odborných lékařů, kteří do DS Chodov
pravidelně docházejí. Obyvatelům DS Chodov je poskytována celodenní strava (snídaně, přesnídávka, oběd,
večeře a druhá večeře) v typu diety dle požadavků obyvatel či lékaře.
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Základní identifikační údaje a organizační struktura DS Chodov

Název poskytovatele
Adresa
Právní forma
Zřizovatel
IČ
Identifikátor
Plátce DPH
Statutární zástupce
Druh služby
Působnost

Domov pro seniory Chodov
Donovalská 2222/31, Praha 4 – Chodov, 149 00
příspěvková organizace
Hlavní město Praha
708 76 606
549 18 25
Ne
Mgr. Bc. Ilona Veselá, ředitelka
domov pro seniory
Hlavní město Praha

Cílová skupina osob
Služba je poskytována od
Forma poskytování
Kontakty

senioři
1. 1. 1990
pobytová – nepřetržitá
tel.
267 907 111
fax
267 910 235
web http://seniordomov.cz
e-mail chodov@seniordomov.cz

2.1 Způsob řízení
DS Chodov se řídí obecně závaznými předpisy, Standardy kvality sociálních služeb, vnitřními předpisy
Domova, metodickými pokyny svého zřizovatele a zřizovací listinou. Ředitelku DS Chodov jmenuje a
odvolává Rada hlavního města Prahy a je zodpovědná za řádné plnění úkolů vyplývajících z poslání
organizace.
Činnost DS Chodov je kontrolována a metodicky usměrňována prostřednictvím odboru zdravotnictví,
sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy. Domov je povinen plnit své hlavní úkoly
vyplývající z poslání tak, aby dodržel finanční vztahy ke zřizovateli a poskytovateli státní dotace na provoz
zařízení. Je povinen předkládat zřizovateli i poskytovateli dotace finanční vypořádání, výsledky hospodaření,
dále poskytovat součinnost při prováděných kontrolách a žádaných informacích.

2.2 Hlavní činnost
DS Chodov je zřízen za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Organizace poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální
služby, tj. domov pro seniory. Dle ustanovení § 49 je organizace zřízena pro poskytování pobytové služby
osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, a které již potřebují
určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny
jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami. Sociální pobytová služba je poskytována
obyvatelům nepřetržitě po celý rok, 24 hodin denně, na základě „Smlouvy o poskytování sociální služby“.
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Úseky přímé péče

Domov je rozdělen na tři úseky (budovy) přímé péče, kde se nachází byty (pokoje) obyvatel Domova.
Na úseku A a B jsou tři patra a úsek D nabízí dvě patra. Na každém úseku je zajištěna nepřetržitá
pečovatelská a sociálně zdravotnická péče – pracovníci se střídají na denní a noční směně.
Každý úsek nabízí halu s televizí, kde probíhají různé aktivity dle plánu aktivizačního oddělení a jiné akce
(např. vánoční večírky pro obyvatele nebo oslavy narozenin); jídelnu, kde se obyvatelé mohou stravovat,
pokud nevyužívají společnou jídelnu v přízemí Domova. Na úseku D se nachází dále terasa. Každý úsek má
evakuační lůžkové výtahy a schodiště. Na úsecích dle potřebnosti probíhají různé opravy a rekonstrukce
(např. nové koupelny a kuchyně, malování pokojů atd.).
Pracovníci přímé obslužné péče ve spolupráci se sociálním úsekem se podílejí na adaptačním procesu,
individuálním plánování a zajištění individuálních potřeb obyvatel.

Tel.: 267 907 111, FAX: 267 910 235, DS: btgr7mf, IČ: 70876606
E-mail: chodov@seniordomov.cz; web: www.seniordomov.cz
Příspěvková organizace Hlavního města Prahy

4

DOMOV PRO SENIORY CHODOV
Donovalská 2222/31, 149 00 PRAHA 4 – CHODOV

Ředitelka

personalistka /
mzdová účetní

asistentka

Vedoucí
sociálního úseku
Project manager
a metodik soc.
péče (1)

Vedoucí úseku A

ZS (9)

Vedoucí úseku B

ZS (9)

Vedoucí úseku D

ZS (6,5)

Fyzioterapeut (3)

Lékař +
ambulantní
sestra

Sociální
pracovnice (4)
Vedoucí
aktivizačního
oddělení
Aktivizace (4) +
PR & Fundraiser
(1)

PSS (24)

PSS (24)

PSS (15)

PSS - koordinátor
přímé obslužné
péče (3)

PSS - koordinátor
přímé obslužné
péče (3)

PSS - koordinátor
přímé obslužné
péče (2)

Vedoucí provozně
ekonomického
úseku

Vedoucí
zdravotní péče

Vedoucí strav.
provozu / nutriční
terapeutka

kuchaři (4)

pomocné síly (8)

Vedoucí údržby

údržbáři (3)

Vedoucí
prádelny

pradleny (3,75)

Vedoucí recepce

Hospodářka +
Pokladní + Finanční
referentka + Externí
účetní

recepční (3,6)

telefonistka

skladník,
zásobovač (1)
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Sociální úsek

Sociální úsek je rozdělen na sociální oddělení a aktivizační oddělení. Součástí sociálního oddělení jsou
vedoucí sociálního úseku a sociální pracovnice, jejichž práce je zaměřena na přijímání žádostí, evidování,
sociální šetření, adaptační proces, individuální plánování (celkové řešení sociálních potřeb obyvatel a jejich
blízkých osob) atd. Pod vedoucím sociálního úseku je vedoucí aktivizačního oddělení, která blíže koordinuje
práci aktivizačních pracovníků.
V rámci sociálního úseku působí také metodik sociální péče a projektový manažer, PR a fundraiser, který
koordinuje dobrovolnickou činnosti.

4.1 Sociální oddělení
V roce 2016 byli na sociálním oddělení 4 sociální pracovníci, kteří mezi sebou měli rozdělené jednotlivé
úseky přímé péče a agendu ohledně sociálních potřeb (např. zajištění příspěvku na péči nebo občanských
průkazů). K tomuto zpřehlednění pomohlo vytvoření nové pozice tzv. kmenový sociální pracovník (KSP). Tím
se stalo pro obyvatele Domova přehlednější, na kterého z pracovníků se mají obracet a sociální pracovníci
tak dostali jasný počet a přehled obyvatel, u kterých mají pečovat o jejich individuální potřeby.
Dále se zavedl deník přímé péče, prostřednictvím kterého se plánují schůzky nad individuálními plány,
adaptačními procesy a jiné. Došlo ke zlepšení komunikace a předávání informací mezi sociálními pracovníky
a pracovníky v přímé obslužné péči.
Součástí sociálního oddělení je také koordinace praxí studentů, kteří se věnují studiu sociální práce. Praxi
v DS Chodov absolvovalo 62 studentů z 18 středních a vysokých škol nebo ze školících zařízení především
z Prahy, ale také ze Zlína a z Kutné Hory (Pražská vysoká škola psychosociálních studií; AMFION, a.s.; MCENTRUM, konzultační, rekvalifikační a školicí středisko, spolek, Zlín; Národní vzdělávací agentura; Vyšší
odborná škola sociálně právní; Odborné učiliště Vyšehrad; Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.;
Střední odborná škola a Střední učiliště řemesel, Kutná Hora; Střední škola – Waldorfské lyceum; JABOK,
Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická; Pražská vysoká škola psychosociálních studií).
Plány na rok 2017: pokračovat v zavádění evropského modelu řízení a měření kvality E-Qalin, s kterým se
začalo pracovat v roce 2016. Dále re-certifikace Domova k získání 5 hvězd (Značky kvality sociálních služeb
pod Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky) a přechod na program Cygnus II.

4.2 Statistické údaje
Na konci roku 2016 bylo v Domově evidováno celkem 254 obyvatel a z toho 53 mužů a 201 žen. Průměrný
věk všech našich obyvatel je 85 let.
věk
celkem
pod 65 let
4
Struktura obyvatel dle věku k 31. 12. 2016 (viz
66 – 75 let
15
tabulka).
76 – 85 let
74
86 – 95 let
155
nad 96 let
6
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Celkový přehled žadatelů o sociální službu a obyvatel DS Chodov k 31. 12. 2016
Počet nově přijatých žádostí

301

Počet žádostí zařazených do pořadníku

63

Žádosti odmítnuté z důvodu kontraindikací

15

Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu

1220

Počet přijatých obyvatel

79

Počet zemřelých obyvatel

77

Počet obyvatel, kteří ukončili pobyt na vlastní žádost

1

Přehled přiznaných stupňů příspěvku na péči (PnP) obyvatel DS Chodov za rok 2016 oproti roku 2015
k 31. 12. 2015
k 31. 12. 2016
55
I. stupně závislosti
49
I. stupně závislosti
73
II. stupně závislosti
80
II. stupně závislosti
60
III. stupně závislosti
59
III. stupně závislosti
42
IV. stupně závislosti
39
IV. stupně závislosti
24
bez PnP
27
bez PnP
254
celkem
254
celkem

4.3 Aktivizační oddělení
Aktivizace je proces, kterým jsou naši obyvatelé vedeni k činorodosti a využití svého potenciálu. Přístup
k této aktivizaci je individuální a i při skupinových aktivitách se vychází ze zájmů, schopností, aktuálního
zdravotního stavu a dovedností každého obyvatele.
Cílem je zachování soběstačnosti, udržení sebepojetí osobnosti, vytváření a přijetí nové sociální role
(obyvatel domova seniorů), udržení stávajících sociálních kontaktů a vytváření nových, v rámci komunity DS
Chodov. Jde především o modifikaci navyklého stylu života ve změněných podmínkách a podpoře duševní
pohody.
Nabídku možností seberealizace a kultivace sociálních vztahů zajišťují především aktivizační pracovnice a
terapeuti Domova. V rámci aktivizačně terapeutického konceptu nabízíme aktivity společné a aktivity
individuální. Základem je, aby uživatel byl vnitřně sám motivován a považoval účast na aktivitách za
smysluplnou. Mapování zájmů a potřeb je realizováno ve spolupráci s klíčovými pracovníky.
V Domově nabízíme individuální a skupinové aktivity. Mezi společné aktivity patří kondiční cvičení,
trénování paměti, hrátky s pamětí, zpívání pro radost, čtení a rozpravy nad knihami, vzpomínkování,
pečení, pohodové posezení s kávou a zákuskem na jednotlivých odděleních, společenské hry na
jednotlivých odděleních, keramická dílna, výtvarná dílna, šperkařská dílna, filcování, projekce filmů, besedy
se zajímavými lidmi - Křeslo pro hosta, sportovní odpoledne, vycházka na Chodovskou tvrz, různá taneční,
divadelní a hudební vystoupení, pobyt na zahradě, společné oslavy narozenin, oslavy významných událostí –
Tel.: 267 907 111, FAX: 267 910 235, DS: btgr7mf, IČ: 70876606
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Čarodějnice, Velikonoce, Mikulášská nadílka, Vánoce, Silvestr, jedenkrát do roka ples (v letošním roce to byl
ples Vesmírný), výlety na různá místa v Praze i mimo ní.
Obyvatelé se mohou také zúčastnit soutěží pořádanými jinými Domovy zřizovanými Hlavním městem
Prahou či Středočeským krajem. V roce 2016 se naši obyvatelé zúčastnili celostátních soutěží vyhlášených
Domovem pro seniory Vrbno pod Pradědem a to jmenovitě soutěže Jedeme v tom společně a Virtuální
univerzita, kde jsme obsadili dokonce 1. místo.
V individuální aktivizaci vycházíme ze životního příběhu člověka a jeho zájmů, které ho provázely celý život.
Nabízíme individuální rozhovory na téma, které si obyvatelé zvolí. Součástí nabídky jsou individuální a
skupinové odborné terapie, psychoterapie, logopedie, logoterapie, taneční terapie, muzikoterapie,
dramaterapie. Dále mohou obyvatelé využít individuální muzikoterapie, čtení, individuální trénování
paměti, individuální rukodělné činnosti, individuální nákupy, zajišťování předplatného novin či týdenní
donáška novin na pokoje uživatelů a další.
Velice se osvědčila práce dobrovolníků, a to jak jednotlivců, tak i firemních dobrovolníků. V celém roce 2016
dobrovolnickou činnost obyvatelům DS Chodov poskytovalo 16 dobrovolníků v 226,5 hodinách. Do dalšího
roku zůstává všech 16 aktivních dobrovolníků. Firemní dobrovolnici byly z těchto firem ExxonMobil
Business Support Center Czechia s.r.o., Outward Bound - Česká cesta spol. s r.o. s firmou L'Oréal a ČEZ,
a.s.
Stáváme se čím dál víc Domovem otevřeným pro komunitu Jižního města. Spolupracujeme s Jihoměstskou
sociální a.s. a dalšími subjekty nejen v rámci Prahy 11 a domovů zřizovaných Magistrátem hl. města Prahy.
Publikujeme články v časopisu Pražský senior, Sociální služba a Klíč. Naši obyvatelé poskytli 4 rozhovory pro
Pražský deník a aktivně se svými příběhy zapojili do projektu Post Bellum. Několikrát se obyvatelé zúčastnili
natáčení pořadů pro různé televizní stanice, a to jak v Domově tak v jiných objektech. Kulturní a sportovní
akce pořádané pro obyvatele našeho Domova jsou otevřené jak pro rodinné příslušníky, tak pro širokou
veřejnost.
Již II. Zahradní slavnost byla pořádána primárně pro veřejnost, abychom se pokusili sejmout stigma
z pobytových sociálních zařízení.

4.4 Kulturní akce a výlety 2016
Pro obyvatele Domova jsou každý měsíc připravovány různé kulturní akce a výlety. V roce 2016 jich bylo 78
a zde je jejich malý výčet:









Putování s písničkami s Jiřím Klapkou;
Hudební vystoupení - Petr Benda;
Křeslo pro hosta se Zuzanou Bubílkovou;
Přednáška o trénování paměti;
Musica Antiqua Citolibensis;
Hudební vystoupení švédského sboru Katarina Girls' Choir;
Hudební vystoupení Jiřiny Hennlichové;
Vzpomínka na Eduarda Hakena;
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Olympiáda III. věku;
Společný vánoční večírek;
Vánoce s firmou L'Oréal a spoustu dalších.

Tel.: 267 907 111, FAX: 267 910 235, DS: btgr7mf, IČ: 70876606
E-mail: chodov@seniordomov.cz; web: www.seniordomov.cz
Příspěvková organizace Hlavního města Prahy

DOMOV PRO SENIORY CHODOV
Donovalská 2222/31, 149 00 PRAHA 4 – CHODOV

Tel.: 267 907 111, FAX: 267 910 235, DS: btgr7mf, IČ: 70876606
E-mail: chodov@seniordomov.cz; web: www.seniordomov.cz
Příspěvková organizace Hlavního města Prahy

DOMOV PRO SENIORY CHODOV
Donovalská 2222/31, 149 00 PRAHA 4 – CHODOV

Tel.: 267 907 111, FAX: 267 910 235, DS: btgr7mf, IČ: 70876606
E-mail: chodov@seniordomov.cz; web: www.seniordomov.cz
Příspěvková organizace Hlavního města Prahy

DOMOV PRO SENIORY CHODOV
Donovalská 2222/31, 149 00 PRAHA 4 – CHODOV

Tel.: 267 907 111, FAX: 267 910 235, DS: btgr7mf, IČ: 70876606
E-mail: chodov@seniordomov.cz; web: www.seniordomov.cz
Příspěvková organizace Hlavního města Prahy

DOMOV PRO SENIORY CHODOV
Donovalská 2222/31, 149 00 PRAHA 4 – CHODOV

5

Zdravotní péče

V DS Chodov je zajištěna lékařská a zdravotní péče. Na jednotlivých úsecích přímé péče je zajištěna
nepřetržitá ošetřovatelská péče a to 24 hodin denně prostřednictvím registrovaných zdravotních sester,
které mají platnou odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Oblast zdravotní péče spadá pod vedoucí zdravotní péče, která koordinuje práci lékaře, zdravotních sester,
ambulantní sestry a fyzioterapeutů.

5.1 Ambulantní pracoviště
V roce 2016 byla ambulantní péče o obyvatele úseku A + B zajišťována praktickým lékařem MUDr. Petrem
Bouzkem a MUDr. Andreou Valvodovou, která má na starosti obyvatele úseku D + pracovně právní lékařství
pro organizaci. Nadále do našeho Domova dochází odborní lékaři, kteří k nám docházeli i v roce 2015 (obory
neurologie, psychiatrie, urologie, ortopedie, léčba bolesti, kožní a ORL). V rámci zkvalitnění péče o seniory
bylo cílem rozšířit počet odborníků a to se v roce 2016 povedlo. Byla navázána spolupráce s MUDr. Renátou
Petrovou - odbornou lékařkou geriatrie, která k nám dochází 1x měsíčně.
Ke zlepšení kultury pracovního prostředí byla provedena modernizace ambulance, byl zakoupen moderní
nábytek, který zlepšil pracovní prostředí pro ambulantní sestru, ale i pro etické vnímání přicházejících
obyvatel na vyšetření k praktickému lékaři. Do vybavení ambulance byl zakoupen nový oxymetr, digitální
tlakoměr a bezdotykový teploměr.

5.2 Pracoviště fyzioterapie
Pro zkvalitnění fyzioterapeutické péče u imobilních obyvatel byl zakoupen přenosný ultrazvuk a magnet.
Do tělocvičny byl zakoupen Motomed na rozšíření vybavení pro cvičení s obyvateli, který byl
synchronizován se Spotee Advanced. Pro léčbu světlem byl zakoupen nový Solux. Do tělocvičny byla
zakoupena rehabilitační pomůcka pro seniory Homebalance.
Činnost pracoviště zajišťují 2 fyzioterapeuti a 1 zdravotní sestra s rekvalifikací, dále dochází dvě extérní
fyzioterapeutky z Komplexní domácí péče Naděje a agentury Geria. Pracují samostatně a ve spolupráci
se zdravotními sestrami a s vedoucími všech úseků aktivně vyhledávají obyvatele, kteří tuto péči potřebují.
Pro rok 2017 se plánuje vymalování, rekonstrukce a modernizace pracoviště fyzioterapie.
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Personalistika

6.1 Struktura zaměstnanců
Úsek
A
B
D

Přepočtený počet
Celkem
Muži
38,3
5,1
37,7
4,6
22,3
1,0

Ženy
33,2
33,1
21,3
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Fyzický počet
Celkem
40
44
23

Muži
4
6
1

Ženy
36
38
22
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sociální
zdravotní
provozně ekonomický úsek
celkem

10,8
3,9
36,7
149,7

0
0,5
7,8
19,0

10,8
3,4
28,9
130,7

12
5
38
162

0
1
8
20

12
4
30
142

6.2 Vzdělávání zaměstnanců
Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách mají povinnost dalšího vzdělávání, kterým se
obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikace. Naši pracovníci jsou pravidelně vzděláváni v tématech, které
rozšiřují jejich pracovní kvalifikaci. V průběhu roku 2016 se zúčastnili například těchto seminářů:
 Alzheimerova demence - nové přístupy a péče;
 Demence v ČR;
 Demence u seniorů v institucionální péči;
 Ekonomicko-manažerské minimum pro management sociálních služeb;
 Principy Montessori v péči o seniory;
 Nutriční péče o seniory - úskalí výživy;
 Podpora kontinence klientů v sociálních službách;
 Pokojná smrt - akceptace a základy komunikace;
 Poskytování první pomoci v sociální sféře;
 Práce s klientem s poruchami hybnosti v zařízeních sociálních služeb;
 Rehabilitační ošetřovatelství v sociálních službách;
 Senior mezi zdravím a nemocí;
 Sociální práce konference;
 Trénování paměti;
 Úvod do problematiky péče o klienty s demencí;
 Validace podle Naomi Feil I.;
 Základy fundraisingu;
 Pokojné umírání.
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Provozně ekonomický úsek

7.1 Hlavní činnost – výnosy, náklady
Celkové výnosy za rok 2016
VÝNOSY CELKEM
Výnosy z prodeje služeb
stravování zaměstnanců
úhrada od obyvatel za stravu
úhrada od obyvatel za fakultativní služby
příspěvek na péči
náhrady od zdravotních pojišťoven

Částka v tis. Kč
92 403,9
59 449,8
413,7
12 991,6
59,9
17 500,6
9 697,8
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Ostatní výnosy
čerpání fondů
ostatní výnosy z činnosti
Finanční výnosy
Výnosy z transferů

649,4
208,8
440,5
55,8
32 248,9

Celkové náklady za rok 2016
NÁKLADY celkem
Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, rezervy a opravné položky
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Daň z příjmů

Částka v tis. Kč
92 403,9
14 358,7
9 302,9
5 055,8
3 376,8
6,5
28,9
8 679,3
57 053,2
42 066,5
14 180,4
184,1
622,2
29,5
147,2
7 823,1
4 371,9
52,8
3 398,4
900,7

7.2 Doplňková činnost
Na účtech doplňkové činnosti jsou soustředěny platby za pronájmy nebytových prostor přímo sloužícím
potřebám obyvatel, jedná se zejména o kavárnu v prostorách haly, cukrárnu, kadeřnictví, kosmetický salon,
pedikúru, masáže nebo nápojové automaty.
Dále se jedná o pronájem ubytovny určené zaměstnancům DS Chodov, pronájem ordinace praktické lékařce
a pronájem dalších nebytových prostor. Dalšími výnosy jsou vyúčtované výkonové a kapitační platby
zdravotních pojišťoven za výkony praktického lékaře v rámci poskytování zdravotní péče obyvatelům
(provozování nestátního zdravotnického zařízení).
Náklady představují především mzdu lékaře a všeobecné sestry v ambulanci, se mzdovými náklady
související náklady na zdravotní a sociální pojištění, spotřeba materiálu, opravy a další služby.
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Výnosy z doplňkové činnosti v roce 2016 činily 1 920,0 tis. Kč, náklady byly vyčísleny v hodnotě 1 549,3 tis.
Kč. Doplňkovou činností tedy bylo dosaženo zisku v hodnotě 370,7 tis. Kč.

7.3 Investice a rekonstrukce
Realizace veřejných zakázek:
 Rekonstrukce kuchyně – část gastro – březen;
 Stravování obyvatel a zaměstnanců – duben;
 Rekonstrukce obvodového pláště objektu A – dodatečné práce I – duben;
 Úklid DS Chodov – červen;
 Rekonstrukce obvodového pláště objektu A – dodatečné práce II – červen;
 Malování – červenec;
 Interiérové žaluzie DS Chodov – červenec;
 Rekonstrukce koupelen – srpen;
 Pořízení 2 ks vakových zvedáků – říjen;
 Pořízení 4 ks sprchových lůžek – říjen;
 Rekonstrukce rozvodů teplé vody – říjen, listopad, prosinec (opakováno);
 Nákup nábytku – listopad;
 Oprava venkovní dlažby – listopad, prosinec (opakováno);
 Nákup a montáž signalizace – listopad, prosinec (opakováno);
 Nákup osmimístného automobilu – listopad, prosinec (opakováno);
 Nákup mandlu – prosinec.
Dokončené rekonstrukce:
V roce 2016 se podařilo dokončit dvě velmi významné rekonstrukce a to rekonstrukci kuchyně, původní byla
v provozu každý den od vzniku Domova pro seniory v roce 1990, a rekonstrukce obvodového pláště objektu
A, kde došlo k výměně všech oken a venkovních dveří a k celkovému zateplení fasády.
Po rekonstrukci obvodového pláště byly do nových oken a balkonových sestav nainstalovány žaluzie, buď
horizontální či látkové vertikální.
Postupně jsme obnovovali výmalby v celém areálu, započalo se společnými prostory a plynule se malířské
práce přesunuly na pokoje obyvatel.
Započala se rekonstrukce koupelen na úsecích A a B, celkem mělo být zrekonstruováno devět koupelen,
bohužel byly se zhotovitelskou firmou problémy (nedodržování termínů, nekvalitní práce) a rekonstrukci
části (tří) koupelen vedení Domova zrušilo, tato část bude rekonstruována v průběhu roku 2017 jinou, nově
vysoutěženou firmou.
Zakoupili jsme dva vakové zvedáky se závěsnou váhou a čtyři sprchovací lůžka. Obnovili jsme část nábytku
na jednotlivých úsecích a do prádelny byl po pětadvaceti letech pořízen nový mandl.
Ke konci roku bylo problematické zadávání veřejných zakázek, většina dodavatelů již totiž neměla volné
kapacity, a proto se výběrová řízení rušila, nebyly totiž podány žádné nabídky – rekonstrukce rozvodů teplé
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vody, oprava venkovní dlažby, nákup a montáž signalizace, nákup osmimístného automobilu – a tak došlo
k přesunu do roku 2017.
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Sponzorské dary a poděkování sponzorům

V roce 2016 s DS Chodov uzavřeli dárci celkem 32 darovacích smluv. Různí dárci celkem darovali finanční
hotovost ve výši 201 140,- Kč a věcné dary v hodnotě 271 071,50 Kč.
Pokračovali jsme ve spolupráci z roku 2014 s firmou ExxonMobil Business Suport Center Czechia s.r.o., kdy
dobrovolníci opět natírali lavičky a pomáhali s drobnými pracemi v Domově, věnovali dar na čisticí
prostředky a materiál pro dobrovolnické dny.
Navázali jsme novou spolupráci s firmou L´ORÉAL ČR s.r.o., jejíž zaměstnanci uspořádali v DS Chodov
dobrovolnické dny v červnu a krásně upravili prostor atriové zahrady, kde je nyní hřiště na pétanque, nově
natřené lavičky, ve velké zahradě mají obyvatelé k dispozici bosonohý chodník s různými nášlapnými
plochami včetně zábradlí a byl vytvořen dětský koutek na hale.
Mezi významné dárce patří firma Italinox s.r.o., která poskytla finanční dary (ve výši téměř 50 000,- Kč)
na pořízení šesti chodítek Stabilo, jeden mechanický vozík a přístroj DimmapD2000; paní Krátká poskytla
finanční dar ve výši 30 000,- Kč; paní Koulová poskytla finanční dar ve výši 20 000,- Kč; firma Semileas –
finanční dar ve výši 20 000,- Kč; Lékárna U České koruny – finanční dar 10 000,- Kč; pan Beneš – finanční
dar 10 000,- Kč; pan Babiš poskytl dar na pořízení šlapadla a rotopedu.
Dalšími významnými dárci jsou: paní Archmanová, paní Bočková, PhDr. Borská, paní Dedeciusová, paní
Písaříková, Ing. Schilharotvá, paní Šebestová, paní Vohrnová, Ing. Hloušek, pan Váňa, firma Ave-comp, firma
První chráněná dílna, firma AlfaSoftware, firma Svítíme zdravě, Česká národní banka, firma Vizard, a mnoho
dalších.
Všem dárcům ještě jednou velice děkujeme, Vaše podpora je pro nás důležitá a velmi si jí vážíme.
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