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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 2020 
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A. Zabezpečení provozu 

 

A.1 Předpokládaný rozpočet na rok 2020     

        

   

Domov 

celkem  DS  DZR  H 

          
Skutečné náklady  109 981  44 638  65 230  113 

          
Zdroje financování:  0  -15  -61   

          
Skutečné výnosy  109 981  41 569  68 207  205 

          
příspěvek zřizovatele  16 851  6 609  10 242  0 

 z toho:         

 na provoz  12 780  4 582  8 198  0 

 na odpisy  1 267  524  743  0 

 účelové prostř.  2 804  1 503  1 301   

          

          
dotace kraj smlouva   26 526  10 012  16 514  0 

dotace kraj COVID   5 839  2 312  3 528   

dotace MZ COVID   585  234  351   

ESF-projekt   596  240  356   

          
hospodářský výsledek  0  -3 069  2 977  92 

          
    

 

A.2      Plán nejdůležitějších provozních akcí  

 

A.2.1 Dokončení výměny oken s nadsvětlíky v budově A (44 ks) a výměna 4 ks oken s nadsvětlíky 

v hlavní jídelně. Ve všech případech jde o pokračování výměny dřevěných eurooken, 

netěsnících, zdevastovaných povětrnostními vlivy. 

T: rok 2020                                      finanční vyjádření: 726 tis. Kč 

- budova A: 630 tis. Kč 

- budova B:   343 tis. Kč 

- jídelna:   96 tis. Kč 

      zdroj financování: schválen investiční 

      příspěvek zřizovatele a z vlastních zdrojů 

organizace 

             

splněno 

RMO usnesením 01807/TM 1822/27 ze dne 16.7.2019 poskytla investiční příspěvek ve výši 

1,030.000,- Kč. Doplatek ve výši  39.091,75 Kč uhrazen z vlastních zdrojů organizace. 

 

 

A.2.2 Rekonstrukce 1. části střechy s vybudováním pochozí terasy z úseku B2 na základě 

projektu z r. 2018 a zpracovaného soudního znaleckého posudku z 1/2019. 

T: rok 2020                                      finanční vyjádření: 6 500 tis. Kč  

      zdroj financování: schválen investiční 

      příspěvek zřizovatele 
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             trvá                                                                      

Bylo přehodnoceno, realizace bude probíhat jako celek v roce 2021. 

RMO usnesením č. 02731/ RM 1822/40 poskytla investiční příspěvek 6 500 tis. Kč a v roce 

2021 RMO usnesením č. 05611/RM 1822/82 poskytla investiční příspěvek 9 500 tis. Kč. 

              

 

A.2.3 35 ks polohovatelných lůžek představující částečnou výměnu původních zcela 

opotřebovaných za hranicí životnosti z r. 2000. 

T: rok 2020                                      finanční vyjádření: 981 tis. Kč 

zdroj financování: účelový neinvestiční 

příspěvek zřizovatele  

 

 

             splněno 

RMO usnesením č. 01807/RM 1822/27 poskytla účelový neinvestiční příspěvek 981.000,- Kč. 

Celkové náklady činily 977.672,50 Kč. Na účet zřizovatele vráceno 3.327,50 Kč ve stanoveném 

termínu. 

        

      

A.2.4 Výměna původních podhledů a světelných těles z r. 2000 v centrální jídelně. 

T: rok 2020                                      předpoklad: 80 tis. Kč 

      předpokládaný zdroj financování: 

      z vlastních zdrojů organizace 

 

                                                                                         

splněno částečně 

Svítidla zakoupena, realizace bude probíhat v roce 2021. 

 

 

A.2.5 Dokončení výměny lina v pokojích klientů služby DS z důvodu značného stupně 

opotřebení za původní, položené v r. 2000. 

T: rok 2020                                      finanční vyjádření: 1 121 tis. Kč 

zdroj financování: schválen účelový neinv. 

příspěvek zřizovatele 

                                                                                         

             splněno 

 RMO usnesením č. 02885/RM 1882/42 poskytla účelový neinvestiční příspěvek ve výši 1 121 

tis. Kč. 

 Celkové náklady činily 1,120.798,05 Kč. Na účet zřizovatele vráceno 201,95 Kč ve stanoveném 

termínu. 

 

 

A.2.6 24 kg sušič prádla, výměna za původní 

T: rok 2020     předpoklad: 170 tis. Kč  

      zdroj financování:  

       investiční fond organizace 

 

                                                                                         

             trvá 

Z důvodu epidemiologické situace – COVID-19 se nerealizovalo, přesunuto na rok 2021. 
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A.2.7 Postupná výměna matrací v obou pobytových službách. 

 T: rok 2020     předpoklad: 300 tis. Kč 

      předpokládaný zdroj financování: 

       z vlastních zdrojů organizace                                                                        

splněno částečně 

Pořízeno 40 ks matrací v hodnotě 172 tis. Kč. 

 

 

A.2.8 Obnova vozového parku. 

 T: rok 2020     předpoklad: 560 tis. Kč 

       předpokládaný zdroj financování: 

investiční fond organizace 

 

trvá 

Bude realizováno v roce 2021 ve spolupráci se SMO – odbor veřejných zakázek. 

 

 

A.2.9 Postupná výměna zářivek na pokojích klientů za ztlumující LED osvětlení ve službě 

domova pro seniory. 

T: rok 2020                    předpoklad: 80 tis. Kč 

                               zdroj financování: 

z vlastních zdrojů organizace 

 

splněno částečně 

Svítidla zakoupena, instalace proběhne v roce 2021. 

 

 

A.2.10 Vybudování WC pro klienty zájmových aktivit na úseku B3 pro seniory. 

T: rok 2020                    předpoklad: 80 tis.Kč 

                               zdroj financování: 

z vlastních zdrojů organizace 

 

trvá 

Realizace bude probíhat v roce 2021, odloženo z důvodu koronavirové krize. 

 

 

A.2.11 Pořízení 3 ks pojízdných křesel Elyssé nebo Coraile vhodných i pro venkovní využití pro 

klienty s vysokou mírou závislosti na službě. 

T: rok 2020            předpoklad 80 tis. Kč 

předpokládaný zdroj financování: účelový 

neinvestiční příspěvek zřizovatele 

 

splněno 

Pořízeno ve výši 83.127,- Kč z vlastních zdrojů organizace. 

 

 

 

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

uspokojování potřeb uživatelů 

 

A.3.1 Zvýšení úhrad za ubytování a stravu: - dvoulůžkový pokoj o 10,- Kč / den 

      - strava o 5,- Kč / den 

T: od 1.2.2020 

    

splněno, zpracovány dodatky smluv o poskytování sociální služby 
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A.3.2 Pokračování dobré praxe z minulých let v oblasti práce s rodinami při uzavírání 

doplatkových dohod. 

T: průběžně, finanční zhodnocení bude provedeno po ukončení roku 2020 

 

splněno 

Doplatkové dohody byly uzavřeny s 24 rodinnými příslušníky. Celkový přínos činil 271.915,- 

Kč.  

    

           

A.3.3 Zajišťování sponzorských darů 

T: průběžně, finanční přínos bude vyhodnocen po ukončení r. 2020 

             

splněno 

  Organizace získala v průběhu roku 2020 celkem 392.909,- Kč finančních darů, z toho tvořil: 

  - bonus fy SCA 159.565,- Kč 

  - dary na klimatizaci 100.000,- Kč 

  - ostatní fin. dary 133.344,- Kč 

 

 

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

T: průběžně, finanční přínos bude vyhodnocen po ukončení r. 2020 

                 

splněno 

Žádosti byly podávány průběžně. Celkový přínos činil 1,265.200,- Kč. 

 

 

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

zaměstnanost.  

T: průběžně, finanční přínos pro rok 2020 ve výši 407 tis. Kč 

 

splněno 

Celková výše čerpané dotace 2,529.789,60 Kč, organizace se podílela částkou 133.146,84 Kč. 

 

 

 

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

              

B.1 Pobytová služba domova se zvláštním režimem, pobytová služba domova pro seniory – 

společné cíle 

 

B.1.1   V obou pobytových službách využívat ve všech   činnostech nejnovější metody práce, a to 

jak směrem ke klientům služby, lidským zdrojům i prostředí pro poskytování služeb. Svou 

činnost prezentovat v tisku a na setkáních s veřejností.    

T: průběžně 

           

splněno 

V obou pobytových službách byly ve všech činnostech využívány nejnovější metody práce 

(činnosti s prvky validace, bazální stimulace, paliativní péče, smyslové terapie),  

a to jak směrem ke klientům služby, lidským zdrojům i prostředí pro poskytování služeb. 

Činnost v obou pobytových službách byla prezentována v tisku a médiích, setkání s veřejností. 

 

 

B.1.2 V rámci projektu „Sluníčko pro seniory“ zajistit dokončení auditů standardů kvality.  

Na základě výstupů dvou nezávislých auditorů aktualizovat všechna interní pravidla  

a metodiky organizace. 
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T: 9/2020 

 

splněno 

V rámci projektu „Sluníčko pro seniory“ byl dokončen audit standardů kvality. Na základě 

výstupů dvou nezávislých auditorů (Mgr. Martina Chlápková, p. Šárka Vrbková) byla 

aktualizována všechna interní pravidla a metodiky organizace.   

 

 

B.1.3 Na základě analýzy zpracovaných potřeb klientů a s přihlédnutím k personálním 

možnostem organizace vytvořit úsek multioborové péče, který kontinuálně zavede  

do praxe metody a poznatky získané v rámci vzdělávacích aktivit ESF. Úsek povede 

ergoterapeut, tým bude tvořit fyzioterapeut, PSS 116a), PSS 116b). 

T: od 1/2020 

 

             splněno 

V organizaci byl vytvořen úsek multioborové péče, který kontinuálně zavedl do praxe metody 

a poznatky získané v rámci vzdělávacích aktivit projektu „Sluníčko pro seniory“. 

 

 

B.1.4 Po ukončení supervize odborného konzultanta pro bazální stimulaci požádat o certifikát 

bazální stimulace. 

T: 8/2020 

 

             splněno 

 Organizace získala certifikát „Pracoviště využívající koncept bazální stimulace v péči o klienty“ 

v termínu 30.10.2020. 

 

 

B.1.5 Příprava  na získání certifikátu paliativní péče v sociálních službách, a to  směrem  

k lidským zdrojům i důkazním materiálům k žádosti o certifikaci  (pravidla, metodika  

a dokumentace). 

T: 6/2021 – trvá 

Organizace pokračovala v přípravě na získání certifikátu paliativní péče v sociálních službách. 

Byly zpracovány základní postupy pro poskytování této péče. 

             

 

B.1.6 V souvislosti s přípravou certifikace paliativní péče navázat spolupráci s Centrem pro 

rodinu a sociální péči, z. s. s cílem získat odborného konzultanta pro poskytování 

paliativní péče - klinického psychologa. 

            T: 1/2020  

 

splněno 

V souvislosti s přípravnou certifikace paliativní péče byla uzavřena smlouva s Centrem pro 

rodinu a sociální péči, z.s. o poskytování psychologického poradenství klientům v závěrečné 

fázi života. Poradenství bude poskytováno také rodinám klientů a podle potřeby  

i pracovníkům přímé péče. 

 

 

B.1.7  Pokračovat a dále prohlubovat projekt „Bon apetit“  v souladu s jeho hlavními  zásadami  

– úprava, prostředí, stolování, podávaní individuálně upravené stravy. 

T: celoročně 

 

             splněno – probíhalo v průběhu roku 2020 
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Obě pobytové služby pokračovaly a prohlubovaly zavádění projektu „Bon apetit“ do běžné 

praxe (úpravy prostorového řešení v jídelnách, individuální úprava stravy, koučování při 

podávání stravy). 

 

 

B.1.8   Rozšířit mezigenerační spolupráci o setkávání s „Mateřskou školkou a školou Motýlek“ 

z Ostravy Vítkovic. 

T: celoročně 

 

splněno dle daných možností 

             Mezigenerační spolupráce s „Mateřskou školou a školou Motýlek“ z Ostravy Vítkovic byla 

omezena nouzovými stavy, děti posílaly klientům obrázky a fotografie.  

 

  

B.1.9 Aktivně se zapojit do projektu „Ježískova vnoučata“. 

T: 11-12/2020 

 

             splněno dle daných možností 

Projekt „Ježíškova vnoučata“ se nepodařilo vzhledem k aktuálním zdravotním stavům klientů 

zcela naplnit. 

 

 

B.1.10  V ošetřovatelské a lékařské oblasti prakticky přejít do počítačového modulu Cygnus 2. 

T: celoročně 

 

            splněno 

Všeobecné sestry i praktická lékařka klientů prakticky pracují s počítačovým modulem Cygnus 

2. 

 

 

B.1.11 Vytvořit podmínky pro zajištění krátkodobých pobytů pro cílovou skupinu (vyčlenit jeden 

dvoulůžkový pokoj). 

T: 30.6.2020 

 

splněno 
Pro zajištění krátkodobých pobytů seniorů s demencí byl vyčleněn, zrekonstruován a vybaven 

jeden jednolůžkový pokoj.  

 

 

 

B.2 Pobytová služba domova ze zvláštním režimem 

 

B.2.1 Na základě doporučení z reauditu Certifikace Vážka pokračovat v naplňování strategie P-

PA-IA danou Českou alzheimerovskou společností.    

T: průběžně 

 

             splněno 

Pobytová služba pokračuje v naplňování strategie P-PA-IA danou Českou alzheimerovskou 

společností a ve svých činnostech se řídí doporučeními z reauditu Certifikace Vážka. V tomto 

smyslu byla aktualizována dokumentace klientů. 

 

 

B.2.2 Prostřednictvím vedoucí úseku multioborové péče koordinovat a prohlubovat činnosti 

„malých skupin“ s cílem podpořit a udržet instrumentální  dovednosti, kognici  

a komunikaci. 
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T: od 1/2020 

 

             splněno 

Činnosti „malých skupin“ klientů byly koordinovány a probíhaly pod metodickým dohledem 

vedoucí úseku multioborové péče. Podpora a udržení instrumentálních dovedností, kognice  

a komunikace se dařilo naplňovat. V běžných podmínkách se schází dvakrát týdně čtyři skupiny 

s deseti klienty. V době nouzových stavů tyto činnosti byli prováděny ve skupinkách v obsazení 

pěti klienty nebo individuální formou. 

 

 

B.2.3 Flexibilně přizpůsobovat model „třístupňové péče“ aktuální závislosti klientů  

na poskytované službě. Prohlubovat využívání kazuistické metody a autobiografie  

v denní praxi. 

T: průběžně 

  

             splněno 

Na úseku B1 byl model „třístupňové péče“ flexibilně přizpůsobován závislosti klientů na 

poskytované službě. V denní praxi byly na všech úsecích prohlubovány metody kazuistiky a 

autobiografie klientů.  

  

           

 

B.3 Pobytová služba domova pro seniory 

 

B.3.1 Motivovat klienty k účasti na specifické aktivitě - cvičení tai-chi.    

T: dvakrát za měsíc 

 

 nepodařilo se splnit 

 Cvičení tai-chi bylo vzhledem k nouzovým stavům a mimořádným opatřením od měsíce března 

2020 zastaveno. 

 

 

B.3.2 Podpořit a udržet pohybové dovednosti klientů prostřednictvím taneční terapie. 

T: měsíčně 

 

 podařilo se naplnit pouze částečně 

 Aktivizační činnost „Tančírna pro seniory“ musela být pozastavena. Prvky taneční terapie byly 

zavedeny do pohybových cvičení s omezeným počtem klientů. 

 

 

B.3.3 Zavést aromaterapii jako podpůrný prostředek k dosažení psychické pohody. 

T: dvakrát za měsíc 

 

 splněno 

 Aromaterapie jako podpůrný prostředek k dosažení psychické pohody byla prováděna 

individuálně. 

 

 

B.3.4 Vyloučit riziko  sociální izolace podporou klientů při začleňování do skupinových aktivit  

a vzájemných setkávání („Karetní klub“ „Retrochvilky“„Hudební chvilky“„Pohybové  hry“ 

„Kuželky“ „Jóga pro seniory“). 

T: průběžně 

 

 splněno částečně 
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 Skupinové aktivity „Karetní klub“, „Retrochvilky“, „Hudební chvilky“, „Pohybové hry“, 

„Kuželky“, „Jóga pro seniory“ se vzhledem k nouzovým stavům a mimořádným opatřením 

dařilo realizovat pouze částečně. 

 

 

B.3.5 V rámci mezigenerační spolupráce realizovat setkávání se studenty Biskupského gymnázia 

v Ostravě-Porubě v prostorách Domova Sluníčko i v prostředí gymnázia. 

T: průběžně 

 

 splněno dle daných možností 

 Mezigenerační spolupráce se studenty Biskupského gymnázia v Ostravě-Porubě byla třikrát 

realizována v zahradě Domova Sluníčko formou hudebního vystoupení pod balkóny. 

 

 

B.3.6 Realizovat „Projekt stáže nejen pro zaměstnance“ spočívající ve vzájemných setkáváních 

klientů Domova Sluníčko a klientů Domova pod Vinnou horou v Hlučíně. Cílem „projektu“ je 

seznámení klientů s prostředím v obou organizacích, společná účast na aktivitách běžného dne, 

společný oběd a společná účast na kulturních akcích a sportovních hrách. 

T: průběžně 

 

 splněno - podařilo se naplnit dle daných možností 

 „Projekt stáže nejen pro zaměstnance“ spočívající ve vzájemných setkáváních klientů Domova 

Sluníčko a klientů Domova pod Vinnou horou v Hlučíně se podařilo naplnit částečně, proběhla 

dvě společná setkání a „Letní sportovní hry“ v prostorách zahrady Domova Sluníčko. 

 

 

B.3.7 Navázat spolupráci s Knihovnou  města Ostravy ve Vítkovicích a využít nabídky besed podle 

volby a přání klientů. 

T: průběžně 

  

splněno - průběžně - realizace v roce 2021 

Spolupráce s Knihovnou města Ostravy ve Vítkovicích byla navázána, besedy však nemohly 

být realizovány vzhledem k nouzovým stavům a mimořádným opatřením. 

 

 

 

C. Lidské zdroje 

 

C.1. Do procesu výběrového řízení pracovníků přímé péče zapojovat ve větší míře kompetentní 

členy multidisciplinárního týmu. 

T: průběžně 

 

 splněno 

 Do procesu výběrového řízení pracovníků přímé péče byli zapojováni kompetentní členové 

multidisciplinárního týmu (vedoucí útvaru, vedoucí služby, vedoucí úseku). Praxe se ukázala 

jako užitečná. 

 

 

C.2. V rámci adaptačního procesu zvýšeně monitorovat činnosti nových pracovníků, následně 

svolávat společné schůzky mentora, vedoucí úseku a vedoucí služby. 

T: průběžně 

 

 splněno 

 V rámci adaptačního procesu byly ve zvýšené míře monitorovány činnosti nových pracovníků. 

Jako dobrá praxe se jeví společné setkání pracovníka, mentora, vedoucí úseku a vedoucí služby 
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při vyhodnocení adaptačního plánu s následným rozhodnutím o dalším působení pracovníka 

v organizaci. 

                               

 

C.3. Nové pracovníky zařadit do vzdělávání podle závěrů z hodnocení adaptačního plánu 

a následně identifikovaných vzdělávacích potřeb. 

T: průběžně 

  

 splněno dle aktuálně upravené legislativy 

Noví pracovníci byli postupně zařazováni do vzdělávání podle identifikovaných vzdělávacích 

potřeb. Školící akce však byly omezeny, organizace využívala především nabídky on-line 

(jedenkrát bazální stimulace, jedenkrát paliativní péče). 

 

 

C.4. Motivovat a podporovat pracovníky, dále pokračovat v nabídce využití konzultačních 

hodin u ředitele a intervencí u managementu útvaru sociální a přímé péče. 

T: průběžně 

 

 splněno 

 Pracovníci v průběhu roku využívali konzultační hodiny u ředitele, proběhly i intervence  

u managementu útvaru sociální a přímé péče. Podněty a připomínky pracovníků byly  

dle charakteru a možností organizace zaváděny do praxe. Jednalo se o zkvalitnění pracovního 

prostředí zaměstnanců - klimatizace, úprava lékáren v pracovnách sester, zlepšení materiálně-

technického vybavení pokojů klientů – nadstavce nad skříně. Prevence sociální izolace klientů 

- provádění antigenních testů návštěvám domova. 

 

 

C.5. Dále zkvalitňovat pracovní zázemí, pokračovat v instalaci klimatizací v pracovnách přímé 

péče. 

T: průběžně 

 

 splněno 

 V pracovnách přímé péče byly instalovány klimatizace, což přispělo ke zkvalitnění pracovního 

zázemí. 

 

 

C.6. Na základě neschválení navýšení počtu pracovníků v sociálních službách § 116a)  

a doporučení zřizovatele provést personální přehodnocení snížením pracovníků  

v sociálních službách § 116b) a tím navýšit počet pracovníků v sociálních službách 116a). 

T: 1/2020 

 

 splněno 

 Na základě doporučení zřizovatele bylo provedeno personální přehodnocení pracovníků 

v sociálních službách § 116a) a 116b), konkrétně se jednalo o dva pracovníky v pozici 116b). 

 

 

C.7. Na základě personálního přehodnocení s ohledem na možné riziko snížení kvality 

v poskytování aktivizačních a sociálně terapeutických činností vytvořit úsek multioborové 

péče. 

T: 1/2020 

 

 splněno 

Na základě personálního přehodnocení byl vytvořen úsek multioborové péče (ergoterapeut, 

fyzioterapeut, pracovníci v sociálních službách 116a) a 116b). 
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C.8. Ve spolupráci s nemocničním kaplanem P. Václavem Tomiczkem realizovat školící akci 

„Naplňování spirituálních potřeb v domově pro seniory“. 

 T: 1/2020 

 

 splněno 

 Školící akce „Naplňování spirituálních potřeb v domově pro seniory“ byla realizována v daném 

termínu, jednalo se o jednorázovou akci. 

 

 

C.9. Účast v dlouhodobém kurzu ČALS „Edukace a trénink poradců - odborné sociální 

poradenství pro lidi se syndromem demence a jejich rodinné příslušníky“. 

 T: 2-6/2020 

 

 částečně splněno dle podmínek vzdělavatele 

 Termíny kurzů ČALS „Edukace a trénink poradců – odborné sociální poradenství pro lidi  

se syndromem demence a jejich rodinné příslušníky“ byly posunuty do roku 2021, od měsíce 

října kurzy probíhaly on-line (jednalo se o tři kurzy). 

 

 

C.10. Dokončit projekt vzdělávání z ESF „Sluníčko pro seniory“ v daném termínu. 

 T: 4/2020 – podle zpracovaného harmonogramu vzdělávání 

 

 splněno 

 Projekt vzdělávání z ESF „Sluníčko pro seniory“ byl úspěšně dokončen. 

 

 

C.11. Realizovat akreditovaný kurz „Úvod do problematiky doprovázení umírajícího“. 

 T: 11/2020 

 

 přesun do roku 2021 

 realizace nebyla možná vzhledem k nouzovým stavům a mimořádným opatřením 

 Akreditovaný kurz „Úvod do problematiky doprovázení umírajícího“ je přesunut a rezervován 

na rok 2021. 

 

 

C.12. Realizovat výměnnou stáž pracovníků v sociálních službách § 116a), b). 

 T: do 31.12.2020 

 

 přesun do roku 2021 

 Výměnné stáže pracovníků v sociálních službách § 116a, b) byly vzhledem k nouzovým stavům 

a mimořádným opatřením posunuty do roku 2021. 

 

 

C.13. Podle aktuální potřeby zajistit poskytnutí podpory pracovníkům prostřednictvím 

skupinové nebo individuální supervize. 

T: průběžně 

 

 splněno – především v průběhu 1. pololetí roku 2020 

Individuální nebo skupinová supervize byla pracovníkům poskytována podle aktuální potřeby. 

Supervizních setkání bylo pět. 

 

 

C.14. Vzdělávání zaměstnanců obslužných provozů bude probíhat podle aktuálních potřeb 

a odbornosti dotčených cílových skupin. 

T: průběžně 
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 splněno 

 Vzdělávání zaměstnanců nepřímé péče probíhalo podle aktuálních potřeb a odbornosti 

dotčených cílových skupin především prostřednictvím on-line kurzů (jednalo se o čtyři kurzy). 

 

 

 

D. Zabezpečení vnitřního kontrolního systému 

 

D.1 Vnitřní kontrolní systém realizovat dle platné a aktualizované směrnice o kontrolní 

činnosti č. 1/2014/S.  

T: průběžně     

 

             splněno 

Kontrolní činnost probíhala dle termínů povinností a odpovědností v jednotlivých úsecích 

Domova Sluníčko.  

Celkem bylo provedeno 486 interních kontrol, z toho: 

• ekonomický úsek                        17 

• provozní a technický úsek          38 

• útvar sociální a přímé péče       419 

• stravovací úsek                     12 

 

 

E. Rozvojové cíle na období následujících 2 let 

 

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

pořízení původního vybavení (tj. z let 1999-2000). 

 

E.1.1 Oprava zárubní dveří pokojů a provozních místností budovy A formou lepení ochranných 

Lprofilů. Jedná se o prověřenou metodu uplatněnou ve službě DZR, která je méně 

finančně náročná než výměna zárubní či pravidelná renovace nátěry. 

T: rok 2021, 2022    předpoklad: 450 tis. Kč 

      předpokládaný zdroj financování: formou 

       účelového neinv. příspěvku zřizovatele 

 

 trvá 

 Přesunuto na rok 2022, 2023.                                                                                                        

 

 

E.1.2 Rekonstrukce střech 2. a 3. etapa, navazující na již začínající 1. etapu dle zpracované 

projektové dokumentace 

 T: rok 2021, 2022    předpoklad: 9 500 tis. Kč 

       předpokládaný zdroj financování: požadováno 

       do kapitálového výhledu 

 

trvá                                                                      

Bylo přehodnoceno, realizace bude probíhat jako celek v roce 2021. 

RMO usnesením č. 02731/ RM 1822/40 poskytla investiční příspěvek 6 500 tis. Kč a v roce 

2021 RMO usnesením č. 05611/RM 1822/82 poskytla investiční příspěvek 9 500 tis. Kč. 
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E.1.3 Lednice s vymezenými dělenými prostory pro klienty DS  pro splnění hygienických 

požadavků 

T: 2021, 2022     finanční vyjádření: 150 tis. Kč 

      zdroj financování: z investičního  

fondu organizace 

 

trvá 

Přesunuto na rok 2023. 

 

 

E.1.4 Výměna velkokapacitní granulovací myčky ve stravovacím provozu 

T: rok 2021     finanční vyjádření: 894 tis. Kč 

      zdroj financování: požadováno 

       do kapitálového výhledu 

 

trvá 

Financování přehodnoceno, investice zapracovaná do koncepce studie „Inovace stravovacího 

provozu“ za účelem zajištění dodávky stravy pro vybrané subjekty dle rozhodnutí zřizovatele. 

 Přesunuto na rok 2022, 2023. 

  

 

E.1.5 Požádat zřizovatele o navýšení 3 pracovníků v sociálních službách. V této souvislosti 

provést analýzu k navýšení počtu pracovníků s cílem vyhodnotit poskytování péče 

vzhledem k závislosti klientů na poskytované službě, zmapovat a časově vyhodnotit úkony 

péče a obslužné činnosti v pobytové službě, identifikovat závislost klientů  

na službě na základě poskytované a vykazované ošetřovatelské péče. Výstup z analýzy 

předložit k posouzení odvětvovému odboru. Předběžně vyčíslené náklady, které 

představují částku 1,000.260,- Kč nelze hradit z vlastních zdrojů a budou promítnuty 

v rozpočtu, a to žádostí o navýšení příspěvku na provoz. 

 T: rok 2021 

 

Ze strany zřizovatele zamítnuto. Došlo k reorganizaci využitím vlastních personálních zdrojů. 

 

 

E.1.6 Postupná výměna nočních stolků služby DZR. Původní vybavení poničené, neodpovídající               

potřebám klientů se zvýšenou závislostí na službě   

T: rok 2021, 2022    předpoklad: 850 tis. Kč  

                                                                                          předpokládaný zdroj financování: formou 

       účelového neiv. příspěvku zřizovatele 

 

 trvá 

 Přesunuto na rok 2022, 2023. 

 

 

E.1.7 Výměna 1 ks el. varného kotle 150 l ve stravovacím provozu 

T: rok 2022     finanční vyjádření: 187 tis. Kč 

      zdroj financování: požadováno 

       do kapitálového výhledu 

 

trvá - financování přehodnoceno, investice zapracovaná do koncepce studie „Inovace 

stravovacího provozu“ za účelem zajištění dodávky stravy pro vybrané subjekty dle rozhodnutí 

zřizovatele. 

Přesunuto na rok 2022, 2023. 
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E.1.8 Pořízení 2 ks koupacích lůžek CAREVO 

T: rok 2022     finanční vyjádření: 335 tis. Kč  

      zdroj financování: požadováno  

       do kapitálového výhledu 

 

trvá 

V 1/2021 požádáno o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK v rámci „Programu na podporu 

zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021. 

V případě, že dotace nebude poskytnuta, zdroj financování z investičního fondu organizace. 

 

 

E.1.9. 2 ks myčky podložních mís na DS – výměna za původní, poruchové z r. 2000 

T: 2023      finanční vyjádření: 306 tis. Kč  

zdroj financování: požádáno v kapitálovém 

výhledu 

 

trvá 

Bude uhrazeno z vlastních prostředků organizace. 

 

 

E.1.10 Stavěcí zvedák Sara plus  

T: rok 2024     finanční vyjádření: 231 tis. Kč  

      zdroj financování: požadováno  

       do kapitálového výhledu 

 

trvá 

Změna zdroje financování, z investičního fondu organizace. 

 

 

 

F. Různé 

 

F.1. Pokračovat ve spolupráci s institucemi a subjekty podílejícími se na průběhu služby, 

těmito kroky nadále posilovat otevřenost organizace vůči laické i odborné veřejnosti  

• Sdružení ADRA, dobrovolníci 

• Dogma – sdružení pro soužití člověka se psem 

• Knihovna města Ostravy 

• Úřad městského obvodu Vítkovice 

• Spolupráce s místně příslušnou farností 

• Spolupráce s mateřskou školou U lesa v Ostravě-Zábřehu 

• Spolupráce se Základní školou pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 

v Ostravě-Hrabůvce 

• Spolupráce se Skautským oddílem Vítkovice 

• Spolupráce s mateřskou školou Dolní Lhota 

T: průběžně             

 

splněno – v rámci možností daných omezeními 

Spolupráce s institucemi a subjekty podílejícími se na průběhu služby probíhala prostřednictvím 

nepřímého kontaktu s klienty, a to formou přání, originálních dárků, obrázků nebo sociálních 

sítí. Vysoce lze hodnotit flexibilní spolupráci se Sdružením ADRA, kde dobrovolníci 

vypomáhali v obou pobytových službách.  

Další spolupracující instituce poskytovaly podporu klientům i pracovníkům:  

• Dogma – sdružení pro soužití člověka se psem 

• Knihovna města Ostravy 
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• Úřad městského obvodu Vítkovice 

• Místně příslušná farnost a řádová sestra  

• Mateřská škola U lesa v Ostravě - Zábřehu 

• Základní škola pro žáky se specifickými vzdělávacími potřeby v Ostravě-Hrabůvce 

• Skautský oddíl Vítkovice 

• Mateřská škola Dolní Lhota 

 

 

F.2. Pokračovat ve spolupráci se školskými zařízeními formou umožnění vykonání odborné 

praxe  nebo stáže studentům vyšších odborných škol sociálních a sociálních fakult.         

T: průběžně 

splněno 

Spolupráce se školskými zařízeními probíhala netradičně formou vykonávání dobrovolnických 

činností, v jejich průběhu někteří ze studentů vykonali i odbornou praxi.  

 

 

 F.3. Zorganizovat 2 technické dny za účasti zaměstnanců domova, žáků ZŠ Velká Polom, 

Střední školy profesora Matějčka, Vysoké školy báňské v Ostravě, Skautského oddílu 

Vítkovice, Biskupského gymnázia, kooperujících firem a ostatních dobrovolníků.               

T: 05/2020, 11/2020 

               

nepodařilo se splnit 

Technické dny nebyly vzhledem k nouzovým stavům a mimořádným opatřením realizovány. 

Úprava zahradních prostor byla zajišťována zaměstnanci na dohody.             

 

                  

 F.4. V organizaci zaměstnávat osoby se zdravotním postižením především z příspěvkové 

organizace Čtyřlístek v zákonem stanovené míře. 

T: trvalý 

 

podle aktuální situace bude splněno v roce 2021 

V hodnoceném období nemohly být v organizaci zaměstnávány osoby se zdravotním 

postižením z příspěvkové organizace Čtyřlístek. 

 

 

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 

V organizaci byl naplněn povinný podíl osob se zdravotním postižením, povinnost byla plněna 

odběrem výrobků a služeb dle § 81, odst. 5 zákona 435/2004 Sb. v souladu s vyhláškou 

518/2004 Sb. 

 

 

F.6. Pokračovat ve spolupráci s vězeňskou službou ČR, vazební věznicí Ostrava při úpravě 

vnějších i vnitřních prostor. 

T: celoročně  

             

podle aktuální situace bude splněno v roce 2021 

Spolupráce s Vězeňskou službou ČR, vazební věznicí Ostrava nebyla vzhledem 

k nouzovým stavům a mimořádným opatřením realizována. 
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F.7. Připravit a realizovat akci pro klienty, rodinné příslušníky a příznivce domova s názvem 

„Sluníčko má dvacet“. 

 T: 6/2020           
         

splněno – realizace 9/2020 

Akci pro klienty, rodinné příslušníky a příznivce domova s názvem „Sluníčko má dvacet“  

se podařilo uskutečnit v měsíci září 2020. K úspěchu této významné události přispěla četná 

hudební vystoupení, děti z mateřských škol, výstava obrazů Lenky Kocierzové, veterán club  

a Mental café. Důstojnost pak oslavě dodala katolická mše. 

 

   

 

 

 

   

                                                                                                                Mgr. Marek Tejzr 

                                                                                                                ředitel organizace 

V Ostravě, dne 27.1.2021 


