se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice

VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI

Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice,
příspěvkové organizace
se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

za rok 2017
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A.

Zabezpečení provozu

A.1 Předpokládaný rozpočet na rok 2017
Domov
celkem

DS

DZR

H

Skutečné náklady

79 467

31 191

48 170

106

Zdroje financování:

0

-15

-61

Skutečné výnosy

52 341

19 495

32 668

179

příspěvek zřizovatele
z toho:
na provoz
na odpisy
Účelové mzdy
na investice
ČRIT

12 977

5 467

7 510

0

11 337
1 035
598

4 760
456
248

6 577
579
350

0
0

7

3

4

14 153

6 477

7 676

0

4

248

-316

73

dotace
kraj
hospodářský výsledek

A.2

Plán nejdůležitějších provozních akcí
Před zahájením konkrétních akcí, které vedou ke změnám na nemovitém majetku zřizovatele
s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč, PO zajistí předchozí souhlas zřizovatele. Odvětvovému odboru
přitom doloží dokumenty, ze kterých budou zřejmé konkrétní změny, rozsah apod.
Plněno.
Usnesením rady města č. 07483/RM1418/106 ze dne 17.10.2017 byl udělen souhlas se změnami na
nemovitém majetku souvisejícími s výstavbou venkovní zahradní kaple v areálu.

A.2.1 Přebudování a vybavení prostor získaných snížením kapacity na úseku B2 na místnost ergoterapie a
pokoj
pro hosty.
T: do 04/ 2017
finanční prostředky: 100 tis. Kč
z investičního fondu a ze sponzorských darů
splněno
Z investičního fondu bylo použito 70 513,- Kč, z darů 16 600,- Kč
A.2.2

Zajištění administrativních úkonů, fundraisingová činnost, vypracování projektové dokumentace a
zahájení realizace stavby „zahradní kaple“
T: do 30.12.2017
finanční prostředky: 150 tis. Kč ze sponzorských darů
splněno
Byla vypracována projektová dokumentace, z darů proplaceno 102 850,- Kč, zajištění stavebního povolení
souhlas zřizovatele, vybudovány základy, nakoupen materiál pro stavbu. Organizace získala v r. 2017 pro
účely výstavby zahradní kaple celkem 755 tis. Kč.
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A.2.3

Oprava kanalizace u garáží na základě provedeného kamerového monitoringu
T: do 30.6.2017
finanční prostředky: cca 50 tis. Kč
z provozních prostředků
splněno
Na opravu bylo použito 32 430,- Kč.

A.2.4

Výměna a doplnění koupelnových madel ve službě domova pro seniory.
T: do 31.10.2017
finanční zajištění: cca 100 tis. Kč
z bonusu SCA
splněno
Z bonusu SCA použito 46 575,- Kč. Madla budou montována v rámci rekonstrukce hygienických zařízení
v r. 2018.

A.3

Další zdroje financování k použití pro účely zvyšování kvality sociálních služeb a uspokojování
potřeb uživatelů

A.3.1

Zvýšení úhrad o 9,- Kč (5,- Kč ubytování, 4,- Kč strava) a 10,- Kč u úseku B1 (5,- Kč ubytování, 5 Kč
strava
T: od 1.2.2017
splněno, zpracovány dodatky smluv o poskytování sociální služby.

A.3.2

Využívání možnosti doplatkový dohod na dokrytí stanovených úhrad
T: průběžně, finanční přínos bude vyhodnocen po ukončení roku 2017
splněno
Finanční přínos činil 357 tis. Kč, celkem bylo uzavřeno dohod od 15- měsíc únor po 42- měsíc prosinec.

A.3.3

Zajišťování sponzorských darů
T: průběžně, finanční přínos bude vyhodnocen po ukončení r.2017
splněno
Celkem získáno finančních darů 775 000,- Kč a 68 000,- ve formě 8 ks invalidních vozíků

A.3.4

Podávání žádostí o přehodnocení přiznaných PNP na základě aktuálního stavu klientů.
T: průběžně, finanční přínos bude vyhodnocen po ukončení r. 2017
Žádosti o přehodnocení PNP byly průběžně podávány podle aktuální závislosti klientů na poskytované
službě.
splněno
Celkový přínos činil 1 167 000,- Kč formou doplatků od termínu podání žádosti.
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B.

Naplňování hlavních cílů, naplňování podmínek zákona o sociálních službách
Na základě zpracované studie transformace úseku B1 pobytové služby domova pro seniory do pobytové
služby domova se zvláštním režimem bylo zřizovatelem doporučeno a následně Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje vydáno rozhodnutí o změně registrace, týkající se kapacit v obou poskytovaných
sociálních službách s účinností od 1.1.2017 takto:
Pobytová služba domova se zvláštním režimem:
Pobytová služba domova pro seniory:

106 klientů
78 klientů

V návaznosti na tyto změny dochází k přehodnocení v poskytování služeb, a to jak směrem ke klientům
služby, lidským zdrojů i prostředí pro poskytování služby, viz dále.
V průběhu celého roku byla věnována pozornost zavedení transformačního záměru do praxe, a to především
na úseku B1, kde byla služba od1.ledna 2017 poskytována v režimu DZR. Do každodenní praxe byly
aplikovány metody práce se seniory s demencí, včetně aktivizačních a sociálně – terapeutických činností.
Personál byl vzděláván prostřednictvím externích lektorů i zkušených sociálních pracovníků.

B.1

Pobytová služba domova se zvláštním režimem

B.1.1

Postupné zavádění „třístupňové péče“ na úseku B1, kde vzhledem ke stupni závislosti
klientů na službě a v návaznosti na jejich limity a zdroje bude poskytována péče, pomoc a
podpora ve všech oblastech života.
T: celoročně
splněno
Model „třístupňové péče“ se dařilo naplňovat, a to jak v návaznosti na zdroje a limity klientů, kterým byla
podle aktuální potřeby poskytována péče, pomoc a podpora ve všech oblastech života, tak vzhledem
k prostředí pro poskytování služby vytvořením prostor pro aktivizační, sociálně terapeutické činnosti a
podporované stravování.

B.1.2

Pokračování ve strukturovaných programech pro klienty úseků B2,B3 v „malých skupinách“
s využitím aktuálních zdrojů
klientů a rozšířením o klientelu úseku B1.
T: celoročně
splněno
Strukturované programy v malých skupinách, které probíhaly pravidelně v průběhu celého roku, vedl
sociální pracovník. Náplň programu vycházela z přání, zdrojů a limitů klientů. Velmi dobře se podařilo
začlenit klienty úseku B1.

B.1.3 Další rozvíjení činnosti neformální svépomocné skupiny s rozšířením nabídky „Smysluplná
návštěva“
T: průběžně
splněno
Členové neformální svépomocné skupiny se pravidelně setkávali se sociálním pracovníkem, obsahem
setkávání bylo vzájemné sdílení, naslouchání a vzájemná podpora. Touto činností se daří odstraňovat
úzkost
a obavy z průběhu onemocnění demence.
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Pokračování v projektu „Bon apetit“ se zapojením úseku B1 s pomocí stanoveného koordinátora
a pracovníků stravovacího provozu.
T: celoročně
splněno

B.1.4

Projekt „Bon apetit“byl nadále prohlubován, zaměřili jsme se především na úsek B1, kde v rámci
„třístupňové péče“ se podařilo podporu, koučování a pomoc přenést i do oblasti stravování. V projektu jsou
aktivně zapojeni pracovníci stravovacího provozu a nutriční terapeut

B.1.5

Naplňování doporučení auditní skupiny České alzheimerovské společnosti a obhajoba certifikace
„Vážka“ z 21.7.2015.
T: 30.9.2017
splněno
Hodnocení kritérií dosáhlo v souhrnu 86,55 bodů. Vysoce hodnoceny (100% ) byly oblasti spolupráce
s rodinou, výživa a hydratace, lokalizace a funkčnost zařízení a pokoje klientů, 17 dalších kritérií bylo
ohodnoceno 85%, což svědčí o velmi dobré kvalitě poskytované služby. Auditu se úspěšně účastnil i úseku
B1, který funguje v režimu DZR od ledna 2017.

B.1.6

Příprava a vzdělávání personálu přímé péče směřující k získání certifikátu bazální stimulace,
včetně realizace prvků bazální stimulace.
T: celoročně
splněno
Část pracovníků přímé péče prošla vzděláváním v oblasti konceptu bazální stimulace, jehož cílem je

získání
certifikátu. Prvky bazální stimulace jsou postupně zaváděny do praxe v rámci individuální práce s klienty.
Vzdělávání bude nadále probíhat v roce 2018.
B.1.7

Aktualizace vnitřních pravidel v návaznosti na přezkumná řízení omezení svéprávnosti klientů
se zaměřením na smluvní vztahy.
T: do 31.12.2017
splněno
Vnitřní pravidla jsou aktualizována v rámci platné legislativy, vztahující se k přezkumným řízením

omezení
svéprávnosti klientů.
B.1.8

Vybavení nově vzniklé místnosti - „klubovny“ na úseku B1 pro aktivizační činnosti včetně
využití prostoru pro návštěvy.
T: březen 2017
splněno

Klubovna na úseku B1 byla vybavena jako „multifunkční“ místnost. Prostor je využíván pro
podporované
stravování klientů, aktivizační a sociálně – terapeutické činnosti a pro setkávání klientů s rodinnými
příslušníky nebo přáteli.

B.1.9

Vybavení nově vzniklé místnosti „pokoje denního života“ na úseku B2, která bude sloužit
k umožnění prožitků běžného dne klientům domova se zvláštním režimem.
T: březen 2017
splněno
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Pokoj denního života slouží od března 2017 k umožnění prožitků běžného dne klientům úseku B2, prostor
je využíván i k setkávání klientů se svými blízkými.

B.1.10

Vybavení nově vzniklých pracoven pro sociální pracovníky na úseku B1,B2.
T: leden 2017
splněno
Pracovny sociálních pracovníků na úsecích B1 a B2 jsou vybaveny nábytkem i potřebnou technikou a

plně
slouží svému účelu.

B.2

Pobytová služba domova pro seniory

V pobytové službě domova pro seniory proběhla ve dnech 20.6. - 22.6.2017 inspekce poskytování sociálních
služeb, kdy v závěru bylo konstatováno, že služba je poskytována v souladu s legislativními podmínkami. Vysoce
hodnocen byl individuální přístup a znalost biografie jednotlivých klientů, které vyplynuly z referencí pracovníků
přímé péče. Rovněž prostředí služby bylo hodnoceno jako velmi příjemné a pozitivně působící. Nebyla uložena
žádná nápravná opatření.

B.2.1

Zavádění konceptu bazální stimulace do péče o klienty s vysokou mírou závislosti na službě,
včetně zpracování metodiky.
Další vzdělávání personálu přímé péče směřující k získání certifikátu bazální stimulace.
T: celoročně
splněno
Část pracovníků přímé péče prošla vzděláváním v oblasti konceptu bazální stimulace, jehož cílem je

získání
certifikátu. Prvky bazální stimulace jsou postupně zaváděny do praxe v rámci individuální práce s klienty
vysoce závislými na poskytované službě. Vzdělávání bude pokračovat v roce 2018.

B.2.2

Zavádění informačních tabulek u klientů s vysokou závislostí na službě s uvedením optimálních
způsobů komunikace, zvyků a rituálů klienta.
T: průběžně
splněno
Informační tabulky byly u klientů s vysokou závislostí na službě průběžně zpracovávány a umísťovány na
konkrétních pokojích. Popis optimálních způsobů komunikace, zvyků a rituálů seniorů se jeví jako dobrá
praxe ve službě, kde evidujeme nárůst klientely s vysokou závislostí na službě.

B.2.3

Aktualizace vnitřních pravidel v návaznosti na přezkumná řízení omezení svéprávnosti klientů se
zaměřením na smluvní vztahy.
T: celoročně
splněno

Vnitřní pravidla jsou aktualizována v rámci platné legislativy, vztahující se k přezkumným řízením
omezení
svéprávnosti klientů.

B.2.4

Prohlubování systému podporovaného rozhodnutí klientů.
T: celoročně
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splněno
V průběhu celého roku byla pozornost věnována na podporovaná rozhodnutí klientů, a to ve všech
oblastech
běžného denního života. Podpora při rozhodování byla poskytována i při jednáních s úřady, bankovními
ústavy a soudy, kde jsme vždy prosazovali rozhodnutí a přání klienta.

B.2.5 Vytváření plánů péče u klientů s vysokou mírou závislosti na službě z důvodu významně
ovlivňujícího proces individuálního plánování služby.
Termín: celoročně
splněno
Plány péče u klientů s vysokou mírou závislostí na službě se podařilo zpracovat dle dané metodiky
vypovídající a srozumitelnou formou, která vede k dalšímu zkvalitnění poskytované služby.
B.2.6

Realizace aktivizačních činností na základě aktuálních přání klientů s využitím devítimístného
vozidla pořízeného z prostředků EU.
T: celoročně
splněno
Formou jednoduché dotazníkové metody byla v průběhu roku zjišťována přání klientů a realizovány byly
výlety do centra Ostravy i jejího okolí. Pro tyto aktivity bylo využíváno devítimístné vozidlo pořízené
z prostředků EU.
Klienti domova pro seniory se prostřednictvím vedoucí úseku A1 zapojili do projektu Českého rozhlasu
Ježíškova vnoučata, přání byla splněna a zpříjemnila sváteční dny čtyřem osamělým seniorům.

C.
C.1.1

Lidské zdroje
Nově jsou vymezeny kompetence sociálních pracovníků, kteří budou působit ve funkcích
vedoucích úseků, v rámci organizace jsme provedli restrukturalizaci v počtu pracovníků
v sociálních službách podle §116a ), § 116b) a sociálních pracovníků. I přes veškerá přijatá
opatření je nutno posílit multidisciplinární tým přímé péče o 2 pracovníky přímé péče
(1 služba DS, 1 DZR) a 1 ergoterapeuta ( DZR), a to smyslu naplnění výše zmíněné koncepce.
Navýšení zaměstnanců nebude mít dopad na rozpočet SMO
T: v průběhu roku
splněno
Sociální pracovníci, kteří od 1.ledna 2017 vykonávají funkce vedoucích úseků, plně naplňují své
kompetence. Vedoucí úseků postupně absolvují vzdělávání zaměřené na oblasti manažerských dovedností.
Multidisciplinární tým přímé péče se podařilo rozšířit o pracovníky v sociálních službách a ergoterapeuta.
V této souvislosti lze konstatovat, že ergoterapeut významně přispěl ke zvýšení péče o klienty s vyšší a
vysokou mírou závislosti na službě a stal se nedílnou součástí týmu. V měsíci září bylo na základě
doporučení z metodické návštěvy pracovníků MMO provedeno personální přehodnocení v obou službách.
Byl zrušen útvar zdravotní a ošetřovatelské péče, ošetřovatelský a odborný personál se stal součástí útvaru
sociální a přímé péče.

C.1.1.2 Vzdělávání pracovníků přímé péče vycházelo z identifikovaných vzdělávacích potřeb a plánů
vzdělávání jednotlivých cílových skupin pracovníků v zákonem stanoveném rozsahu.
V organizaci působí koordinátor vzdělávání, který společně s vedoucím útvaru, služeb a úseků
zajišťoval harmonogram konkrétních vzdělávacích aktivit. Vzdělávání bylo zajišťováno externí i
interní formou a bylo doplněno výměnnou stáží v Domově Slunečnice.
Podpora pracovníků přímé péče byla zajišťována prostřednictvím individuální supervize a
konzultacemi s inspektorem kvality.
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splněno
C.1.2

Útvar zdravotní a ošetřovatelské péče

C.1.2.1 Zorganizování a realizace konferencí na téma: „Týmová spolupráce v organizaci“ a „Konfliktní
situace v komunikaci“
T:02/2017
splněno
Konference proběhla v daném termínu, vzdělávací akce účastnili pracovníci všech skupin přímé
péče.
C.1.2.2 Další vzdělávání bude realizováno dle individuálních vzdělávacích potřeb a odborností
pracovníků nelékařských zdrav.povolání v souladu s požadavky celoživotního vzdělávání dle
aktuálních nabídek vzdělávacích institucí.
T: průběžně
splněno
Další vzdělávání bylo realizováno dle individuálních vzdělávacích potřeb pracovníků
nelékařských zdrav. povolání v souladu s požadavky celoživotního vzdělávání dle
aktuálních nabídek vzdělávacích institucí v průběhu celého roku.

C1.2.3

Příprava a realizace auditu podpory kontinence a kvality péče o inkontinentní klienty
T:06/2017 - nerealizováno
Z důvodů personálních změn v útvaru zdravotní a ošetřovatelské péče a překážce na straně organizátora
nebylo realizováno.

C.1.3

Ostatní pracovníci
Vzdělávání bude dle potřeb a odbornosti zaměstnanců probíhat dle aktuální nabídky
vzdělávacích institucí.
T: průběžně
Plněno průběžně během celého roku dle potřeb odborných zaměstnanců.

D.

D.1

Zabezpečení vnitřního kontrolního systému
Vnitřní kontrolní systém realizovat dle platné směrnice kontrolní činnosti 1/2014/S,
aktualizované k 1.1.2017
T: průběžně
Plněno dle termínů jednotlivých útvarů a úseků. V průběhu roku doplňováno a provedena aktualizace

přílohy
č. 2 a 3- analýza rizik a vyhodnocení rizik k 1.1.2018.

E.

Rozvojové cíle na období následujících 2 let

E.1

Pro naplňování spirituálních potřeb klientů zrealizovat výstavbu „zahradní kaple“
T: rok 2018
finanční zajištění: cca 700 tis. Kč
z externích zdrojů (sponzorské dary)
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trvá
E.2

Oprava výtahů pro splnění normy Evropské unie na základě provedené inspekce
T. r. 2018
trvá,
usnesením RMO 07328/RM1418/103 z 19.9.2017 schválen inv.příspěvek ve výši 1 210 000,- Kč.

E.3
Doplnění speciální zdravotní techniky služby domova pro seniory pro klienty s vysokou mírou
závislosti
na službě.
T: rok 2018
trvá
Usnesením RMO 07556/RM1418/107 z 31.10.2017 schválen invest.příspěvek 650 000,- Kč

E.4

Vymalování celého objektu (budovy A,B,C,D)
trvá
Usnesením RMO 07556/RM 1418/107 z 31.10.2017 schválen neinv. příspěvek 375 tis. Kč pro
budovu A. Zbývající částka bude ve výši 175 tis. bude použita z provozních prostředků.

E.5

Nátěry balkónů a ostatních vnějších ocelových konstrukcí (rampy, sloupy, zábradlí, apod.)
T. r. 2018
trvá

E.6
z r.

Výměna 42 ks oken včetně balkonových dveří (vysoký stupeň opotřebení, netěsnosti, původní stav
1999) budovy A (služba domova pro seniory)
T. r. 2018
trvá. Usnesením 07063/RM 1418/100 z 29.8.2017 schválen investiční příspěvek 743 000,- Kč.

E.7

Postupná výměna zářivek pokojů klientů za ztlumující LED osvětlení ve službě domova pro seniory
T: r. 2019
finanční zajištění : z provozních prostředků
dle možnosti organizace
Trvá

F.

Různé

F.1.

Posilování otevřenosti vůči laické i odborné veřejnosti spočívající v pokračování ve
spolupráci s institucemi a subjekty podílejícími se na průběhu služby
 Sdružení ADRA, dobrovolníci
 Dogma – sdružení pro soužití člověka se psem
 Knihovna města Ostravy
 Obecně prospěšná společnost Moment
 Úřad městského obvodu Vítkovice
 Navázaní spolupráce s dobrovolníky „Společenství Svaté Alžběty“
T: průběžně
splněno
V průběhu roku byla posilována otevřenosti vůči laické i odborné veřejnosti, která spočívala
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spolupráci s institucemi a subjekty podílejícími se na průběhu služby
 Sdružení ADRA, dobrovolníci- celkem 12 osob
 Dogma – sdružení pro soužití člověka se psem – četnost: měsíčně
 Knihovna města Ostravy - průběžně
 Obecně prospěšná společnost Moment - celoročně
 Úřad městského obvodu Vítkovice- setkání s jubilanty – 2 x ročně, 1x ročně „Předvánoční setkání
se starostou obce“
 Spolupráce s dobrovolníky „Společenství Svaté Alžběty“ dle individuální potřeby klientů
- 2 dobrovolnice
F.2.

Spolupráce se školskými zařízeními byla realizována na základě smluvních vztahů, zpětné vazby
studentů přispěly sebereflexi a dalšímu zkvalitnění služeb.
T: průběžně
splněno
Praxi vykonávali studenti z :
 Vyšší odborné školy sociální
 Ostravské univerzity, obory magisterské a sociální
 Lékařské fakulty
 Střední školy AHOL
 Střední školy Z. Matějíčka .

F.3.

Zorganizování 2 technických dnů, spočívajících v úklidu a úpravě parku za účasti
zaměstnanců žáků ZŠ Velká Polom, Střední škola prof. Matějčka, kooperujících firem
T: 05/2017, 11/2017
splněno
V měsíci květnu se zúčastnilo: 18 žáků základní školy Velká Polom
15 studentů střední školy prof. Matějčka
51 dobrovolníků z řad zaměstnanců organizace
a rodinných příslušníků včetně 3 zaměstnanců MMO
V měsíci listopadu se zúčastnilo: 20 žáků základní školy Velká Polom
18 studentů střední školy prof. Matějčka
54 dobrovolníků z řad zaměstnanců organizace
a rodinných příslušníků včetně 3 zaměstnanců MMO
Současně během roku 2017 také probíhala spolupráce s VSČR - Vazební věznice Ostrava,
která se podílela na údržbě areálu domova. Na údržbě se celkem podílelo 20 odsouzených
v doprovodu vychovatelů.

F.4.

V organizaci zaměstnávat osoby se zdravotním postižením především z příspěvkové
organizace Čtyřlístek v zákonem stanovené míře.
T: trvalý
splněno

Organizace zaměstnává formou dohody o provedení práce 4 osoby z p.o. Čtyřlístek na pomocné
práce ve venkovních prostorách.

Ing. Hana Ježková
ředitelka organizace

V Ostravě, dne 19.1.2018
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