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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

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Moravskoslezský kraj
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2. Úvodní slovo ředitele
Vážení členové městské rady,
dámy a pánové,
předkládám Vám Výroční zprávu 2021 organizace Domova pro seniory sv. Hedviky –
Kravaře, příspěvkové organizace, která dokumentuje poslání, činnost a hospodaření
domova. Život i ekonomika roku 2021 byla stále poznamenána probíhající nákazou
pandemie Covid-19. Ale ve srovnání s předcházejícím rokem 2020, byla situace již lepší,
zvláště pak po naočkování klientů i zaměstnanců proti této nákaze.
Nyní základní informace o našem domově: Kapacita zařízení je 46 lůžek. Službu domova
využilo v roce 2021 celkově 53 klientů. Provoz a službu zajišťovalo celkem 37 zaměstnanců,
z toho 27 v přímé péči.
K 1. 4. 2021 došlo k navýšení úhrad od klientů za ubytování a stravu, ve srovnání
s rokem 2020 v průměru o 4,5%. Navýšení úhrad za ubytování o 5 Kč/den bylo vyvoláno
zvýšenými provozními náklady za elektřinu a servis nově vybudované klimatizace. Navýšení
úhrad za stravu o 12 Kč/den bylo především vyvoláno zvýšenou nákupní cenou teplé stravy.
Organizace hospodařila s celkovým provozním rozpočtem 25 mil. Kč. Příjem organizace
byl především zajištěn vlastními příjmy (tržbami), stálou dotací od zřizovatele města Kravaře
a dotací z Moravskoslezského kraje. V důsledku trvající pandemie jsme také obdrželi
mimořádné státní dotace z MPSV na pokrytí zvýšených nákladů, výpadku příjmů organizace
a na odměny zaměstnanců.
V roce 2021 jsme zahájili obnovu areálu zahrady domova výsadbou stromů, okrasných
keřů a živého plotu. Tato aktivita bude však viditelná za dva, tři roky, kdy se zeleň „přijme“
a vzroste. Jistě to pak vytvoří příjemné venkovní zázemí pro klienty.
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, pro ty, kteří potřebují nezbytnou pomoc
a jistotu pro další život, udržení vztahu s blízkými a zajištění důstojného doprovázení
v závěru života.
Vysoký standard námi poskytované služby však není možný bez vysokého pracovního
nasazení, obětavosti zaměstnanců, dobrovolníků a příznivců, kterým bych chtěl za jejich
práci poděkovat.
Zvláště pak oceňuji a děkuji za obětavou práci všech zaměstnanců v domově v průběhu
restrikcí v souvislostí s Covid-19. Také děkuji za velikou solidaritu okolí, škol, školek, Centra
volnočasových aktivit, kterou nám prokázali různými dárky, jako např. velikonočními přáníčky
s namalovaným obrázkem a vzkazem pro babičky a dědečky.
Děkuji také zřizovateli městu Kravaře, Moravskoslezskému kraji, Ministerstvu práce
a sociálních věcí, našim sponzorům a všem dárcům za jejich štědrost, kterou jsme moc
ocenili i v tomto „epidemickém“ roce.

Ing. Petr Adamec
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3. Poslání organizace
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 a je určena pro osoby starší 65 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 činnosti a plnění závazku organizace
Sociální péče
V roce 2021 jsme pokračovali v aktualizaci Standardů kvality sociální služby včetně jejich
příloh. Vlivem stále trvající pandemie Covid-19 jsme však museli poskytování služby
přizpůsobit této neobvyklé a těžké situaci. Na základě opatření vlády či hygieny bylo nutné
v kritických situacích vždy na určité období zavést nouzové opatření spojené s ochranou
zdraví a života klientů i zaměstnanců. Opatření hlavně spočívaly v omezení návštěv klientů,
dodržování přísných hygienických opatření, stálém testování nebo prokazování se negativním
testem či dokladem o očkování proti Covid-19, a to napříč všemi skupinami, od klientů přes
zaměstnance až po návštěvníky.
Situaci jsme společnými silami zvládli a nákaza se nám v domově znovu nerozmohla.
Onemocnělo jen několik jednotlivců, kteří zůstali pouze v izolaci na svém pokoji bez dalších
dopadů či celoplošných opatření.
Návaznost na poskytované služby a aktivity pro klienty (výběr)
Bohužel pandemie nejvíce postihla, v první půli roku, společenský život klientů, kdy jsme
nemohli pořádat tradiční společné akce jako například ples a pravidelné přednášky Univerzity
III. věku. Aktivity probíhaly individuálně, na pokojích klientů a pouze v malých skupinkách ve
společných prostorách domova.
S přicházejícím jarem se epidemická opatření uvolňovala a mohli jsme začít pořádat
společné akce. Oslavili jsme společně Den matek a uspořádali tradiční svatodušní smažení
vajec. V červnu jsme zorganizovali pro klienty Zahradní posezení. Klienti se nám za to
odvděčili hranou pohádkou na motivy O Šípkové Růžence.
V létě vedle tradičních aktivit, sportovních her a „opékačky“, jsme navštívili zámeckou
kapli, kde nedávno proběhla velká rekonstrukce stropních fresek. Zde klienti měli možnost,
vše si v klidu prohlédnout, a to i s odborným výkladem. Pro zájemce pak byla sloužena mše
svatá.
S dalším uvolněním opatření proti Covid-19 jsme v září mohli ve venkovních prostorách
alespoň omezeně uspořádat naši tradiční akci „Zahradní slavnost“. Všichni návštěvníci však
museli splňovat obecné podmínky „návštěvníka“ v sociálním zařízení. V září jsme také
uskutečnili autobusový zájezd do nedaleké Hrabyně. Nejdříve jsme navštívili poutní kostel
Panny Marie v Hrabyni, kde byla pro nás slouženou otcem Janem Szkanderou mše svatá. Po
obědě jsme navštívili Národní památník II. světové války.
Po dlouhé době (prakticky po jednom roce) jsme mohli v kulturní místnosti našeho
domova, u příležitosti Dne seniorů, opět přivítat děti z mateřských školek. V rámci University
III. věku při svém autorském čtení jsme přivítali lidovou básnířku paní Janu Schlossarkovou.
Před Vánocemi nás navštívili představitelé města, s klienty si zazpívali koledy a předali jim
za město drobné dárky. Na Štědrý den jsme se všichni společně i s panem kaplanem sešli
v kulturní místnosti domova, zazpívali si koledy, popřáli si a předali všem klientům drobné
dárky.
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Personální zajištění služby
Vzhledem k zvyšující se závislosti klientů na cizí pomoci a snahy Domova udržet kvalitu
poskytovaných služeb byla vyvolána potřeba navýšení úvazků pracovníků v přímé péči
a ve výdeji stravy. Organizace, tak zajišťovala službu v počtu 37 zaměstnanců,
z toho 27 v přímé péči na pozicích: sociální pracovník, aktivizační pracovník, pracovník přímé
péče, všeobecná sestra, praktická sestra a ošetřovatel.
V roce 2021 došlo také k velké obměně pracovníků. Celkově bylo přijato deset nových
pracovníků a dvě pracovnice se nám vrátily z mateřské dovolené. Celkově odešlo také deset
pracovníků. Pravděpodobně k tomu přispěla i pandemie Covid-19. U některých starších
odcházejících zaměstnanců se projevila určitá únava a vyčerpání a mnozí noví zaměstnanci,
pak zase přecenili své pracovní možnosti (schopnosti) a ještě ve zkušební době odešli.
Dlouhodobé pracovní výpadky zaměstnanců, z důvodů nemocenských, dovolených apod.,
byly dle potřeby vykryty pracovníky v pracovním poměru sjednaném na základě dohod tak,
aby služba byla vždy zajištěna na požadované úrovni.
Vzdělávání zaměstnanců
Pečujícímu personálu, v jejich nelehké práci, je nezbytná podpora formou vzdělávání.
Bohužel pandemie nám neumožnila provádět odborné vzdělávání zaměstnanců v plném
rozsahu a byly uskutečněny pouze základní vzdělání v celkovém rozsahu 833 hodin.
Přehled vzdělávání a školení zaměstnanců za rok 2021 v číslech
Vzdělávání a školení na pracovišti (v Domově)

Téma

Vzdělávací
organizace

Počet
proškolených
zaměstnanců

Počet
školících
hodin celkem

Odměňování zaměstnanců ve veřejných
službách a správě (online)

Vzdělávací
centrum Morava
s.r.o., Ostrava

1

6

Seduca

15

120

Adpontes

1

16

Škola zad pro pracovníky v sociálních
službách II

Seduca

14

112

Když klient pobytového zařízení nemá
na plnou úhradu – základní postupy
(online)

Institut Bernarda
Bolzana

1

6

Curatio Education
s.r.o.

14

112

Seduca

11

88

Škola zad pro pracovníky v sociálních
službách I
Jak dobře individuálně plánovat (online)

Paliativní přístup v geriatrii
Specifika komunikace se seniory
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Individuální plánování sociálních služeb

Curatio

13

104

Vzdělávací
centrum Morava
s.r.o., Ostrava

1

8

Depend

20

80

Codrys group
s.r.o.

37

74

BOZP a PO

Ing. Frank

34

51

Školení řidičů

Ing. Frank

8

8

Spisová služba v aktualitách a praxi
(online)
Problematika inkontinence
Školení první pomoci

Celkem

785

Vzdělávání mimo pracoviště (mimo Domov)
Vzdělávací
organizace

Téma

Počet
proškolených
zaměstnanců

Počet
školících
hodin celkem

Obtížné situace v práci pečovatele a
jejich zvládání

Sociální
akademie BN,
Ostrava

4

32

Aktivizační a relaxační techniky

Sociální
akademie BN,
Ostrava

1

16

Celkem

48

Provozně technické podmínky
Klienti jsou ubytování ve 14 jednolůžkových pokojích a v 16 dvoulůžkových pokojích.
Pokoje jsou převážně 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. Všechny pokoje jsou
klimatizovány.
Klienti se mohou dále pohybovat a využívat společné prostory domova. Jedná se
o společnou jídelnu, kulturní místnost, terapeutickou dílnu, terasu a venkovní prostory
domova.
Klienti mají v rámci objektu domova a péči o nich k dispozici ordinaci lékaře, služby
ergoterapeuta, kadeřnice a pedikérky.
Naše organizace se také pravidelně prezentovala v místním periodiku Besedník. Aktuální
informace o dění v domově jsme také uváděli na webových stránkách domova.
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5. Statistické údaje klientů a zaměstnanců
Kapacita zařízení
Kapacita zařízení
Obložnost lůžek v roce 2021

46

Klienti muži / ženy

43,5

Klienti
Počet klientů k 1. 1. 2021

38

Počet nástupů k pobytu za rok 2021

15

Počet ukončení pobytu za rok 2021

10

Z toho úmrtí

10

Počet klientů k 31. 12. 2021

43

mužů

7

žen

36

ve věku 65 – 75 let

6

ve věku 76 – 85 let

17

ve věku 86 – 95 let

19

ve věku nad 95 let

1

Průměrný věk klientů

muži

ženy

Složení klientů dle věku
nad 95
65 – 75

84,8
86 – 95

76 – 85

Složení klientů dle stupně závislosti

Stupeň závislosti na pomoci jiné osoby
k 31. 12. 2021
I. stupeň závislosti

9

II. stupeň závislosti

12

III. stupeň závislosti

11

IV. stupeň závislosti

11

IV.
stupeň

III.
stupeň

8

I. stupeň

II.
stupeň

Zaměstnanci – pracovní smlouvy
Fyzický stav zaměstnanců k 1. 1. 2021

37

Ukončení pracovního poměru zaměstnanců v průběhu roku 2021

10

Návrat zaměstnanců z RD v průběhu roku 2021

2

Nástup nových zaměstnanců v průběhu roku 2021

10

Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2021

39

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v roce 2021 (přepočtený)

36,6

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

Počet DPP

Počet DPČ

Výdej stravy

3

1

Přímá péče - doplnění stavu pracovníků na směně

3

1

Úklid

4

1

Pomocné práce v prádelně

1

1

Celkem

11

4

Poznámka: jde o zástupy za řadové zaměstnance v případě nemoci, čerpání dovolené, apod.

Zaměstnanci
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2021

39

muži

2

ženy

37

ve věku 18 - 29 let

3

ve věku 30 - 39 let

8

ve věku 40 - 49 let

13

ve věku 50 - 59 let

12

ve věku 60 let a více

3

Průměrný věk

nad 60

18-29

30-39

50-59

40-49

46,0

Vzdělání
Základní

3

Střední s výučním listem

15

Střední s maturitou

17

VŠ bakalářské studium

1

VŠ magisterské studium

3

Bakalář

Magistr

Střední
maturita

9

Základní

Střední
vyučen

6. Finanční hospodaření za rok 2021
Neinvestiční příjmy (Kč)
Příjmy
Vlastní příjmy

12 375 934

Výnosy - tržby

11 956 412

Zúčtování fondů - použití
finančních prostředků, SD
Úroky
Ostatní výnosy
Dotace

211 640
556
207 326
12 590 133

MSK - provozní

9 259 000

Město Kravaře - provozní

1 000 000

MPSV – (Covid) financování
vícenákladů a výpadky příjmů
MPSV – (Covid) odměny
MPSV – (Covid) testy
Neinvestiční příjmy celkem

Vlastní
příjmy

Dotace

Ostatní
výnosy Úroky

Fondy

Rozložení dotací dle zdrojů
511 400
1 760 757
58 976
24 966 067

MPSV
testy
MPSV
vícenákl.

MPSV
odměny

Dotace
město

Dotace
MSK

Neinvestiční výdaje (Kč)
Provozní náklady

4 381 051

Spotřeba materiálu,potravin,..

2 101 797

Spotřeba energie

763 023

Opravy a udržování

308 230

Cestovné

1 448

Náklady na reprezentaci

1 142

Ostatní služby

1 205 411

Osobní náklady

20 125 139

Mzdové náklady

14 908 180

Zákonné sociální pojištění

Výdaje
Ostatní
náklady

Odpisy

Provozní
náklady

4 867 927

Zákonné a jiné soc. náklady

349 032

Ostatní náklady

157 134

Odpisy

295 891

Neinvestiční výdaje celkem

24 959 215

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

6 852
10

Osobní
náklady

Majetek a závazky v Kč podle roční uzávěrky 2021
AKTIVA

Provozní náklady

10 311 963

Stálá aktiva

4 719 961

Dlouhodobý hmotný majetek

12 055 520

Oprávky k DHM

-7 335 559

Oběžná aktiva

5 592 002

Zásoby

248 235

Krátkodobé pohledávky

303 667

Repreze
ntace

Ostatní
služby
Cestovn

Materiál
potravin

Opravy
Energie

Krátkodobý finanční majetek

5 040 100

Přechodné účty aktivní
PASIVA

0
10 311 963

Vlastní zdroje

6 664 049

Fondy

Jmění příspěvkové organizace

4 801 532

FO

Fond odměn (FO)

613
KFK

Fond kulturních a sociálních
potřeb (FKSP)

222 210

Fond rezervní (FR)

429 530

Fond reprodukce majetku
(FRM)

1 067 870

Kulturní fond klientů (KFK)

FKSP

FR
FRM

135 442

Výsledek hospodaření

6 852

Cizí zdroje

3 647 914

Krátkodobé závazky

3 504 205

Přechodné účty pasivní

143 709

Přijaté finanční dary v roce 2021
 Finanční dary seniorům na kulturní a společenské účely

58 850,- Kč

Přijaté věcné dary v roce 2021
 Zdravotnický a pečovatelský materiál

127 252,97,- Kč

Nákup DDHM nad 3.000,- Kč do 40 tis. Kč - výběr
Televize Samsung, DVD přehrávač, 2ks mobilní telefony, monitor pro sestry, počítač,
benzínová sekačka, žehlička Philips, šatní skříně pro zaměstnance.
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Opravy a údržba - výběr









Výsadba stromů a keřů včetně mulče
Dezinfekce s použitím nanotechnologie
Oprava - výmalba pokojů
Oprava praček
Oprava svítidel
Oprava lůžek
Oprava služ. auta
Další opravy: chladničky, RHP, WC, výtahu, mandlu, kamery
vodov. baterie, ventilu na kotli, ……

83 563,- Kč
56 800,- Kč
56 337,- Kč
16 420,- Kč
13 535,- Kč
11 547,- Kč
9 418,- Kč
60 610,- Kč

7. Kontrolní činnost
Kontroly interní
Interní kontrolní činnost byla během celého roku průběžná či namátková. Kontroly byly
prováděny vedoucími pracovníky a to hlavně v oblasti kvality poskytované služby a dodržování
pracovních postupů.
Kontrolní činnost byla taky zaměřena i na dodržování mimořádných opatření v důsledku
Covid-19, jako např. desinfekce osobní i prostředí, dodržování karanténních opatření a
organizace návštěv u klientů, používání OOP – pláště, respirátory, rukavice, ochranné štíty.
Závažné nedostatky nebyly zjištěny.
Kontroly externí
Zřizovatel Město Kravaře
Květen 2021, následná kontrola hospodaření příspěvkové organizace za rok 2020 podle
zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Výsledek kontroly – v rámci kontroly nebylo
zjištěno nehospodárné nakládání s finančními prostředky zřizovatele.
Září 2021, průběžná kontrola hospodaření příspěvkové organizace za 1. pololetí 2021
podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Výsledek kontroly – v rámci kontroly nebylo
zjištěno nehospodárné nakládání s finančními prostředky zřizovatele.
Listopad 2021, předběžná kontrola finančního plánu pro rok 2022. Výsledek kontroly –
formální stránka kontroly nevykazuje žádné nedostatky.
Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě
Červenec 2021, kontrola plnění povinností stanovených v zákoně 258/2000 Sb., vyhlášce
č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o
hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče vyhlášky
č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Výsledek kontroly – bez zjištěných
nedostatků.
Říjen 2021, 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, evidence sanitárních dnů, dezinfekční řád. Výsledek kontroly – bez
zjištěných nedostatků
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Výroční zprávu zpracovali
Ing. Petr Adamec, ředitel
Bc. Kateřina Gebauerová, sociální pracovnice
Ingrid Korpasová, účetní

Duben 2022
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8. Příloha – Výše úhrad za ubytování a stravu od 1. 4. 2021
Výše úhrad byla stanovena v souladu s § 15 vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění,
kterou se provádí Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. a činí za ubytování
včetně úklidu, praní, žehlení, drobných oprav prádla a celodenní stravu:
Druh úhrady

Kč/den

Ubytování v 1 lůžkovém pokoji se SZ a KL

210,-

Ubytování v 1 lůžkovém pokoji s KL

205,-

Ubytování v 2 lůžkovém pokoji se SZ a KL

200,-

Ubytování v 2 lůžkovém pokoji s KL

190,-

Strava normální, dietní, šetřící, diabetická, 3 hlavní jídla a 2 vedlejší

168,-

Strava normální, dietní, šetřící, diabetická, 3 hlavní jídla a 1 vedlejší

160,-

Měsíční úhrada za ubytování a celodenní stravu (3 hlavní jídla a 2 vedlejší) v Kč
Úhrada
za 31 dnů

Úhrada
za 30 dnů

Úhrada
za 29 dnů

Úhrada
za 28 dnů

1 lůžkový pokoj, SZ, KL

11 718

11 340

10 962

10 584

1 lůžkový pokoj, KL

11 563

11 190

10 817

10 444

2 lůžkový pokoj, SZ, KL

11 408

11 040

10 672

10 304

2 lůžkový pokoj, KL

11 098

10 740

10 382

10 024

Ubytování

Měsíční úhrada v Kč za ubytování a celodenní stravu (3 hlavní jídla a 1 vedlejší)
Úhrada
za 31 dnů

Úhrada
za 30 dnů

Úhrada
za 29 dnů

Úhrada
za 28 dnů

1 lůžkový pokoj, SZ, KL

11 470

11 100

10 730

10 360

1 lůžkový pokoj, KL

11 315

10 950

10 585

10 220

2 lůžkový pokoj, SZ, KL

11 160

10 800

10 440

10 080

2 lůžkový pokoj, KL

10 850

10 500

10 150

9 800

Ubytování

Vysvětlivka: SZ je koupelna s WC, KL je klimatizace

14

9. Příloha – Organizační struktura
Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace,
organizační struktura 2021
Ře dite l

Vedoucí úseku
sociálního

pracovník přímé péče

všeobecná sestra

pracovník přímé péče

Úsek přímé péče

pracovník přímé péče

aktivizační pracovník

uklízečka

aktivizační pracovník

uklízečka

všeobecná sestra

Úsek

praktická sestra

pracovník přímé péče

ošetřovatel

pracovník přímé péče

ošetřovatel

ekono
mický

Vedoucí úseku
provozního

účetní

Úsek provozní

všeobecná sestra

Úsek zdravotní péče

pracovník přímé péče

Úsek sociální

Vedoucí úseku přímé a zdravotní péče

uklízečka

výdej stravy

výdej stravy

Úsek

domovník - údržbář

pradlena

údržby
DPP a DPČ
dle potřeby

pracovník přímé péče

pracovník přímé péče

pracovník přímé péče

pracovník přímé péče

pracovník přímé péče

pracovník přímé péče

pracovník přímé péče

pracovník přímé péče

pracovník přímé péče

pracovník přímé péče
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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. 2022

Výroční zpráva za rok 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V roce 2021 nebyly podány žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
V roce 2021 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 2021 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
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11. Příloha – Výpis z obchodního rejstříku

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl Pr, vložka 932

Datum vzniku a zápisu: 23. března 2004
Spisová značka: Pr 932 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Název: Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace
Sídlo: Alejní 375/22, 747 21 Kravaře
Identifikační číslo: 478 15 868
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
1. Příspěvková organizace podporuje a pomáhá prožít důstojný život ve stáří.
Příspěvková organizace usiluje o zajištění denních potřeb, uchování
soběstačnosti, udržení vztahu s blízkými a zajištění důstojného doprovázení v
závěru života.
2. Příspěvková organizace zajišťuje:
a) ubytování v budově příspěvkové organizace na adrese Alejní 375/22, 747 21
Kravaře
b) poskytnutí stravy
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) aktivizační činnosti
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
i) nezbytnou zdravotní péči
j) úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
3. Služba je určena lidem ve věku od 60 let se sníženou soběstačností z důvodu
stáří nebo zdravotního stavu, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí a
vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby.
4. Služba není určena lidem:
a) kteří nejsou schopni společného soužití z důvodu závislosti na návykových
látkách nebo duševní poruchy
b) potřebujícím převážnou přítomnost a podporu pečujících osob (např. z důvodů
onemocnění s demencí)
c) jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém
zařízení
d) kteří nejsou schopni pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní
infekční nemoci.
Statutární orgán:
ředitel:
Ing. PETR ADAMEC, dat. nar. 21. června 1958
Osvoboditelů 315/72a, Bobrovníky, 748 01 Hlučín
Den vzniku funkce: 1. dubna 2015
Způsob jednání: Způsob jednání statutárního orgánu:
Za příspěvkovou organizaci jedná ředitel samostatně.
Ostatní skutečnosti:
oddíl Pr, vložka 932
Údaje platné ke dni: 27. dubna 2022 03:43 2/2

Datum a způsob vzniku:
Příspěvková organizace vznikla den 1.1.1997 dle zřizovací listiny, kterou vydalo
město Kravaře dne 12.12.1996.
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12. Příloha – Fotodokumentace (výběr)

Očkování proti Covid-19, leden 2021

Očkování proti Covid-19, leden 2021

18

Mše svatá, březen 2021

Kavárnička, duben 2021

19

Výsadba stromů, duben 2021

Posezení pod pergolou, duben 2021

20

Příprava svatodušní vaječiny, květen 2021

Zahradní posezení, červen 2021

21

Zahradní posezení, červen 2021

Zahradní posezení, červen 2021

22

Návštěva a mše svatá v zámecké kapli, červenec 2021

Venkovní posezení „Opékačka“, srpen 2021

23

Zahradní slavnost, září 2021

Zahradní slavnost, září 2021

24

Výlet Hrabyně, září 2021

Výlet Hrabyně, září 2021

25

Den seniorů, říjen 2021

Pouť k sv. Hedvice, říjen 2021

26

Mikulášská nadílka, prosinec 2021

Pečení vánočního cukroví, prosinec 2021

27

Adventní univerzita, prosinec 2021

Vánoční setkání s představiteli města, prosinec 2021

28

Vánoční setkání s představiteli města, prosinec 2021

Štědrý den, prosinec 2021
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