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se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice  

 

 
VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI 

 

 

 

                                                                                                                                      
 

 

 

Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, 
příspěvkové organizace  

 se sídlem Syllabova 2886/19, Ostrava-Vítkovice 
 
 

 

 

za rok 2018 
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A. Zabezpečení provozu 

 

 

A.1 Předpokládaný rozpočet na rok 2018     
        

   

Domov 

celkem 

 

DS 

 

DZR 

 

H 

          Skutečné náklady 

 
88 756 

 
35 455 

 
53 158 

 

143 

          Zdroje financování: 

 

0 

 

-15 

 

-61 

  

          Skutečné výnosy 

 

54 631 

 

20 526 

 

33 931 

 

174 

          příspěvek zřizovatele 

 

14 735 

 

6 851 

 

7 884 

 

0 

 

z toho: 

        

 

na provoz 

 

12 386 

 

5 160 

 

7 226 

 

0 

 

na odpisy 

 

1 133 

 

535 

 

598 

 

0 

 účelové prostř.  1 209  1 153  56   

 

na investice 

ČRIT 

 

7 

 

3 

 

             4 

  

          dotace kraj 

  

18 885 

 

7 864 

 

11 021 

 
0 

ESF-projekt   505  202  303   

          hospodářský výsledek 

 

0 

 

-12 

 

-19 

 

31 

              

A.2      Plán nejdůležitějších provozních akcí  

 

 

A.2.1 Pro naplňování potřeb klientů zrealizovat stavbu „zahradní kaple“ dle zpracovaného 

projektu, vydaného stavebního povolení a udělení souhlasu RMO ke stavbě  

T:  do 30.9.2018     finanční zajištění: cca 600 tis. Kč  

     ze sponzorských darů 

             

splněno 

Stavba zahradní kaple byla v r. 2018 stavebně zrealizovaná. Celkem bylo proinvestováno 

včetně projektu 912.363,- Kč. 

Veškeré náklady byly financovány ze získaných darů. Kolaudační řízení včetně otevření je 

plánováno v 05/2019. 

 

 

A.2.2 Výměna 42 ks oken včetně balkonových dveří budovy A  

             T: do 30.9.2018                                                      finanční zajištění: schválený účelový neinv. 

           příspěvek ve výši 743 tis. Kč 

          

            splněno                                                                      

RMO usnesením 07063/RM1418/100 z 29.8.2017 schválila neinvestiční příspěvek ve výši 743 

tis. Kč. 

 Akce byla realizována nákladem 741.208,- Kč. 1.792,- Kč bylo vráceno na účet zřizovatele ve 

stanoveném termínu.  

              

 

 



 3 

A.2.3 Vymalování celého objektu (budovy A, B, C, D) 

             T: do 30.11.2018    finanční zajištění:  schválený účelový neinv.  

                        příspěvek ve výši 375 tis. Kč 

              vlastní zdroje 175 tis. Kč 

 

             splněno 

RMO usnesením 07556/RM1418/107 z 31.10.2017 poskytla účelový neinvestiční příspěvek 

ve výši 375.000,- Kč. 

 Celková cena 375.940,- Kč. 940,- Kč bylo uhrazeno z provozních prostředků organizace. 

        

      

A.2.4 Modernizace sociálních zařízení na pokojích klientů obou pobytových služeb   
             T: do 30.11.2018    finanční zajištění: schválený investiční 

          příspěvek 1 260 tis. Kč 

                                                                                         

splněno 

RMO usnesením 07556/RM1418/107 z 31.10.2017 schválila investiční příspěvek ve výši 

1,260.000,- Kč. 

 Celkem vyčepáno 1,195.752,- Kč. 64.248,- Kč bylo vráceno na účet zřizovatele ve 

stanoveném termínu.  

 

 

A.2.5 Výměna 1 ks výtahu budovy B za evakuační výtah  

              T: do 31.12.2018    finanční zajištění: schválený investiční 

          příspěvek 1 210 tis. Kč 

                                                                                         

            splněno 

Usnesením RMO 7328/RM1418/103 z 19.9.2017 poskytnuto 1 210 tis. Kč. 

Usnesením RMO 10362/RM1418/138 z 2.10.2018 poskytnuto 382 tis. Kč. 

 Celkové náklady činily 1,591.860,- Kč. Na účet zřizovatele vráceno 140,- Kč ve stanoveném 

termínu. 

 

 

A.2.6 Doplnění speciální zdravotní techniky o 2 ks zvedáků + příslušenství pro klienty 

s vysokou mírou závislosti  

              T: do 31.3.2018    finanční zajištění: schválený investiční 

                      příspěvek 650 tis. Kč 

                                                                                         

            splněno 

Usnesením RMO 08396/RM1418/117 z 13.2.2018 původně schválený inv. příspěvek ve výši 

650 tis. Kč rozdělen na inv. příspěvek 546.564,- Kč a neinvestiční účelový 103.436,- Kč. 

 Vyčerpáno: - inv. příspěvek 546.241,65 Kč; vráceno 322,35 Kč 

   - účelový neinv. 92.523,25 Kč; vráceno 10.912,75 Kč zřizovateli ve 

stanoveném termínu. 

 

 

A.2.7 Výměna 2 ks průmyslových praček a 1 ks bubnového sušiče 

              T: do 31.7.2018    finanční zajištění: schválený investiční 

                      příspěvek 741 tis. Kč 

                                                                                         

splněno 

Usnesením RMO 07063/RM1418/100 z 29.8.2017 schválen inv. příspěvek ve výši 741 tis. Kč. 

 Celkové náklady činily 739.220,- Kč. Na účet zřizovatele vráceno 1.780,- Kč ve stanoveném 

termínu. 
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A.3 Další zdroje financování  k  použití pro účely zvyšování kvality sociálních služeb a 

uspokojování potřeb uživatelů 

 

 

A.3.1 Zvýšení úhrad o 15,- Kč (6,- Kč ubytování, 9,- Kč strava)  

T: od 1.2.2018 

    

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 r. 2018 

 

splněno 

Doplatkové dohody byly uzavřeny s 37 rodinnými příslušníky. Celkový přínos činil 432.449,- 

Kč.  

    

           

A.3.3 Zajišťování sponzorských darů 

T: průběžně, finanční přínos bude vyhodnocen po ukončení r. 2018 

             

splněno 

               Organizace získala v průběhu roku 2018 celkem 584.432,- Kč finančních darů, z toho tvořil: 

  - bonus fy SCA 253.632,- Kč 

  - dary na kapli  175.000,- Kč 

  - ostatní fin. dary 155.800,- Kč 

 

 

A.3.4 Podávání žádostí o přehodnocení přiznaných PNP na základě aktuálního stavu klientů 

T: průběžně, finanční přínos bude vyhodnocen po ukončení r. 2018 

                 

splněno 

Žádosti byly podávány průběžně. Celkový přínos činil 1,018.160,- Kč. 

 

 

A.3.5    Čerpání finančních prostředků na vzdělávání z projektu EU ESF, Operačního programu 

zaměstnanost 

T: od 1.4.2018, finanční přínos pro rok 2018 - 900 tis. Kč 

                 

 splněno 

 V r. 2018 bylo organizaci poskytnuto 1,086.112,20 Kč. Projekt bude pokračovat v r. 2019, 

2020. 

 

 

 

B.         Naplňování hlavních cílů, naplňování podmínek zákona o sociálních službách 

              

Na základě zprávy z reauditu Certifikace Vážka služba domova se zvláštním režimem  

nadále pokračovala v naplňování P-PA-IA stanovené Českou alzheimerovskou 

společností, obě pobytové služby zaváděly do praxe výstupy z auditu standardů kvality 

a využívaly ve všech svých činnostech nejnovější metody práce směrem ke klientům 

služby, lidským zdrojům i prostředí pro poskytování služeb. 
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B.1       Pobytová služba domova se zvláštním režimem 

 

 

B.1.1   Prohlubování modelu „třístupňové péče“  v návaznosti na stupeň závislosti klientů, 

přizpůsobením aktivizačních činností jejich zdrojům, možnostem a limitům 

 T: celoročně 

         

  splněno 

Pro klienty s hlubokým kognitivním deficitem vytvořeny „Dílničky“ přímo ve službě DZR. 

Při práci s klienty je uplatňován individuální přístup, přístupy využívající metodu Montessori. 

Pro klienty s vysokou závislostí byly realizovány individuální programy na pokoji klienta 

s ohledem na jeho aktuální možnosti a limity. 

 

 

B.1.2 Pokračování ve strukturovaných programech pro klienty úseků B2, B3 v „malých 

skupinách“  

             s využitím aktuálních zdrojů klientů. V procesu aktivizace bude využíván interaktivní 

dotykový stůl, prostřednictvím jehož funkcí budou podporována kognitiva a 

komunikační dovednosti cílové skupiny seniorů. 

 T: celoročně 

 

splněno 

Dotykový stůl byl využíván zejména k podpoře kognitivních dovedností, dovedností běžného 

života – např. „Půjdeme nakupovat“. V neposlední řadě byl využíván ke společenským hrám.  

 

 

B.1.3 Pokračování činnosti neformální svépomocné  skupiny s dalším rozšíření nabídky 

„Smysluplná   návštěva“ ve smyslu podpory komunikačních dovedností a kognitivních 

funkcí klientů. To vše s podporou sociálního pracovníka. 

 T: průběžně 

 

             splněno 

Sociální pracovník nadále působil v roli „přítele“ a „rádce“ rodinným příslušníkům. 

Orientoval příbuzné v náhledu na průběh nemoci ve smyslu úpadku dovedností seniora a 

nabízel činnosti, které jejich blízký zvládne. 

 

 

B.1.4 Prohlubování projektu „Bon apetit“ ve smyslu individualizace stravy a rozšíření 

kompetencí  stanoveného koordinátora. Spolupráce s nutričním terapeutem a 

personálem stravovacího  provozu. 

 T: celoročně 

 

             splněno 

Průběžně bylo naplňováno a projekt byl prohlubován ve smyslu prostředí, stolování a doplňků 

ke stolování. Strava na úsecích byla připravována individuálně pro klienty s ohledem na jejich 

aktuální potřeby - úprava pokrmů, “jídlo do ruky“. Klientům byla poskytována podpora při 

sebesycení i sycení. Koordinátor projektu Bon Apetit se na pravidelných schůzkách s vedením 

organizace, nutričním terapeutem a vedoucí kuchařkou vyjadřoval ke vhodnosti podávaných 

pokrmů, přenášel zjištění z mapování potřeb a požadavků klientů. 

 

 

B.1.5 Pokračování ve vzdělávání personálu přímé péče směřující k získání certifikátu bazální 

stimulace včetně zavádění prvků BS do každodenní praxe s využitím prostředků ESF 

Lidské zdroje ze schváleného projektu Sluníčko pro seniory. 

 T: rok 2020 (po ukončení projektu) 
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            plněno 

Bazální stimulace probíhala u klientů s vysokou mírou závislosti. Využívány byly poznatky ze 

základního kurzu, pracovníci vycházeli i z metodiky zpracované organizací. Pro nenadálé 

průtahy v  realizaci projektu nezaviněné organizací bude vzdělávání k dané problematice 

realizováno od února 2019. 

 

 

B.1.6 Vytvořit terapeutickou skupinu se zaměřením na podporu instrumentálních dovedností 

s využitím prvků Marie Montesori. 

 T: do 30.6.2018 

 

splněno 

Terapeutická skupina zahájila činnost v měsíci dubnu 2018. Pod vedením ergoterapeuta a PSS 

116 a) byla u klientů podporována jemná motorika. Využívány byly prvky metody 

Marie Montessori.  

 

 

B.1.7  Na základě zmapovaných potřeb klientů vytvořit terapeutické skupiny se zaměřením na 

logopedická cvičení pod vedením ergoterapeuta s využitím interaktivních dotykových 

stolů  Sen Table. 

 T: do 31.3.2018 

  

            splněno 

Činnost terapeutické skupiny byla zahájena v měsíci březnu 2018, logopedická cvičení byla 

praktikována i v individuální práci s klienty. 

 

 

B.1.8  Vytvoření pracovní pozice PSS 116a) pro zavádění nových konceptů péče s využitím 

relaxačních technik u klientů s vysokou mírou závislosti na službě. Personálním 

přehodnocením a organizační změnou. Bez navýšení počtu zaměstnanců. 

 T: od 1/2018 

 

splněno 

            Nově vytvořenou pracovní pozicí byla potvrzena správná cesta k prohlubování péče ve smyslu 

poskytnutí prožitků relaxace u klientů s vysokou závislostí na poskytované službě. Toto 

konstatování vyplývá z vizitací, pozorování, zpětných vazeb pracovníků přímé obslužné péče i 

rodinných příslušníků.  

 

  

B.1.9 Realizace “felinoterapie“, která se v pilotním projektu setkala s velkým úspěchem a 

zpestřila  život klientům 

 T: celoročně 

 

            splněno 

Felinoterapie probíhala průběžně, pozitivně ovlivňovala psychický stav klientů. 

Felinoterapeutka ve zpětných vazbách poskytovala informace, které byly následně využity 

v práci s klienty. Aktuálně je tato terapie z objektivních důvodů přerušena (nemoc zvířete). 

 

 

B.1.10  Průběžná aktualizace vnitřních pravidel v návaznosti na aktuální legislativní změny 

 T: průběžně 

 

            splněno 

Aktualizace vnitřních pravidel probíhala flexibilně dle aktuálních legislativních změn, do 

pravidel byly zakomponovány výstupy z konzultací s auditorem standardů kvality. 
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B. 1.11 Zpracování Ošetřovatelských standardů, aktualizace Pečovatelských postupů 

 T: do 31.12.2018 

 

splněno 
Pečovatelské postupy aktualizovány a doplněny, aktuálně doplněny i postupy k aktivizačním 

činnostem.  

 

 

B.2 Pobytová služba domova pro seniory 

 

 

B.2.1 Prohlubování projektu  „Bon apetit“ ve smyslu individualizace stravy a rozšíření 

kompetencí stanoveného koordinátora. Spolupráce s nutričním terapeutem a personálem   

stravovacího provozu. 

 T: celoročně 

 

            splněno 

Průběžně bylo naplňováno a projekt byl prohlubován ve smyslu prostředí, stolování a doplňků 

ke stolování, Strava na úsecích byla připravována individuálně pro klienty s ohledem na jejich 

aktuální potřeby- úprava pokrmů, “jídlo do ruky“, Klientům byla poskytována podpora při 

sebesycení i sycení. Koordinátor projektu Bon Apetit se na pravidelných schůzkách s vedením 

organizace, nutričním terapeutem a vedoucí kuchařkou vyjadřoval ke vhodnosti podávaných 

pokrmů, přenášel zjištění z mapování potřeb a požadavků klientů. 

 

 

B.2.2 Prohlubování konceptu bazální stimulace do péče o klienty s vysokou mírou závislosti na   

službě.  Další vzdělávání personálu přímé péče směřující k získání certifikátu bazální  

stimulace s využitím  prostředků ESF lidské zdroje ze schváleného projektu Sluníčko pro 

seniory. 

 T: rok 2020 (po ukončení projektu) 

 

            splněno 

Bazální stimulace probíhala u klientů s vysokou mírou závislosti. Využívány byly poznatky ze 

základního kurzu, pracovníci vycházeli i z metodiky zpracované organizací, Pro nenadálé 

průtahy v realizaci projektu nezaviněné organizací bude vzdělávání k dané problematice 

realizováno od února 2019. 

 

 

B.2.3 Na základě zmapovaných potřeb klientů vytvořit terapeutické skupiny se zaměřením na 

logopedická cvičení pod vedením ergoterapeuta s využitím interaktivních dotykových 

stolů  Sen Table. 

 T: do 31.3.2018 

  

            splněno 

Činnost terapeutické skupiny byla zahájena v měsíci březnu 2018, kde byla praktikována 

skupinová logopedická cvičení. V rámci individuální práce s klienty s vyšší mírou závislosti 

na službě byly využívány dotykové stoly Sen Table. 

             

 

B.2.4 V procesu aktivizace nově využívat interaktivní stůl Sen Table, jehož prostřednictvím 

bude  zkvalitněna individuální práce s klientem s vyšší mírou závislosti na službě, 

zejména podporou kognitivních funkcí a komunikačních dovedností. Ve skupinové práci 

pak bude  dotykový stůl  využíván  ke společenským hrám, tréninkům pamětí. Jak již 

bylo uvedeno  výše, i zde je smyslem podpora kognitivy komunikačních dovedností a 

v neposlední řadě i prevence sociální exkluze seniorů. 
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 T: celoročně 

 

splněno 

Dotykové stoly SenTable byly využívány k individuální práci u klientů s vyšší mírou 

závislosti, využívali je i klienti, kteří o tuto činnost projevili zájem, byly využívány i pro 

skupinová společenské hry, kde se senioři společně setkávali. Činností výše uvedenou byla 

tedy naplněna i vize prevence sociální exkluze. 

 

 

B.2.5 Zavedení „programů s prvky taneční terapie“ podle metodiky Mgr. Petra Velety. 

 T: celoročně 

 

splněno 

 

Programy s prvky taneční terapie probíhalo týdně, prvky terapie byly využívány v rámci 

ranních rozcviček na jednotlivých úsecích. 

 

 

B.2.6 Realizace „felinoterapie“, která se v pilotním projektu setkala s velkým úspěchem a 

zpestřila  život seniorům dané cílové skupiny. 

 T: celoročně 

 

splněno 

Felinoterapie probíhala průběžně, pozitivně ovlivňovala psychický stav klientů. 

Felinoterapeutka ve zpětných vazbách poskytovala informace, které byly následně využity 

v práci s klienty. Aktuálně je tato terapie z objektivních důvodů přerušena (nemoc zvířete). 

 

 

B.2.7 Zavedení nové aktivizační činnosti „gardenterapie“, včetně doplnění do metodických 

postupů 

 T: celoročně, Metodika: do 30.9.2018 

  

splněno 
Gardenterapie  probíhala podle stanoveného harmonogramu, pozitivně ovlivňovala klienty ve 

smyslu pocitu potřebnosti a radosti nad úspěchem z vypěstované zeleniny či rostlin. Vzhledem 

ke  zhoršení zdravotních stavů ve skupině seniorů, bude nutno aktivitu přehodnotit na pasívní 

zapojení klientů. V  tomto smyslu bude upraven i metodický postup. 

 

 

B.2.8 V návaznosti na vzájemná setkávání s dětmi ze Základní školy pro žáky se specifickými  

vzdělávacími potřeby v Ostravě-Hrabůvce posílit motivaci klientů např. výrobou 

originálních   dárků či realizaci společných, vzájemně prospěšných akcí. 

 T: průběžně 

 

splněno 
Vzájemná setkání byla neformální a velmi úspěšná, podařila se naplnit nejen motivaci klientů, 

ale i pocit potřebnosti a mezigenerační sounáležitosti. 

 

 

B.2.9 Průběžná aktualizace vnitřních pravidel v návaznosti na aktuální legislativní změny. 

 T: průběžně 

 

splněno 

Aktualizace vnitřních pravidel probíhala flexibilně dle aktuálních legislativních změn, do 

pravidel byly zakomponovány výstupy z konzultací s auditorem standardů kvality.  
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B.2.10 Zpracování Ošetřovatelských standardů, aktualizace Pečovatelských postupů 

 T: do 31.12.2018 

             

splněno 

Pečovatelské postupy aktualizovány a doplněny, aktuálně doplněny i postupy k aktivizačním 

činnostem. 

            

 

C. Lidské zdroje 

 

 

C.1.1 Vzdělávání pracovníků přímé péče vychází z identifikovaných vzdělávacích potřeb a 

plánů vzdělávání jednotlivých cílových skupin pracovníků v zákonem stanoveného 

rozsahu. V organizaci působí koordinátor vzdělávání, který společně s vedoucí útvaru a 

vedoucími úseku zajišťuje harmonogram konkrétních vzdělávacích aktivit. Vzdělávání 

bude realizováno externí i interní formou. Externí vzdělávání bude financováno 

z projektu Sluníčko pro seniory, získaných z ESF. Podpora pracovníků přímé péče bude 

nadále zajišťována supervizemi a konzultacemi s inspektory kvality. 

 T: průběžně 

splněno 

Vzdělávání pracovníků přímé péče vycházelo z identifikovaných vzdělávacích potřeb a plánů  

vzdělávání jednotlivých cílových skupin pracovníků v zákonem stanoveného rozsahu. 

V organizaci působil koordinátor vzdělávání, který společně s vedoucí útvaru a vedoucími 

úseku   zajišťoval  harmonogram konkrétních vzdělávacích aktivit. Vzdělávání bylo 

realizováno externí i interní formou. Externí vzdělávání bylo od měsíce října 2018 

financováno z projektu Sluníčko pro seniory prostředky získanými z ESF.  

Podpora pracovníků přímé péče byla zajišťována supervizemi a konzultacemi s auditorem 

standardů kvality. 

 

 

C.1.2 Multioborové setkání na téma „Paliativní péče“ 

 T: 01/2018  

             

splněno 

Multioborové setkání na téma „Paliativní péče“ proběhlo 16. ledna 2018. 

 
 

 C.1.3 Ostatní pracovníci 

 

Vzdělávání bude dle potřeb a odbornosti zaměstnanců probíhat dle aktuální nabídky 

vzdělávacích institucí. 

            T: průběžně 

 

splněno 

Vzdělávání odborných pracovníků probíhalo po celý rok 2018. 

 

 

D. Zabezpečení  vnitřního kontrolního systému 

 

 

D.1 Vnitřní kontrolní systém realizovat dle platné směrnice o kontrolní činnosti č. 1/2014/S, 

aktualizované v přílohách č. 2, 3 pro rok 2018 
            T: průběžně     

            splněno 
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Kontrolní činnost probíhá dle termínů povinností a odpovědností v jednotlivých úsecích 

Domova Sluníčko. V r. 2018 byla provedena aktualizace a zpřehlednění podpisových vzorů. 

 

 

E. Rozvojové cíle na období následujících 2 let 

 

 

E.1 Obnova, opravy a renovace vnitřního vybavení, které souvisí s dobou pořízení 

původního vybavení (tj. od let 1999-2000), a jsou ve značném stupni opotřebení 

 

 

E.1.1 Výměna lina pokojů klientů služby DS z důvodu značného stupně opotřebení za původní, 

položené   v r. 2000 

T: rok 2019     předpoklad: 1 400 tis. Kč 

předpokládaný zdroj financování: 

bude požádáno formou účelového 

neinvestičního příspěvku zřizovatele 

 

 Bude probíhat v r. 2019. RMO svým usnesením 09292/RM1418/129 z 5.6.2018 přidělila 

organizaci k tomuto účelu 1,370.000,- Kč.                                                                                                        

 

 

E.1.2 Nátěry balkónů budova A a ostatních vnějších ocelových konstrukcí (rampy, sloupy, 

zábradlí, apod.). Jedná se o původní nátěry v rámci stavby z r. 1999, které vykazují 

známky probíhající koroze. 

 T: rok 2019     předpoklad: 300 tis. Kč 

předpokládaný zdroj financování: 

bude požádáno formou účelového 

neinvestičního příspěvku zřizovatele 

 

Bude probíhat v r. 2019. RMO svým usnesením 09292/RM1418/129 z 5.6.2018 přidělila 

organizaci k tomuto účelu 300.000,- Kč. 

 

 

E.1.3 Výměna 26 ks dveří na budově A (služba DS), původní z r. 2000 poškozené, vybrané 

kusy 

             T: rok 2019     předpoklad: 67 tis. Kč 

předpokládaný zdroj financování: 

dle možnosti organizace  

z provozních prostředků 

 

   trvá 

 

 

E.1.4 Oprava zárubní dveří budovy A formou ochranných Lprofilů. Jde o vyzkoušenou 

opravu z budovy B i finančně méně náročnou než výměna zárubní či pravidelné 

odstraňování starých nátěrů a obnovu nových nátěrů. 

             T: rok 2019     předpoklad: 400 tis. Kč 

předpokládaný zdroj financování: 

bude požadováno formou účelového 

neinvestičního příspěvku zřizovatele 

 

  trvá 
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E.1.5 Výměna původních podhledů z r. 2000 v obytných budovách A, B 

T: rok 2019     předpoklad: 300 tis. Kč 

předpokládaný zdroj financování: 

bude požadováno formou účelového 

neinvestičního příspěvku zřizovatele 

 

trvá 

 

 

E.1.6 Výměna světelných těles při výměně podhledů z důvodu koroze plastů. Jde o původní 

světelná tělesa z r. 2000 bez možnosti oprav. Výměna souvisí a bude provedena zároveň 

s výměnou podhledů. 

T: rok 2019     předpoklad: 170 tis. Kč 

předpokládaný zdroj financování: 

bude požadováno formou účelového 

neinvestičního příspěvku zřizovatele 

 

 Bude realizováno v průběhu r. 2019. RMO schválila usnesením 09292/RM1418/129 

z 5.6.2018 částku 178.000,- Kč. 

 

 

E.1.7 Postupná výměna nočních stolků služby DZR. Původní vybavení poničené, 

neodpovídající potřebám klientů se zvýšenou závislostí na službě. 

T: rok 2019, 2020    předpoklad: 850 tis. Kč 

předpokládaný zdroj financování: 

bude požadováno formou účelového 

neinvestičního příspěvku zřizovatele 

 

trvá 

 

 

E.1.8 Výměna balkónových dveří na terasu B3. Původní dřevěné zničené povětrnostními vlivy. 

T: rok 2019     předpoklad: 50 tis. Kč 

předpokládaný zdroj financování: 

z vlastních zdrojů 

 

Splněno v 05/2018. Výměna byla provedena za 48.532,- Kč. Hrazeno z vlastních zdrojů. 

 

 

E.1.9 Postupná výměna zářivek pokojů klientů za ztlumující LED osvětlení ve službě domova 

pro seniory. 

T: rok 2019, 2020    předpoklad: 80 tis. Kč 

předpokládaný zdroj financování: 

disponibilní vlastní provozní prostředky 

 

trvá 

 

 

E.1.10 Výměna původních podhledů a světelných těles z r. 2000 v jídelně. 

T: rok 2019     předpoklad: 70 tis. Kč 

předpokládaný zdroj financování: 

disponibilní vlastní provozní prostředky 

 

trvá 
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 E.2   Vybudování výtahu pro evakuaci osob v budově A místo 1 klasického výtahu, vyplývá 

z inspekční zprávy Technické inspekce České republiky ze dne 22.7.2016 za účelem 

dosažení zákonných a normativních předpisů 

             T: r. 2019     finanční vyjádření: 1 210 tis. Kč 

formou investičního příspěvku zřizovatele 

 

             Bude realizováno v r. 2019. Usnesením RMO 09292/RM1418/129 z 5.6.2018 bylo organizaci 

schváleno 1,210.000,- Kč.                                                                      

 

 

E.3 Rekonstrukce střech včetně vybudování pochozí terasy na úseku B2 ve 2 etapách. 

Rekonstrukce střech vyplývá z aktuálního stavu. Jedná se o obrácený typ střechy, který 

je již za hranicí životnosti a dochází tak k častému zatékání mezi oplechováním atiky a 

krytinou. Součástí rekonstrukce je vybudování pochozí terasy na úseku B2. 

             T: r. 2019, 2020    finanční vyjádření: 15 mil. Kč s DPH 

formou investičního příspěvku zřizovatele 

 

trvá 

V současné době je zpracována projektová dokumentace včetně průzkumných prací v celkové 

částce 585.604,- Kč, financované z investičního příspěvku SMO. 

 

 

E.4      Výměna a doplnění vybavení provozu a provozních úseků 

 

 

E.4.1 konvektomat, výměna stávajícího z r. 2000 

             T: r. 2019     finanční vyjádření: 385 tis. Kč 

bude požadováno do kapitál. rozpočtu 

 

             splněno 

Pořízeno z investičního fondu organizace za 372.439,- Kč.                                                                     

 

 

E.4.2 1 ks sušic 24 kg a průmyslová pračka 24 kg, jako náhrada za 22 kg z r. 2004 v denním 

užívání 

             T: r. 2020     finanční vyjádření: 515 tis. Kč 

zdroj financování: formou investičního         

příspěvku zřizovatele 

 

             trvá 

Požadováno do investičního rozpočtu.                                                                     

 

 

E.4.3 lednice s vymezenými prostory pro klienty DS na základě hygienických požadavků 

             T: r. 2019, 2020    finanční vyjádření: 150 tis. Kč 

zdroj financování: z investičního fondu      

organizace 

 

             trvá 

 

 

E.4.4 2 ks myčky podložních mís na DS výměnou za původní, poruchové z r. 2000 

             T: r. 2020     finanční vyjádření: 300 tis. Kč 

bude požadováno do kapitál. rozpočtu 
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             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“ 

 Spolupráce s Andreou Keresztésovou – terapeutkou pro felinoterapii 

 Spolupráce se Základní školou pro žáky se specifickými vzdělávacími potřeby 

v Ostravě-Hrabůvce   

T: průběžně             

 

splněno 

Spolupráce s institucemi a subjekty podílejícími se na průběhu služby včetně posilování 

otevřenosti vůči laické i odborné veřejnosti byla naplněna. Organizace spolupracovala 

prostřednictvím pověřených pracovníků se (s): 

 Sdružením ADRA, dobrovolníci 

 Sdružením pro soužití člověka se psem - Dogma   

 Knihovnou města Ostravy 

 Obecně prospěšnou společností Moment 

 Úřadem městského obvodu Vítkovice 

  „Společenstvím Svaté Alžběty“   

 Terapeutkou pro felinoterapii - Andreou Keresztésovou –  

 Základní školou pro žáky se specifickými vzdělávacími potřeby v Ostravě-Hrabůvce 

 

 

F.2. Pokračování spolupráce se školskými zařízeními formou umožnění vykonání odborné 

praxe   

            nebo stáže studentům. 

T: průběžně 

 

splněno 

Spolupráce se školskými zařízeními probíhala formou umožnění vykonání odborné praxe nebo 

stáže studentům. Pro nedostatek mentorů z řad sociálních pracovníků nebylo možno všem 

zájemcům vyhovět. Zpětné vazby z praxí a stáží byly využívány v hodnocení kvality služby 

dle standardu kvality číslo 15. 

 

 

 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: 05/2018, 11/2018 

               

splněno 05/2018, 11/2018 

Byly zorganizovány a realizovány dva technické dny (květen, listopad 2018), v jejichž 

průběhu byl proveden úklid a úprava parku v areálu domova. Těchto jedinečných akcí 

podporujících mezigenerační soužití i neformální setkávání zaměstnanců a jejich rodin se 

účastnilo 70 žáků ZŠ Velká Polom, Střední školy prof. Matějčka a studentů VŠB, 91 
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zaměstnanců Domova Sluníčko a jejich rodinných příslušníků, 20 zaměstnanců firmy 

Siemens, 48 odsouzených mužů a žen. Posledně jmenovaní se mimo uvedených akcí ve 

tříměsíčních intervalech pravidelně podílejí na pracích v areálu zahrady a úklidových pracích 

chodeb v suterénu objektu.             

 

                  

 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. 

 

 

F.5. V organizaci plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením dle § 81 odst. 5 zákona 

435/2004 Sb. v souladu s vyhl. 518/2004 Sb. V případě neplnění předepsaného povinného 

podílu plnit povinnost odběrem výrobků a služeb. 

 T: průběžně 

 

splněno 

Organizaci bylo předepsáno plnění povinnosti ve výši 5,75 osob. Zaměstnáváme 8,54 osob. 

 

 

F.6. Pokračování spolupráce s vězeňskou službou ČR, vazební věznicí Ostrava při úpravě 

vnějších i vnitřních prostor. 

            T: celoročně  

             

splněno 

viz bod F3. 
 

 

 

             

 
 

 

  
         

     

                                                                                                                Ing. Hana Ježková 

                                                                                                               ředitelka organizace 

 

 

 

 

V Ostravě, dne 28.1.2019 


