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1. Základní údaje
Název organizace
Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, příspěvková organizace
Sídlo
Alejní 375/22, 747 21 Kravaře
Identifikační číslo
47815868
Právní forma
Příspěvková organizace
Zřizovatel
Město Kravaře
Statutární orgán
Ing. Petr Adamec – ředitel
Druh služby
Domov pro seniory
Identifikátor služby
2651592
Dotaci na zajištění sociální služby poskytli
Město Kravaře
Moravskoslezský kraj
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2. Úvodní slovo ředitele
Vážení členové městské rady,
dámy a pánové,
předkládám Vám Výroční zprávu 2017 organizace Domova pro seniory sv. Hedviky –
Kravaře, příspěvkové organizace, která dokumentuje poslání, činnost a hospodaření
domova.
Domov má kapacitu 46 míst a jeho službu využilo v roce 2017 celkově 60 klientů. Provoz
a službu zajišťovalo celkem 32 zaměstnanců, z toho 22 v přímé péči.
Organizace hospodařila s celkovým rozpočtem 17,7 mil. Kč, což je o 2,2 mil. Kč více ve
srovnání s rokem 2016. Příjem organizace byl především zajištěn zvýšenými vlastními příjmy
(tržbami), stálou dotací od zřizovatele města Kravaře a dotací z Moravskoslezského kraje.
Dotaci z kraje se podařilo ve srovnání s předcházejícím rokem zvýšit o cca 1,1 mil. Kč na
celkovou částku 5,6 mil. Kč. Tato částka nám pak umožnila realizovat i nezbytnou generální
opravu (výměnu) osobního evakuačního výtahu. Výměna výtahu si vyžádala celkovou částku
1,3 mil. Kč a z dotace kraje byla vykryta v částce 700 tis. Kč.
V rámci dobré spolupráce se sponzory a dárci jsme v tomto roce celkově obdrželi
finanční dary ve výši 27 tis. Kč a věcné dary v hodnotě 52 tis. Kč. Celkové zvýšené příjmy
nám tak umožnily realizovat vedle již zmíněné výměny výtahu další opravy a modernizaci
Domova, jako např. výmalbu celého objektu, výměnu rozhlasové ústředny, nákup
chladniček, germicidní lampy, čističku vzduchu, apod.
Od 1. 1. 2017 máme nové organizační schéma a od 1. 4. 2017 nám dodává teplou stravu
nový dodavatel, Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky se sídlem v Opavě. Na
jaře jsme také zcela změnili a aktualizovali naše webové stránky s možností virtuální
prohlídky Domova.
Pro klienty bylo zorganizováno mnoho aktivizačních a kulturních programů a v měsíci
lednu jsme pro klienty připravili novou akci spojenou se starými tradicemi, a to pravou
vesnickou zabíjačku. Snažili jsme se o vyvolání vzpomínek klientů na dobu svého mládí, kdy
zabíjačka byla součástí života lidí. Zabíjačka se v domově vydařila.
I pro další období nás čekají nelehké úkoly. Naším cílem je udržet a zvýšit vysoký
standard námi poskytované služby domova pro seniory. To však není možné bez vysokého
pracovního nasazení a obětavosti zaměstnanců, dobrovolníků a našich příznivců, kterým
bych chtěl za jejich práci a loajalitu poděkovat. Děkuji také našemu zřizovateli městu Kravaře
a jeho zástupcům za jejich vstřícnost a finanční dotaci, stejně tak i Moravskoslezskému kraji,
našim sponzorům a dárcům.
Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře je svým posláním a činností nedílnou součástí
života ve městě a jeho blízkého okolí, kde je podporována sounáležitost s městem, kde je
vytvářeno pevné sociální zázemí pro seniory, lidi, kteří potřebují nezbytnou pomoc
a jistotu pro další plnohodnotný život, udržení vztahu s blízkými a zajištění důstojného
doprovázení v závěru života.

Ing. Petr Adamec
3

3. Poslání a cíle
Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, příspěvková organizace (dále jen Domov)
poskytuje sociální službu domov pro seniory podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních
službách pro osoby starší 60 let.
Posláním Domova je zajistit klidný a důstojný život seniorům, kteří potřebují pravidelnou
pomoc a podporu, která jim nemůže být zajištěna v domácím prostředí. Domov usiluje
o zajištění denních potřeb, uchování soběstačnosti, naplňování duchovních potřeb klientů,
udržení vztahu s blízkými a zajištění důstojného doprovázení v závěru života.
Cíle poskytované služby
 podpora klienta při příchodu do Domova – ve spolupráci s klientem a jeho rodinnými
příslušníky vybavit pokoj při ubytování v Domově, pomoci klientovi lépe přijímat změnu
nového prostředí,
 zachování nebo rozvíjení stávajících schopností a dovedností klienta – motivovat
a podporovat klienta v soběstačnosti, napomáhat klientovi k udržení pocitu užitečnosti,
motivovat klienta k vedení aktivního života v Domově,
 podporování klienta při udržování sociálních kontaktů – v kontaktu s rodinou, přáteli,
při navazování vztahu s dalšími klienty v Domově, ve využívání služeb a aktivit v Domově
a mimo Domov,
 naplňování duchovních potřeb klienta – respektovat individuální duchovní potřeby klienta,
citlivě doprovázet klienta v závěru života.
Zásady poskytování služby
 týmová spolupráce – pracovníci při poskytování služby klientovi navzájem spolupracují
a předávají si informace,
 dodržování práv klientů – pracovníci při poskytování služby dodržují a respektují
soukromí klienta,
 respektování volby – pracovníci při poskytování služby respektují vlastní rozhodnutí
a přání klienta,
 individuální přístup – pracovníci při poskytování služby postupují podle individuálních
potřeb klienta,
 poskytování odborné služby – pracovníci mají odborné vzdělání, které si nadále zvyšují.
Domov zajišťuje











ubytování v budově Domova sv. Hedviky, Alejní 375/22, 747 21 Kravaře,
poskytnutí stravy,
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,
pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
nezbytnou zdravotní péči,
úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.
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4. Zpráva o plnění závazku organizace
Sociální péče (standardy, pravidla, cíle)
I v roce 2017 probíhaly práce na aktualizaci standardů dle Zákona 108/2006 Sb.
o sociálních službách. Nadále jsme spolupracovali s externí konzultantkou na aktualizaci
Standardů kvality sociální služby včetně jejich příloh. Schůzky probíhaly 1x měsíčně. Byl
zaktualizován standard SQ 2 – Ochrana práv, v jehož rámci byl zpracován nový Etický kodex
zaměstnanců domova. Dále byl zpracován standard SQ 3 – Jednání se zájemcem
o poskytování sociální služby a standard SQ 4 – Smlouva o poskytování sociální služby.
Práce na aktualizaci standardů bude pokračovat také v roce 2018.
V roce 2017 proběhlo dotazníkové šetření, při kterém byla zjišťována kvalita poskytované
sociální služby. Dotazníky vyplnili klienti ve spolupráci s dobrovolníky, rodinní příslušníci
a zaměstnanci. Následně jsme se zabývali zjištěnými podněty a připomínkami.
Pokračoval program BON APETTIT v duchu myšlenky „Jídlem přinášet klientům radost“.
Cílem je přinést klientům našeho domova co nejlepší zážitek z jídla. Klienti se mohli
vyjadřovat ke kvalitě stravy na Stravovací komisi. Jejich připomínky byly řešeny
s dodavatelem stravy. Tento program je dlouhodobá záležitost, který se nám právě osvědčil
v souvislosti se změnou dodavatele teplé stravy a ve které chceme dále pokračovat.
Návaznost na poskytované služby
V měsíci lednu jsme pro klienty připravili akci spojenou se starými tradicemi, a to pravou
vesnickou zabíjačku. Snažili jsme se o vyvolání vzpomínek na dobu, kdy zabíjačka byla
součástí života lidí na vesnici. Nakoupili jsme vepřové maso potřebné pro zpracování
masných výrobků. Klienti mohli v průběhu celého dne nasávat vůně smažené cibulky,
česneku, škvařeného sádla, vůni z kotle, ve kterém se vařilo maso. Všichni mohli ochutnat
mozeček s vejci a k obědu byla pro klienty připravena polévka, ovárek a maso, ke kterému
mohli přikusovat chléb a okurek. Odpoledne samozřejmě nechyběl pro změnu chuti sladký
koláč. Zabíjačka se v domově vydařila a u mnohých klientů oživila vzpomínku na dobu svého
mládí.
S klienty našeho domova jsme se přihlásili do mimořádné celorepublikové akce
s názvem Jedeme v tom společně, kterou zorganizoval ředitel Domova pro seniory ve Vrbně
pod Pradědem. Jeho snahou bylo vybídnout klienty domovů k aktivitě a pohybu. Rotopedy
jsme pořídili ze sponzorského daru a záštitu nad celou akcí převzala manželka prezidenta
České republiky paní Ivana Zemanová. Pomyslným startovním místem byl vrchol Pradědu a
cílem Paříž. Do akce se zapojilo 8 klientů a naší nejstarší cyklistkou byla devadesátišestiletá
paní. Naši závodníci se těšili na každodenní setkávání u rotopedů a měli dokonce své
publikum, které je přicházelo povzbuzovat. Závodníci za svůj sportovní výkon byli odměněni
medailemi a věcnými cenami.
Byl zahájen již 13. ročník Malé Univerzity III. věku. Oblíbené byly společné vycházky do
zámeckého parku a vycházky městem spojené s návštěvou obchůdků či místních restaurací.
Tady se klientům nejvíce líbila vycházka spojená s návštěvou cukrárny paní Jařabové, kde
naši senioři od paní majitelky cukrárny dostali k občerstvení dobrou kávu, zákusek i se
zmrzlinkou. Uskutečnila se společná vycházka k lunaparku v době kravařského „odpustu“
spojená s posezením v areálu hasičů. Navštívili jsme Domov pod Vinnou horou v Hlučíně.
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Společně jsme se v srpnu účastnili mších svatých v Zámecké kapli a v listopadu v kostele sv.
Bartoloměje v Kravařích.
Byla nadále rozvíjena spolupráce s veřejností na již tradičních akcích – Velikonoční
zábava a Karmašové posezení seniorů starších 80 let. Tentokráte s výzdobou růží se
vyznačovala naše největší akce Zahradní slavnost, spojená se Dnem otevřených dveří.
Cílem této akce je, aby naši klienti se svými nejbližšími a známými prožili hezké odpoledne,
s pocitem radosti a spokojenosti. Touto akcí zároveň presentujeme a propagujeme námi
poskytované sociální služby zároveň také poskytovatele dotací, tj. Moravskoslezský kraj a
město Kravaře.
Pokračovala spolupráce s dobrovolníky a příznivci domova, zejména při organizaci
větších společenských akcí a skupinových vycházek. Také se dařila spolupráce v rámci
společně pořádaných aktivit s rodinnými příslušníky, školskými zařízeními, farností, městem
Kravaře a Klubem důchodců. Za účasti rodinných příslušníků byla pak v domově sloužena
mše svatá za klienty, kteří zemřeli v průběhu uplynulého roku.
S cílem podpory vzájemné sounáležitosti klientů a zaměstnanců byly realizovány dvě
společenské akce, Masopustní odpoledne, na kterém personál připravil klientům svůj
program, a na oplátku naši senioři připravili zaměstnancům program, jako poděkování za
dobrou péči, při akci Posezení v babím létě.
Na závěr roku, na Štědrý den, jsme se všichni společně i s duchovním otcem Danielem
Víchou sešli v kulturní místnosti Domova, zazpívali si koledy a předali drobné dárky všem
našim klientům.
Naše organizace se pravidelně prezentovala v místním periodiku Besedník a informovala
veřejnost o dění v Domově. Byly také zřízeny nové webové stránky Domova.
Personální zajištění služby
Personálně organizace zajišťovala službu v počtu 32 zaměstnanců (30,5 přepočtených
úvazků), z toho 22 v přímé péči, zastoupených na pozicích: sociální pracovník, aktivizační
pracovník, pracovník přímé péče, všeobecná sestra a ošetřovatel.
Průběhem roku došlo k velké obměně personálu, odešlo 7 zaměstnanců, poslední na
konci roku, a nastoupilo 6 nových zaměstnanců.
Dlouhodobé pracovní výpadky zaměstnanců, z důvodů nemocenských, dovolených
apod., byly dle potřeby vykryty pracovníky v pracovním poměru sjednaném na základě
dohody tak, aby služba byla vždy zajištěna na požadované úrovni.
Vzdělávání zaměstnanců
Pečujícímu personálu, v jejich nelehké práci, byla dána podpora formou vzdělávání. Bylo
jim umožněno účastnit se vzdělávacích programů a nekvalifikovaným zaměstnancům doplnit
si potřebnou kvalifikaci v akreditovaných kurzech.
Přehled vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách za rok 2017 v číslech
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Téma

Vzdělávací
organizace

Počet
proškolených
zaměstnanců

Počet školících
hodin celkem

Kufr plný vzpomínek

APSS ČR

2

16

Etika v obrazech ve službách
sociální péče

APSS ČR

2

16

Právní rámec financování
sociálních služeb

Z klub s.r.o.

1

5

Úhrady za sociální služby

IBB Ostrava

2

12

Doprovázení umírajících a
práce s pozůstalými v sociálních
službách

Curatio Education
s.r.o.

12

96

Počet
proškolených
zaměstnanců

Počet školících
hodin celkem

Téma

Vzdělávací
organizace

Nové nařízení o ochraně
osobních údajů

APSS ČR

3

12

Kontrola sociálních služeb

IBB Ostrava

1

8

Úvod do terapeutického
zahradničení v rehabilitaci
(ergoterapii)

Mgr. Markéta
Jindřichovská

1

8

XX. Gerontologické dny

DTO Ostrava

3

30

Bazální stimulace – Základní
kurz

Institut Bazální
stimulace

4

96

Paměťové metody

ANAG spol. s.r.o.

1

6

Odměňování zaměstnanců ve
veřejných službách a správě
v roce 2017 a od 1.1.2018

AG vzdělávací
agentura

1

6

Podpora a rozvoj soběstačnosti
klientů s deficitem sebe péče

Curatio Education
s.r.o.

12

96

Řízení ženského kolektivu
v sociálních službách

APSS ČR

1

8

Celkem

415

7

Odborné stáže
Název a místo zařízení odborné
stáže

Počet zaměstnanců,
kteří absolvovali odbornou stáž

Počet hodin
odborné stáže

4

32

Stáž – Domov Bílá Opava

Účast na konferencích
 Česko – slovenský kongres Bazální stimulace (3 zaměstnanci)
Interní semináře v rozsahu 2 hodin





Etický přístup ke klientům v domově
První pomoc (školitel – p. Vildomec, pracovník RZP Ostrava)
Ukázky Bazální stimulace – nadstavbový kurz
Paliativní péče o klienta v domově
Ostatní vzdělávání

Všichni zaměstnanci byli proškoleni v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární
ochrany.
Provozně technické podmínky
Klienti jsou ubytování ve 14 jednolůžkových pokojích a v 16 dvoulůžkových pokojích.
Pokoje jsou převážně i s příslušenstvím, tj. s WC a sprchovým koutem. U čtyř pokojů v I.NP
a u jednoho pokoje ve IV. NP je příslušenství dostupné z chodby.
Kvalita poskytované služby pro klienty byla vylepšena generální opravou (výměnou)
osobního výtahu, výmalbou celého objektu, nákupem chladničky do společné kuchyňky
klientů a čtyř chladniček do pokojů klientů.
Za účelem podpory aktivizace klientů byly pořízeny rotopedy, nová vestavná trouba
a houpačka na zahradu.
Pro zvýšení bezpečí poskytované sociální služby byly zakoupeny dvě germicidní lampy,
čistička vzduchu, evakuační saně a byla vyměněna rozhlasová ústředna.

5. Statistické údaje klientů a zaměstnanců
Kapacita zařízení
Kapacita zařízení
Průměrný počet klientů v roce 2017

46
45,3
muži
12

Klienti
Počet klientů k 31. 12. 2016

44

Počet nástupů k pobytu za rok 2017

14

Počet ukončení pobytu za rok 2017

14

Z toho úmrtí

14

Počet klientů k 31. 12. 2017

44

ženy
32

8

mužů

12

žen

32

ve věku 60 – 65 let

4

ve věku 66 – 75 let

4

ve věku 76 – 85 let

13

ve věku 86 – 95 let

21

ve věku nad 95 let

2

Průměrný věk klientů

nad 95; 2

do 65; 4
66 – 75;
4

86 – 95;
21

76 – 85;
13

83,3

Stupeň závislosti na pomoci jiné osoby
k 31. 12. 2017
I. stupeň závislosti

4

II. stupeň závislosti

12

III. stupeň závislosti

15

IV. stupeň závislosti

9

I. stupeň
4
IV.
stupeň
9

III.
stupeň
15

II.
stupeň
12

Poznámka: U dalších klientů je PNP ve
vyřizování
Zaměstnanci
Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2016

32

Ukončení pracovního poměru zaměstnanců v průběhu roku 2017

7

Návrat zaměstnanců z RD v průběhu roku 2017

0

Nástup nových zaměstnanců v průběhu roku 2017

6

Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2017

31

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v roce 2017 (přepočtený)

30,5

Poznámka: na rodičovské dovolené k 31. 12. 2017 byly 3 pracovnice

Dohody o provedení práce (DPP) nebo o pracovní činnosti (DPČ)
Popis pracovní činnosti

Počet DPP

Počet DPČ

Výdej stravy

1

1

Přímá péče - doplnění stavu pracovníků na směně

4

1

Úklid

1

1

Pomocné práce v prádelně

1

1

Rekondiční masáže klientům

2

0

Celkem

9

4

Poznámka: jde o zástupy za řadové zaměstnance v případě nemoci, čerpání dovolené, apod.
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6. Finanční hospodaření za rok 2017
Neinvestiční příjmy podle roční uzávěrky (Kč)
Vlastní příjmy

11 208 565

Výnosy - tržby

10 815 051

Zúčtování fondů - použití
finančních prostředků, SD
Úroky

Příjmy
Dotace
město

213 463
Dotace
MSK

1 046

Tržby

Ostatní výnosy

179 005

Dotace

6 485 000

Dotace MSK

5 601 000

Ostatní
výnosy
Úroky

Dotace město Kravaře
Neinvestiční příjmy celkem

884 000

Provozní náklady

5 753 526

Spotřeba
materiálu,potravin,…

2 037 834

Opravy a udržování

Odpisy

Provozní
náklady

Osobní
náklady

1 938 810
5 581

Náklady na reprezentaci

3 459
1 095 918

Osobní náklady

11 813 519

Mzdové náklady

8 710 891

Zákonné sociální pojištění

2 899 270

Zákonné a jiné soc. náklady

Ostatní
náklady

671 924

Cestovné

Ostatní služby

Výdaje

17 693 565

Neinvestiční výdaje podle roční uzávěrky (Kč)

Spotřeba energie

Fondy

203 358

Ostatní náklady

29 340

Odpisy

87 093

Neinvestiční výdaje celkem

17 683 478

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

10 087
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Provozní náklady

Cestovné
Repreze
ntace

Ostatní
služby
Materiál
potravin
Opravy
Energie

V průběhu roku došlo k nárůstu dlouhodobě podhodnocených „tabulkových“ mezd
pracovníků v sociální oblasti, u sociálních pracovníků přímé péče cca o 35% a u ostatních o
10 až 20%. Tyto navýšené výdaje byly vykryty zvýšenými vlastními příjmy a dotací z kraje.
Majetek a závazky v Kč podle roční uzávěrky 2017
AKTIVA
Stálá aktiva
Dlouhodobý hmotný majetek

4 970 899
698 318
6 525 902

Oprávky k DHM

-5 827 584

Oběžná aktiva

4 272 581

Zásoby

257 751

Krátkodobé pohledávky

546 680

Krátkodobý finanční majetek

3 468 150

Přechodné účty aktivní

0

PASIVA

4 970 899

Vlastní zdroje

2 921 245

Jmění příspěvkové organizace

635 003

Fond odměn (FO)

172 613

Fond kulturních a sociálních
potřeb (FKSP)

123 409

Fond rezervní (FR)

517 846

Fond reprodukce majetku
(FRM)

KFK

FO
FKSP

1 388 468

Kulturní fond klientů (KFK)

83 906

Výsledek hospodaření

10 087

Cizí zdroje

2 039 567

Krátkodobé závazky

1 890 626

Přechodné účty pasivní

Fondy

FR

FRM

148 941

Přijaté finanční dary v roce 2017
 Finanční dar na projekt „ Jedeme v tom společně“
 Finanční dary seniorům na kulturní a společenské účely
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10 000,- Kč
17 000,- Kč

Přijaté věcné dary v roce 2017
 Zdravotnický a pečovatelský materiál

51 814,- Kč

Nákup DDHM nad 3.000,- Kč do 40 tis. Kč - výběr
PC pro pracovnice přímé péče, tiskárna pro všeobecné sestry, chladničky do kuchyňky
klientů a denní místnosti personálu, houpačka na zahradu, evakuační sáně, profi mixér pro
potřeby klientů do výdejny stravy, 4 ks chladniček na pokoje klientů, skartovače pro
administrativu, skříň na léky, 2 ks germicidní lampy, čistička vzduchu, vestavná trouba pro
aktivizaci klientů, 3 ks šatní skříně pro zaměstnance, z daru rotopedy pro klienty.
Opravy a údržba - výběr










Oprava - rekonstrukce osobního evakuačního výtahu v objektu
1 323 557,- Kč
Výmalba celého objektu DS včetně hosp.budovy
291 543,- Kč
Oprava rozhlasové ústředny
44 176,- Kč
Oprava fasády – hl. budovy
39 915,- Kč
Oprava praček + sušičky
27 231,- Kč
Oprava nouzových svítidel
25 393,- Kč
Oprava hospodářské budovy-termoizolační stěrka
22 309,- Kč
Oprava nočních stolků včetně zámků
17 545,- Kč
Další opravy: myčky, plyn. kotle, výměna čistící zóny ve vchodu,
polohovací lůžka, vodov. baterie, elektro, topení, dveře, WC, sl. auta …… 140 000,-Kč

7. Kontroly interní
Vlastní (vnitřní) průběžné či namátkové kontroly byly prováděny během celého roku se
zaměřením na vymezené kontrolované oblasti. Kontrolní činnost prováděli vedoucí
pracovníci.
Kontrolující osoba ředitel
Vedle „každodenní“ kontroly provozu a kvality poskytované služby provedl kontrolu
nakládání s finančními prostředky klientů, kontrolovaná osoba referent; kontrolu vedení
evidence provozu služebního vozidla, kontrolované osoby řidič a účetní; dechová zkouška na
přítomnost alkoholu a navyklých látek, kontrolované osoby – čtyři náhodně vylosovaní
zaměstnanci přítomní na směně; kontrolu kontrolní činnosti vedoucích pracovníků. Výsledek
kontrol – závažné nedostatky nebyly zjištěny.
Kontrolující osoba vedoucí úseku přímé a zdravotní péče
Vedoucí úseku provedla průběžné namátkové kontroly přímé obslužné péče, plánování a
poskytování ošetřovatelské péče. Kontroly byly zaměřeny na komplexní poskytování péče.
Kontrolovanými osobami byli pracovníci přímé obslužné péče a zdravotničtí pracovníci.
Nedostatky byly projednány a následně odstraněny. Výsledek kontrol – závažné nedostatky
nebyly zjištěny.

12

Kontrolující osoba vedoucí úseku sociálního
V průběhu celého roku vedoucí úseku prováděla namátkové kontroly individuálního
plánování služby. Kontrolní činnost byla zaměřena na plnění programu Bon appetit,
zprostředkování kontaktu klientů se společenským prostředím, poskytování sociálně
terapeutických činností, aktivizačních činností a pomoci klientům při uplatnění jejich
oprávněných zájmů. Kontrolovanými osobami byli klíčoví pracovníci a pracovník výdeje
stravy. Zjištěné nedostatky byly následně projednány a odstraněny. Výsledek kontrol –
závažné nedostatky nebyly zjištěny.

8. Kontroly externí
Zřizovatel Město Kravaře
Duben 2017, následná kontrola hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016 podle
zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, výsledek – v rámci kontroly nebylo zjištěno
nehospodárné nakládání s finančními prostředky.
Srpen 2017, průběžná kontrola hospodaření příspěvkové organizace za 1. pololetí 2017
podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, výsledek – v rámci kontroly nebylo zjištěno
nehospodárné nakládání s finančními prostředky zřizovatele.
Listopad 2017, předběžná kontrola finančního plánu pro rok 2018, výsledek – formální
stránka kontroly nevykazuje žádné nedostatky.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava
Září 2017, kontrola dodržování povinností stanovaných předpisy o požární ochraně dle
zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Výsledek kontroly –
bez připomínek, bez závad, zařízení vyhovuje.
Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě
Květen 2017, kontrola dodržování zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,
o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, o hygienických
požadavcích na provoz sociální péče a o očkování proti infekčním nemocem. Výsledek
kontroly – bez zjištěných nedostatků.
Říjen 2017, kontrola dodržování zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.852/2004 o hygieně potravin se
zaměřením na bezpečnost potravin, dodávku stravy, výdej stravy, provoz výdejny stravy,
skladování stravy, zdravotní průkazy. Výsledek kontroly – bez zjištěných nedostatků.
Výroční zprávu zpracoval:
Ing. Petr Adamec, ředitel
Bc. Jana Polášková, sociální pracovnice
Ingrid Korpasová, účetní

Březen 2018
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9. Příloha – organizační struktura
Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace,
organizační struktura k 1. 1. 2017
Ře dite l

referent

Vedoucí úseku přím é a zdravotní péče

aktivizační pracovník

pracovník přímé péče

aktivizační pracovník

pracovník přímé péče

domovník - údržba

pracovník přímé péče

pradlena

pracovník přímé péče

Úsek přímé a zdravotní péče

Úsek provozní

pracovník přímé péče

uklízečka
úv. 0,9375
uklízečka
úv. 0,9375
uklízečka
úv. 0,9375
výdej stravy
úv. 0,9375

pracovník přímé péče

pracovník přímé péče

pracovník přímé péče

pracovník přímé péče

pracovník přímé péče

pracovník přímé péče

pracovník přímé péče

pracovník přímé péče,
uv.0,5
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všeobecná sestra

Úsek přímé a zdravotní péče

účetní

Úsek sociální

Úsek
ekonomicko

Vedoucí úseku
sociálního

všeobecná sestra

všeobecná sestra

ošetřovatel

ošetřovatel

ošetřovatel
úv. 0,5

10. Příloha – Výroční zpráva dle zákona č.106/1999

Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře
příspěvková organizace
Alejní 375/22, 747 21 Kravaře

V Kravařích dne 4. 1. 2018

Výroční zpráva za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V roce 2017 nebyly podány žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
V roce 2017 nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o omezení k přístupu
k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, neboť žádné takové rozhodnutí nebylo vydáno.
V roce 2017 nebyly na organizaci uvaleny žádné sankce za nedodržování ustanovení
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Petr Adamec
ředitel

15

11. Příloha – Výpis z obchodního rejstříku
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12. Příloha – fotodokumentace (výběr)

Domov v zimě 2017

Nový výtah 2017
17

Zabíjačka, leden 2017

Pohádkový ples, únor 2017
18

Zdobení velikonočních perníčků, duben 2017

Velikonoční zábava, duben 2017
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Vyhodnocení projektu „Jedeme v tom společně“, květen 2017

Zahradní slavnost, červen 2017

20

Posezení při smažení vajec, červen 2017

Návštěva cukrárny paní Jařabové, červenec

21

Vánoční setkání klientů s vedením města, prosinec 2017

Štědrý den, prosinec 2017
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