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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 služby poskytované uživatelům,
podává přehled o personálním zajištění a hospodaření organizace v roce 2014 a seznamuje s plány na rok
2015.

1

Základní informace o DS Chodov

Domov pro seniory Chodov (dále jen DS Chodov) 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 a cílem poskytované služby je zabezpečit kvalitní sociální službu s respektem a úctou k člověku
v důležité etapě jeho života, umožnit klientům prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní život s přihlédnutím
k jejich individuálním potřebám, zabránit jejich sociálnímu vyloučení, kterým můžou být ohroženi, a co
nejvíce podporovat soběstačnost v rámci jejich možností. Základním principem služby je dodržování
lidských práv a respektování osobní svobody a potřeb klientů.
DS Chodov je bezbariérové zařízení s celkovou kapacitou 260 míst. Komplex tří úseků nabízí ubytování
v jednolůžkových (100), dvoulůžkových (53) a třílůžkových (18) pokojích. Pokoje jsou vybaveny nábytkem
a lůžkovinami, mají předsíňku s WC a umyvadlem. Každý pokoj má balkon. Na většinu pokojů je zavedena
linka telefonní ústředny DS Chodov. Dále je každý pokoj vybaven signalizačním zařízením, které slouží
k přivolání pracovníků přímé péče. Některé pokoje jsou vybaveny i dorozumívacím zařízením. V přízemí
hlavní budovy je kromě kanceláří zaměstnanců umístěna společná jídelna, hala s bufetem, společenský sál,
výtvarná a keramická dílna, knihovna, kaple, reminiscenční místnost, kadeřnictví s pedikúrou, kosmetický
salon, tělocvična, rehabilitace, cukrárna, ordinace praktické lékařky a externích odborných lékařů, kteří
do DS Chodov pravidelně docházejí.
Klientům DS Chodov je poskytována celodenní strava (snídaně, přesnídávka, oběd, večeře a diabetikům
druhá večeře). V roce 2014 se v kuchyni DS Chodov uvařilo celkem 84 556 porcí snídaně, 84 559 porcí
přesnídávek, 84 930 porcí obědů, 84 544 porcí večeře a druhé večeře porcí 28 617.
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Základní identifikační údaje a organizační struktura DS

Název poskytovatele
Adresa
Právní forma
Zřizovatel
IČ

Domov pro seniory Chodov
Donovalská 2222/31, Praha 4 – Chodov, 149 00
příspěvková organizace
Hlavní město Praha
708 76 606

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
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Identifikátor
Plátce DPH
Statutární zástupce
Druh služby
Působnost

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 DS,
metodickými pokyny svého zřizovatele a zřizovací listinou. Ředitelku DS jmenuje a odvolává Rada hlavního
města Prahy a je zodpovědná za řádné plnění úkolů vyplývajících z poslání DS.
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
klientům nepřetržitě po celý rok, 24 hodin denně, na základě „Smlouvy o poskytování sociální služby“.
Zájemci o službu jsou přijímáni na základě své žádosti a mají právo svůj pobyt ukončit výpovědí Smlouvy.
Personál při své činnosti respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele a vychází z jeho
individuálních potřeb.

Tel.: 267 907 111, FAX: 267 910 235, DS: btgr7mf, IČ: 70876606
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Ředitelka

personalistka /
mzdová účetní

asistentka

Vedoucí
sociálního úseku

Vedoucí úseku A

Vedoucí úseku B

Vedoucí úseku D

Sociální
zdravotní sestry

zdravotní sestry

zdravotní sestry

pracovníci v soc.
službách

pracovníci v soc.
službách

Vedoucí provozně
ekonomického
úseku

Vedoucí zdravotní
péče

Fyzioterapeutky

Aktivizace

Vedoucí strav.
provozu / nutriční
terapeutka

kuchaři
pracovníci v soc.
službách

Vedoucí údržby

údržbáři

Vedoucí prádelny

Vedoucí recepce

pradleny

recepční

Hospodářka +
Pokladní + externí
účetní

Lékař +
ambulantní sestra
pomocné síly

telefonistka

skladník
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3

Sociální úsek

Práce sociálního úseku naplňuje základní poslání sociální služby v našem DS Chodov a svou odbornou
činností pomáhá jak zájemcům o naše služby, tak klientům našeho DS a návazně i jejich rodinám.
Základní činnost sociálního úseku:
 Komunikace, se zájemci, jejích rodinami a známými o sociální službu v DS Chodov.
 Proces přijímání zájemců o službu do DS Chodov – od nástupu do DS až po ukončení pobytu.
 Podpora a pomoc při adaptaci nových klientů na základě jejich individuálních potřeb.
 Pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, při jednání s úřady atd.
 Aktivizace klientů DS Chodov.

3.1

Sociální oddělení

Celkový přehled žadatelů o sociální službu a klientů DS k 31. 12. 2014
Počet nově přijatých žádostí

245

Počet žádostí zařazených do pořadníku

67

Žádosti odmítnuté z důvodu kontraindikací

21
1867

Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu
Počet přijatých klientů do DS

50

Počet zemřelých klientů

49

Počet propuštěných klientů na vlastní žádost

0

Struktura klientů dle věku k 31. 12. 2014
věk
celkem
pod 65 let
7
66 – 75 let
17
76 – 85 let
77
86 – 95 let
138
nad 96 let
7
celkem klientů
246

z toho mužů
3
8
20
17
2
53

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
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4
9
57
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5
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Klienti DS Chodov

250

počet klientů DS

200
150
100
50
0
Klienti DS

celkem klientů
246

celkem žen
193

celkem mužů
53

Průměrný věk všech našich klientů je 85 let.
Průměrný věk klientek je 86 let.
Průměrný věk klientů je 82 let.
Přehled přiznaných stupňů příspěvku na péči (PnP) klientů DS Chodov za rok 2014 oproti roku 2013
k 31. 12. 2014
I. stupně závislosti
II. stupně závislosti
III. stupně závislosti
IV. stupně závislosti
bez PnP
celkem

49
81
56
38
22
246

k 31. 12. 2013
I. stupně závislosti
II. stupně závislosti
III. stupně závislosti
IV. stupně závislosti
bez PnP
celkem

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
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56
40
28
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Přiznané stupně příspěvku na péči v roce 2014 oproti roku 2013

PnP - rok 2014
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV.stupeň
bez PnP

PnP - rok 2013

0

20

40

60

80

100

Počet škol a studentů, se kterými DS Chodov uzavřelo smlouvu o vykonání praxe v roce 2014
počet
sociální úsek
přímá péče
nutriční asistent
studentů
celkem
počet studentů
18
14
4
36
počet škol celkem 12

V rámci evropského projektu Vzdělání a kultury LEONARDO DA VINCI European Mobility se DS v roce 2014
podařilo navázat spolupráci s Průmyslovou školou ve Francii, jejíž 4 studenti k nám přijeli na odbornou stáž
na pozici pracovník přímé péče.
Sociální oddělení v roku 2014 organizačně zabezpečovalo volby v našem DS ve spolupráci s Městskou částí
Praha 11 tak, aby všichni klienti měli možnost se voleb účastnit. V květnu 2014 proběhly Volby do
Evropského parlamentu a v říjnu 2014 Volby do Zastupitelstva MČ Prahy 11 a Zastupitelstva hlavního města
Prahy. Účast ve volbách v našem zařízení je velmi vysoká. Generace našich seniorů přistupuje k tématu
voleb velmi zodpovědně a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu využívají klienti možnost volit do
přenosné volební schránky.

3.2

Aktivizační oddělení

Aktivizace je proces, kterým jsou naši klienti 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.

Tel.: 267 907 111, FAX: 267 910 235, DS: btgr7mf, IČ: 70876606
E-mail: chodov@seniordomov.cz; web: www.seniordomov.cz
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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. Jde především o modifikaci navyklého stylu života ve změněných podmínkách.
Nabídku pro využití volného času zajišťují především aktivizační pracovnice DS. V rámci aktivizačního
konceptu nabízíme aktivity společné a aktivity individuální. Základem je, aby uživatel měl o aktivitu zájem
sám od sebe.
Ve skupinových aktivitách je přítomný velký potenciál vzájemného obohacování. Mezi společné aktivity
patří kondiční cvičení, trénování paměti, hrátky s pamětí, pěvecký sbor, biblioterapie, dramatický kroužek,
reminiscence, pečení, pohodové posezení s kávou a zákuskem na jednotlivých odděleních, společenské hry
na jednotlivých odděleních, keramická dílna, výtvarná dílna, navlékání korálků, filcování, promítání filmů,
besedy se zajímavými lidmi, sportovní odpoledne, vycházka na Chodovskou tvrz, různá taneční, divadelní a
hudební vystoupení, pobyt na zahradě, společné oslavy narozenin, oslavy významných událostí –
Čarodějnice, Velikonoce, Mikulášská nadílka, Vánoce, Silvestr, jedenkrát do roka ples (v roce 2014
Květinkový ples), nejméně 7 výletů na různá místa v Praze i mimo ni. Klienti se mohou také zúčastnit soutěží
pořádanými jinými Domovy zřizovanými Hlavním městem Prahou či Středočeským krajem.
V měsíci říjnu pořádáme již tradiční soutěž pro ostatní Domovy s názvem Chodovská šipka. V roce 2014 se
zúčastnilo celkem 12 družstev, z toho 2 družstva z našeho DS. Tradiční je také Den otevřených dveří, který
se pořádá v rámci Týdne sociálních služeb spojeného s prodejem výrobků našich klientů z jednotlivých dílen.
V červenci 2014 se na návrh nové paní ředitelky zřídila nová knihovna v prostorách bývalé jídelny pro
zaměstnance. Oddělením od reminiscenční místnosti, s velkou zásobou knih, je neustále k dispozici jak
klientům, tak i jejich rodinám a známým. Prostor knihovny je prosvětlený a slouží jak ke společným oslavám
narozenin, tak ke společenským hrám, posezením apod.
Klienti mají možnost účastnit se přednášek, evangelických besed nad Biblí a katolických mší, které se
pravidelně 2x týdně konají v kapli v našem DS. Vzniklý větší prostor v reminiscenční místnosti tak klienti
mohou využít i pro tento účel.
V individuální aktivizaci vycházíme ze životního příběhu člověka a jeho zájmů, které ho provázely celý život.
Nabízíme individuální rozhovory na téma, které si klienti zvolí, návštěvu zvířátek u lůžka (králík, morče,
kočka). Spolupracujeme s organizací Zvířátka lidem, která k nám pravidelně zajíždí a navštěvuje imobilní
klienty u lůžka.
Dále mohou klienti využít individuální muzikoterapii, čtení, individuální trénování paměti, individuální
rukodělné činnosti, individuální nákupy, zajišťování předplatného novin či týdenní donášku novin na pokoje
uživatelů. Nabídka je široká a otevřená novým podnětům.
Klient má také možnost být sám a tzv. nic nedělat a trávit čas v soukromí svého pokoje či v jiném prostoru
DS a přilehlé zahradě.
Klienti našeho zařízení v roce 2014 zaznamenali i nemalé úspěchy v soutěžích pořádaných jinými Domovy.
V měsíci dubnu získali klienti DS Chodov v hudebně pěvecké soutěži Krčský skřivan v kategorii skupinový
zpěv II. místo. V měsíci říjnu zvítězilo tříčlenné družstvo v námi pořádané soutěži Chodovská šipka. V měsíci

Tel.: 267 907 111, FAX: 267 910 235, DS: btgr7mf, IČ: 70876606
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listopadu v DS Heřmanům Městec v recitační soutěži Zámecký Šotek obsadili III. místo v kategorii převzatá
tvorba a II. místo v kategorii vlastní tvorba a jedna klientka obdržela Zvláštní cenu poroty za přednes.
Dále se klienti zúčastnili soutěží Malešický mozek v DS Malešice, Májové koulení v DS Heřmanův Městec,
Tuzemský um v DS Háje, Sportovní hry v DS Malešice a XV. ročníku soutěže Šikovné ruce našich seniorů –
pro radost a potěšení v Lysé nad Labem.
Velice se osvědčila práce dobrovolníků, a to jak jednotlivců, tak i firemních dobrovolníků. V roce 2014 bylo
uzavřeno 9 smluv se zájemci o individuální práci dobrovolníka v DS. Dne 7. října 2014 v rámci Firemního
dobrovolnictví nám v zařízení pomáhala Firma – Exxon Mobile Business Support Center Czechia s.r.o. –
úprava atria, natírání laviček a procházky s klienty. Nejenže pomohli při pracích na zahradě, ale i obohatili
život klientů svým pohledem na život. Oživení také přinášejí praktikanti, kteří v rámci své praxe poznávají
činnost aktivizačního oddělení.
Informovanost klientů o chystaných aktivitách je zajištěna jednak umístěním týdenního rozpisu ve výtazích
a na jednotlivých odděleních, dále pravidelným poledním hlášením v místním rozhlase, kde také aktivizační
pracovnice informují o aktualitách týkajících se konkrétního dne. Klienti jsou zváni na jednotlivé akce
dopředu plakáty, v čas konání osobně a ještě rozhlasem. Rozpis aktivit je také vyvěšen na našich webových
stránkách.
Aktivizace uživatelů sociálních služeb je proces, který napomáhá adaptaci v nových životních podmínkách
a vytváří možnost dalšího smysluplného prožívání života.
KULTURNÍ AKCE A VÝLETY 2014
LEDEN
2. 1. - Vernisáž obrazů Ing. Michala Šustáka
8. 1. – Hudební vystoupení – pan Kekéši
15. 1. – Hudební vystoupení – pan Lorenc
23. 1. – Hudební vystoupení – pan Kotas
23. 1. - Oslava 100 let paní Jandové (úsek A)
29. 1. – Zvířátka lidem (mini beránek, mini kozlík)
ÚNOR
5. 2. – Hudební vystoupení – pan Vízner
12. 2. – Divadelní představení „Můj syn byl doktor Thomayer“
17. 2. – Vernisáž obrazů Ivy Fryčové
19. 2. – Květinkový ples
26. 2. – Hudební vystoupení – pan Matura
BŘEZEN
4. 3. – Přednáška „Abychom nestonali – zdraví a imunita“
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5. 3. – Hudební vystoupení – pan Kekéši
13. 3. – Soutěž Malešický mozek v DS Malešice
19. 3. – Hudební vystoupení – Viola Olomouc
20. 3. + 21. 3. – Výlet do botanické zahrady v Tróji
26. 3. – Hudební vystoupení – paní Kordič
31. 3. – Přednáška Univerzity III. věku
DUBEN
2. 4. – Hudební vystoupení – pan Kotas
3. 4. – Hudební vystoupení – paní Adéla
Polášková
9. 4. – Hudební vystoupení – paní Dana Škardová
14. 4. Vernisáž fotografií Arnošta Vrány „Toulky
cestou necestou“
16. 4. – Hudební vystoupení – pan Vízner
17. 4. – Krčský skřivan – DS Krč
23. 4. – Velikonoční koncert „Klienti klientům“
24. 4. – Hudební vystoupení – Dechový orchestr
z Anglie
28. 4. – Přednáška Univerzy III. věku „Zdraví ve
světě“
29. 4. – Hudební vystoupení – Domov domovu
30. 4. – Pálení čarodějnic
KVĚTEN
12. 5. – Přednáška Univerzity III. věku
13. 5. – Přednáška „Násilí na seniorech“
14. 5. – Májové koulení v Heřmanově Městci
14. 5. – Hudební vystoupení – pan Kekéši
21. 5. – Hudební vystoupení dětí z MŠ
22. 5. – Hudební vystoupení – pan Šedivý
28. 5. – Taneční vystoupení dětí z MŠ
29. 5. – Výlet Ctěnice
ČERVEN
4. 6. – Hudební vystoupení „Hanka hraje klientům“
11. 6. – Hudební vystoupení – pan Vízner
17. 6. – Hudební vystoupení – paní Henlichová
18. 6. – Výlet na Petřín
25. 6. – Hudební vystoupení – pan Lorenc
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ČERVENEC
1. 7. – Hudební vystoupení – paní Škardová
2. 7. – Hudební vystoupení – pan Kekéši
9. 7. – Hudební vystoupení – paní Jursová
16. 7. – Zvířátka lidem (slepičky)
17. 7. – Přednáška „Genealogie“
23. 7. – Hudební vystoupení – Viola Olomouc
30. 7. – Hudební vystoupení – pan Chaloupka
SRPEN
6. 8. – Hudební vystoupení – španělská hudba
13. 8. – Hudební vystoupení – pan Kekéši
14. 8. – Srdce na dlani
20. 8. – Miniolympiáda
27. 8. – Hudební vystoupení – paní Krausová
ZÁŘÍ
3. 9. – Hudební vystoupení – paní Škardová
10. 9. – Výlet do muzea nočníků
11. 9. – Zvířátka lidem (oslík)
11. 9. – Tuzemský um v DS Háje
15. 9. – Hudební vystoupení – Vratislav Jambor
a Dagmar Vaňkátová
17. 9. – Hudební vystoupení – pan Kekéši
24. 9. – Koncert „Klienti klientům“
29. 9. – Beseda „Bezpečnostní prevence a seznámení klientů s prací strážníků na Jižním městě“
ŘÍJEN
2. 10. – Sportovní hry Malešice v DS Malešice
6. 10. – Den otevřených dveří
7. 10. – Dobrovolnické firemní odpoledne
8. 10. – Divadelní představení „Hugo Haas se vrací“
13. 10. – Hudební vystoupení – paní Henlichová
14. 10. – Výlet do technického muzea
17. 10. – Setkání se psi
22. 10. – Chodovská šipka
27. 10. – Beseda „Umění říci ne“
29. 10. – Hudební vystoupení – pan Mácha
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LISTOPAD
5. 11. – Hudební vystoupení – Viola Olomouc
6. 11. – Místní kolo recitační soutěž
11. 11. – Vernisáž fotografií Arnošta Vrány
„Argentina a Bolívie“
13. 11. – Taneční vystoupení dětí z MŠ
19. 11. – Hudební vystoupení – paní Krausová
20. 11. – Hudební vystoupení – pan Rössler
26. 11. – Hudební vystoupení – pan Kekéši
PROSINEC
3. 12. – Hudební vystoupení – Chaloupka
5. 12. – Mikulášská nadílka
9. 12. – Výlet na Staroměstské náměstí
10. 12. – Vánoční koncert „Klienti klientům“
12. 12. – Hudební vystoupení - Musica pro Sancta Cecilia
15. 12. – Taneční vystoupení dětí z MŠ
18. 12. – Vánoční zábava
23. 12. – Hudební vystoupení – pan Kekéši
31. 12. – Silvestrovská zábava

4
4.1

Zdravotní úsek
Rehabilitační pracoviště

Jako jeden z mála domovů pro seniory má naše zařízení rehabilitační pracoviště s vlastními zaměstnanci.
Pro tuto specifickou a velmi potřebnou práci je počítáno se třemi místy, ale obsazena byla pouze místa dvě.
Přes veškerou snahu se nám nepodařilo najít a obsadit místo pro třetího, tolik žádaného fyzioterapeuta.
I přes tento personální handicap poskytují dvě fyzioterapeutky potřebnou rehabilitační péči, která je zvláště
důležitá pro získání stability klienta nebo pro obnovení kondice po návratu klienta z nemocničního léčení. Je
určena jednotlivcům s chronickými bolestmi v oblasti pohybového aparátu, k prevenci vzniku těchto bolestí
a k obnovení maximální funkční zdatnosti jedince.
Kvalifikovaní rehabilitační pracovníci pracují na základě indikace praktického lékaře. S ním konzultují průběh
a celkový efekt rehabilitace.
Rehabilitační pracoviště využívá magnetoterapii, ultrazvuk, biolampu a solux. Též používají techniky bazální
stimulace. Pro masáž dolních končetin pracoviště disponuje vířivou vanou a pro zlepšení prokrvení rukou je
k dispozici parafínová lázeň.
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Zvláštní péče je věnována klientům upoutaným na lůžko, kde individuální cvičení tvoří polovinu veškeré
péče fyzioterapeutů. Jednu čtvrtinu péče tvoří vertikalizace a nácvik chůze klientů, z dvaceti procent je
využívaná přístrojová technika a pět procent tvoří reflexní masáže.

4.2

Ambulantní pracoviště

Při převzetí organizace v polovině roku 2014 novým vedením, nebyl v DS Chodov zaměstnán praktický lékař.
Péči zajišťovala ambulantní sestra a lékařka, která má v zařízení pronajatu ordinaci. V průběhu léta byla
navázána spolupráce s praktickou lékařkou MUDr. Hassingerovou. Ošetřovatelská péče byla zajištěna na
jednotlivých úsecích nepřetržitě 24 hodin denně prostřednictvím registrovaných sester, které mají platnou
odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Péče byla poskytována
výhradně na základě indikace lékaře a byla částečně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
V roce 2014 nadále trval smluvní vztah s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, s Vojenskou zdravotní
pojišťovnou a se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR.
Praktický lékař DS Chodov provádí u nově přijatých klientů vstupní prohlídku a dle zdravotního stavu klienta
plánuje případná další vyšetření. Lékařská péče byla poskytována v pravidelných intervalech, vždy dva dny v
týdnu. Mimo ordinační hodiny praktického lékaře byla ošetřovatelská péče na jednotlivých úsecích
zajišťována všeobecnými sestrami a v případě potřeby byla zajištěna lékařská péče prostřednictvím Rychlé
záchranné služby.
Do DS Chodov pravidelně docházejí odborní lékaři. Klienti tak měli možnost přímo v budově DS Chodov být
vyšetřeni a ošetřeni MUDr. Rizovou odborným lékařem v oboru neurologie, MUDr. Pluskalovou a MUDr.
Doležalovou, odbornými lékařkami v oboru psychiatrie, MUDr. Tesařem, odborným lékařem v oboru
urologie, MUDr. Koryntem, odborným lékařem v oboru ortopedie, MUDr. Steinerovou, odbornou lékařkou
v oboru kožním a MUDr. Pohlovou, odbornou lékařkou v oboru ORL.
Praktický lékař vyšetřuje a ošetřuje klienty v případě změny zdravotního stavu, konzultuje s nimi jejich
zdravotní problém a navrhuje řešení. Odesílá je k odbornému vyšetření, v akutních stavech odesílá klienta
do nemocnice. Dále u klientů provádí preventivní vyšetření a sezónně jsou klientům nabízeny očkovací
vakcíny proti chřipce a pneumokokovým nákazám. Praktický lékař též ordinuje ošetřovatelskou rehabilitační
péči.
Mobilní klienti dochází se zdravotním problémem do ambulance praktického lékaře, která je v přízemí
u vstupu do DS Chodov. Nemocného imobilního klienta lékař se všeobecnou sestrou navštíví přímo u lůžka.
Našim zaměstnancům poskytuje zařízení prostřednictvím lékařky MUDr. Bednářové závodní preventivní
péči. Lékař vykonává pravidelný dohled na všech pracovištích zaměstnavatele dle aktualizace kategorizace
prací na pracovištích v souladu s vyhláškou č. 432/2003 Sb., v platném znění dle sdělení Hygienické stanice
hlavního města Prahy. Rozsah pracovně-lékařských služeb se stanoví s ohledem na zdravotní náročnost
vykonávaných prací podle jejich zařazení do kategorií podle zákona o ochraně veřejného zdraví, podle
obsahu činností, pro jejichž výkon jsou stanoveny požadavky v části II přílohy č. 2 této vyhlášky nebo jiným
právním předpisem a podle doby potřebné k jejich zajištění.
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5
5.1

Personalistika
Struktura zaměstnanců

Počet zaměstnanců:
Přepočtený počet osob 144,32
Fyzických osob 139:
z toho mužů 17
z toho žen 122
z toho 7 osob v rámci projektu ESF do 30. 4. 2014
Rozdělení dle jednotlivých kategorií (stav k 31. 12. 2014)
101 Lékař 2 (DPČ)
305 Všeobecná sestra 21
410 PSS 81
415 Nutriční terapeut 1
524 Fyzioterapeut 2
930 THP 7
942 Pracovník stravovacího provozu 10
944 Pracovník údržby 4
946 Pracovník prádelny 5
948 Vrátný strážný 6

5.2

Personální změny za rok 2014

Dnem 30. 5. 2014 ukončila uplynutím doby jmenování ve funkci ředitelky DS Chodov PhDr. Hana Slámová,
v době od 1. 6. 2014 do 30. 6. 2014 byla pověřena Bc. Dagmar Zavadilová, ředitelka DS Háje. Na funkci
ředitelky DS od 1. 7. 2014 byla jmenována Mgr. Bc. Ilona Veselá.
V průběhu roku 2014 do pracovního poměru nastoupilo 21 nových zaměstnanců a 55 zaměstnanců
pracovní poměr v průběhu roku ukončilo.

5.3

Vzdělávání zaměstnanců

Sociální pracovník má povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci.
Další vzdělávání se uskutečňuje na základě akreditace vzdělávacích zařízení a vzdělávacích programů
udělené ministerstvem na vysokých školách, vyšších odborných školách a ve vzdělávacích zařízeních
právnických a fyzických osob.
Zaměstnanci se v průběhu roku 2014 zúčastnili seminářů:
 Jak pracovat se standardy kvality v sociálních situacích
 Prevence násilí od třetí strany v organizacích poskytujících sociální a zdravotní služby
 Poskytovaná první pomoc v sociální sféře
 Syndrom vyhoření – mne se netýká
 Komunikace v zátěžových situacích v pracovním týmu, Proč si někdy nerozumíme?
 Sociální služby – aktuality a praxe
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6
6.1

Provozně ekonomický úsek
Hlavní činnost – výnosy, náklady

Celkové výnosy za rok 2014
VÝNOSY CELKEM
Výnosy z prodeje služeb
úhrady od klientů za ubytování
úhrada od klientů za stravu
úhrada od klientů za fakultativní služby
příspěvek na péči
náhrady od zdravotních pojišťoven
Ostatní výnosy
čerpání fondů
ostatní výnosy z činnosti
Finanční výnosy
Výnosy z transferů
výnosy vybraných místních vládních institucí

Celkové náklady za rok 2014
NÁKLADY celkem
Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy dlouhodobého majetku
558 - Náklady z drobného dlouhodobého
majetku
Daň z příjmů

Částka v tis. Kč
71 989,9
46 668,0
15 148,2
12 561,3
88,8
16 252,8
2 617,0
414,1
129,1
285,0
23,1
24 884,7
24 884,7

Částka v tis. Kč
73 129,9
14 293,1
8 823,0
5 470,1
6 466,2
632,0
5,5
57,8
5 770,9
47 621,5
35 242,6
11 821,0
213,9
343,0
1,0
23,9
457,5
4 263,3
4 003,5
259,8
4,4
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6.2

Doplňková činnost

Na účtu doplňkové činnosti jsou soustředěny platby za pronájmy nebytových prostor přímo sloužícím
potřebám klientů, jedná se zejména o bufet, cukrárnu, kadeřnictví, kosmetický salon, pedikúru, masáže,
nápojové automaty.
Dále se jedná o pronájem ubytovny určené zaměstnancům DS Chodov, pronájem ordinace praktické lékařce
a pronájem nebytových prostor stavební společnosti. Dalšími výnosy jsou vyúčtované výkonové a kapitační
platby zdravotních pojišťoven za výkony praktického lékaře v rámci poskytování zdravotní péče klientům
(provozování nestátního zdravotnického zařízení).
Náklady představují především mzdu lékaře a zdravotní sestry v ambulanci, s mzdovými náklady související
náklady na zdravotní a sociální pojištění, spotřeba materiálu, opravy a další služby.
Výnosy z doplňkové činnosti v roce 2014 činily 1 906,9 tis. Kč, náklady byly vyčísleny v hodnotě 1 227,3 tis.
Kč. Doplňkovou činností tedy bylo dosaženo zisku v hodnotě 679,6 tis. Kč a z tohoto zisku navrhujeme
pokrytí ztráty z hlavní činnosti.

6.3

Investice a rekonstrukce, co se povedlo a co nás stále trápí

Realizace veřejných zakázek:
 optimalizace docházkového systému – květen;
 pořízení dvou nových velkokapacitních praček – srpen;
 pořízení dvou nových transportních vyhřívaných a izolovaných vozíků vč. příslušenství – srpen;
 rekonstrukce technologické části plynové kotelny DS – září až listopad;
 částečná rekonstrukce vestibulu – prosinec.
Od září došlo ke změnám tarifů mobilních telefonů a zrušení nevyužívaných telefonních čísel od operátora
T-Mobile. Zároveň došlo k vydání směrnice o vyúčtování tel. hovorů, kdy každý zaměstnanec, který překročí
rámec tarifu, doplácí vzniklý rozdíl v pokladně, popř. je mu rozdíl stržen ze mzdy. Došlo tak k průměrné
měsíční úspoře Kč 6.000,- oproti stavu k 30. 6. 2014.

Kuchyně



pořízení dvou vyhřívaných izolovaných vozíků (Kč 137.398,- vč. DPH);
pořízení výdejního stolu (Kč 22.095,- vč. DPH).

Na mycí úsek byla v květnu darována průchozí myčka v hodnotě Kč 350.658,- vč. DPH od zástupce
společnosti Eurest, spol. s r.o.
Přetrvávající potíže: Vzduchotechnika neodsává páry, tím pádem vzniká v prostoru kuchyně plíseň na zdech.
Zastaralé dosluhující vybavení s vysokou poruchovostí a nákladovostí na provoz, údržbu i opravy. Problémy
s personálním obsazením (dlouhodobě chybějící kuchař a fluktuace na pozici pomocná síla v kuchyni),
s čímž souvisí i nemožnost vybírání dovolené.
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Prádelna
 pořízení dvou velkokapacitních praček (Kč 414.000,- vč. DPH).
Na podzim 2014 změněn dodavatel sypkých pracích prostředků, které jsou pro nižší cenu částečně
využívány i na místo chemických tekutých prostředků. Hodnota úspory bude zřetelná během 1. pololetí
2015. Očekávána je i úspora za energie z důvodu nákupu dvou nových spotřebičů.
Kotelna
 rekonstrukce technologické části plynové kotelny - investice celkem Kč 5.526.118,12 vč. DPH.
Přetrvávající potíže: Teplá voda na úseku B – možné důvody: nedostatečná kapacita ohřívačů vody,
z důvodu průtokového ohřevu není zásoba teplé vody, velké tepelné ztráty na potrubí (potřeba izolace).
Úsek D
 pořízení sprchovacího lehátka za Kč 37.752,- vč. DPH.
Vestibul
 částečná rekonstrukce vestibulu (prosklené šikmé stěny nad vchody na úseky A a B) v celkové hodnotě
245.656,- Kč vč. DPH.
Přetrvávající potíže: Zatékání v místě kamery u vchodu na úsek A a podél zdi vedle dveří na ubytovnu
z dosud nezjištěného zdroje průsaku.
Stav majetku
Havarijní stavy: kuchyně, obvodový plášť budovy A, izolace koupelen na úseku B (koupelna v přízemí –
padající omítky).
Špatný technický stav: garáž, koupelny na úseku A, šatny na úseku D, osvětlení v celém areálu, zastaralá
signalizace na pokojích, špatně fungující rozhlas, špatně fungující směšovací baterie v koupelnách.

7

Ocenění Domova

Značka kvality v sociálních službách
Dne 4. prosince 2013 se v DS uskutečnil proces externí certifikace v hodnocení Značka kvality v sociálních
službách. Ve výsledném hodnocení jsme dosáhli maximálního počtu bodů, což znamená, že DS Chodov byl
ohodnocen 5 hvězdičkami. Tuto cenu udílí Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
Ocenění časopisu Chodováček v soutěži Zlaté listy 2014
Dne 8. 10. 2014 byl v Heřmanově Městci oceněn náš časopis Chodováček diplomem za 1. místo v prvním
ročníku soutěže Zlaté listy - soutěž o nejlepší měsíčník pro seniory v ČR. Současně byla Chodováčku
udělena cena za nejlepší titulní stranu v téže soutěži. Jsme na náš časopis nesmírně hrdí.
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Sponzorské dary a poděkování sponzorům

Velké díky patří všem dárcům a sponzorům, kteří naší organizaci v průběhu roku 2014 podpořili.
Konkrétní díky patří paní Lence Mecerové, která DS Chodov obdarovala věcným darem (lepidla na zubní
náhrady, jednorázová holítka, baterie do naslouchadel, prací prášky, prostředky na mytí nádobí, prostředek
na mytí podlah) v celkové hodnotě 13 721 Kč.
V září 2014 byly DS prostřednictvím paní Mašíčkové z České národní banky darovány vyřazované kolečkové
kancelářské židle v počtu 30 kusů. V listopadu 2014 zástupce společnosti BETA s.r.o., pan Dobrovský,
obdaroval DS knihami. V prosinci 2014 daroval pan Josef Valcom DS rohovou sedací soupravu a firma JIP
východočeská a.s. darovala 574 balení zmrzlin.
Firma ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o. nám poskytla finanční dar ve výši 10 000 Kč pro
úpravu atriové zahrady (ošetření a nátěr dřevěného zábradlí a nábytku), zároveň firma zajistila
dobrovolníky, kteří tyto úpravy provedli.
V listopadu DS oslovila mladá rodina z Rumunska žijící v ČR s nabídkou věcného daru ve formě následujících
surovin: 7 l oleje, 7 kg cukru, 7 kg mouky, 3,5 kg těstovin, piškoty, sušenky, banány.
V prosinci jsme se rozhodli oslovit dodavatele potravin, zda by nám pomohli zpříjemnit stravování klientů
v době adventu a při Vánočním posezení dne 18. 12. 2014 formou sponzorských darů.
Následující firmy nám vyšly vstříc a poskytly tyto druhy darů:
 Zástupce firmy Pegas spol. s r.o. nám zaslal finanční dar 10 000 Kč.
 Zástupkyně firmy Alimpex Food a.s. nám umožnila odběr jejich zboží (mléčné výrobky).
 Zástupce firmy Agrimex Vestec a.s. nám předal poukázku a přislíbil slevu z faktury.
 Zástupce firmy MASO ANO, s.r.o., nám umožnil odběr jejich zboží (salámy, sýry).
 Zástupkyně firmy Biogena CB spol. s r.o. nám umožnila odběr jejich zboží (čaje).
 Zástupkyně firmy PAC Hořovice nám umožnila odběr jejich zboží (vánočky a veky).
 Zástupkyně firmy Maso uzeniny Písek, a.s. nám umožnila odběr jejich zboží (paštiky).
Díky následujícím sponzorům, každý z klientů obdržel Vánoční balíček obsahující papírové kapesníčky,
šampon a sprchový gel, krém na ruce, lahvičku Becherovky a kalendář. Ze společnosti MK Market patří naše
díky MUDr. Milanovi Veselému a panu Vladimíru Konrádovi. Ze společnosti Dermia děkujeme panu
Vladimíru Konrádovi, který přispěl i finančním darem.
Všem výše uvedeným dárcům ještě jednou velice děkujeme, Vaše podpora je pro nás důležitá a velmi si jí
vážíme!!!
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Závěr

Můžeme konstatovat, že rok 2014 nám přinesl spoustu zážitků, problémů i radostí, rozloučili jsme se
s některými klienty, ale s novými se přivítali. V pololetí došlo k razantním změnám, změnilo se vedení DS
Chodov, s čímž souvisí i změny procesů, na které si museli především zaměstnanci přivyknout. Byli jsme
postaveni před nové výzvy, kterých jsme se zhostili v rámci fyzických i finančních možností podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí.
Celý následující rok 2015 se bude nést v duchu jubilea – 25. výročí od otevření našeho DS Chodov. Začátek
oslav bude souviset s přijetím prvního klienta do našeho zařízení dne 12. března 2015. Oslavy budou
probíhat po celý rok, vždy jeden den v měsíci budou mít klienti, jejich rodiny a zaměstnanci možnost
účastnit se bohatého programu věnovanému této tématice.
I v následujícím roce se vedení ve spolupráci se zaměstnanci DS Chodov zaměří na zvyšování kvality
poskytovaných sociálních služeb.
Plánujeme zrekonstruovat kuchyni, která je v provozu každý den již 25 let a většina jejího vybavení je již
značně zastaralá. Od rekonstrukce si slibujeme méně komplikací s každodenním provozem, méně oprav,
méně změn v jídelníčku z důvodu nefunkčního vybavení. Též bychom rádi zrekonstruovali obvodový plášť
budovy A, kde kvůli starým oknům a nezateplené fasádě zaznamenáváme diskomfort klientů z důvodu
průvanu a velké tepelné ztráty. Od této rekonstrukce si slibujeme příjemnější prostředí, kde nebude průvan,
budou přístupné balkony a lodžie i pro vozíčkáře, úsporu tepla a pěkný vzhled budovy.

Mgr. Bc. Ilona Veselá
ředitelka
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