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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE K PLÁNU ČINNOSTI

Dovolte, abych Vás seznámil s plánem činnosti na rok 2022. 

Věřím, že tento rok bude již ve znamení doznívání koronavirové pandemie a zahájíme tak
běžné společenské akce a aktivizační činnosti, jak jsme byli zvyklí.

Organizaci čeká v letošním roce již čtvrtá obhajoba reauditu Vážka u pobytové služby
Domova se zvláštním režimem. Také se chystáme dále rozvíjet prvky paliativní péče a v této
souvislosti usilovat o posílení zdravotního personálu o jednoho zaměstnance.

Rovněž připravujeme koncepci na přemístění pobytové služby Domova se zvláštním režimem
z původních prostor úseku B1 z budovy B na budovu A. Klienty máme v úmyslu ubytovat na
úseky A3, A2 a klienty pobytové služby Domova pro seniory z úseku A3, A2 přemístit na úsek
B1. Záměrem je zajistit klientům Domova pro seniory komfortnější využití nabízených služeb.
Jedná se zejména o kavárnu, pedikúru, kadeřnictví a prostory spojené s aktivizačními
činnostmi. Klientům Domova se zvláštním režimem naopak zajistit vyšší úroveň kvalitní péče,
jelikož stávající úsek B1 je velice rozsáhlý a na zajištění péče velice náročný. Vzhledem ke
vzrůstající závislosti na péči a zvyšujícím se počtům žádostí potenciálních klientů s různými
stádii demencí, máme záměr navýšit kapacitu u pobytové služby Domova se zvláštním
režimem ze 106 klientů na 116 klientů a u pobytové služby Domova pro seniory snížit kapacitu
ze 78 klientů na 68 klientů. Realizaci koncepce plánujeme od ledna roku 2023. V této
souvislosti vzneseme požadavek na navýšení personálu v přímé péči a to o čtyři zaměstnance
PSS § 116a). Tento krok povede k přiblížení k naplnění personálního standardu, který nyní
nesplňujeme.

Z technického hlediska proběhne v Domově Sluníčko inovace stravovacího provozu, na který
jsme ve spolupráci se zřizovatelem Statutárním městem Ostrava získali dotaci z MPSV
ve výzvě č. 9. Inovace stravovacího provozu úzce souvisí se zajišťováním celodenní stravy
pro vybrané subjekty organizace Čtyřlístek p. o.

Organizace se zapojila do výzvy Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb
poskytovaných v MSK na rok 2022. Pro pobytovou službu Domov pro seniory žádáme o
dotaci na vybudování evakuačního výtahu. Pro pobytovou službu Domov se zvláštním
režimem žádáme o dotaci na pořízení 2 ks síťových zvedáků pro imobilní klienty. Z
personálního hlediska se zaměříme na stabilizaci personálu pracovníků přímé péče.
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Nadále se budeme snažit zvyšovat kvalitu poskytované služby a zaměřovat se na individuální
přístup v péči o klienty obou poskytovaných služeb. A v neposlední řadě prohlubovat
spolupráci s rodinnými příslušníky a příznivci Domova Sluníčko.

Mgr. Marek Tejzr
ředitel organizace
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POSLÁNÍ A VIZE ORGANIZACE

Posláním naší služby je poskytování podpory a pomoci při zajišťování základních
životních potřeb, naplňování důstojného, plnohodnotného a aktivního života. Domov
pro seniory a Domov se zvláštním režimem poskytují kvalitní ošetřovatelskou,
zdravotnickou, ergoterapeutickou a rehabilitační péči.

Vhledem k vzrůstajícím závislostem na péči a narůstajícímu počtu klientů s různým
stádiem demencí má organizace v úmyslu rozšířit kapacitu Domova se zvláštním
režimem a následně snížit kapacitu Domova pro seniory se zachováním kapacity 184
klientů Domova Sluníčko.

Z technického hlediska plánuje organizace inovaci stravovacího provozu v souvislosti
s vyvážením celodenní stravy pro vybrané subjekty zřizovatelem SMO pro organizaci
Čtyřlístek p. o.

Pro kvalitní služby je nutná manažerská i lidská péče o personál. Proto budeme
směřovat k efektivnímu získávání odborných a kompetentních pracovníků. Budeme
školit vedoucí zaměstnance, aby uměli dobře pracovat se svými týmy. ,,Spokojený
zaměstnanec = spokojený senior".
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ZÁKLADNÍ INFORMACE I - plán činnosti

K
a
p
a
c
i
t
a

Počet klientů 
k 31.12.

Přepočtený 
počet 

zaměstnanců 
schválený RM

78 56,10

106 91,90

184 0 148,00

WWW STRÁNKY A ZÁKLADNÍ KONTAKTY

ID DATOVÉ SCHRÁNKY IČ

Zpracoval: Příjmení, jméno, tit. / e-mail / mobil

jph653r 70631832

Tejzr, Marek, Mgr./tejzr@domovslunicko.cz/737 249 721

CELKEM

https://domovslunicko.ostrava.cz/; Mgr. Marek Tejzr; T: 555 131 030; E: tejzr@domovslunicko.cz

NÁZEV ORGANIZACE

Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Poskytování sociální služby "domov ze zvláštním režimem" dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních 
službách, registrace služby pod č.j. MSK 102735/2007 (ze dne 3.10.2007), identifikátor 3119505

SÍDLO

Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Druhy poskytovaných služeb

Poskytování sociální služby "domov pro seniory" dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, 
registrace služby pod č.j. MSK 102735/2007 (ze dne 3.10.2007), identifikátor 7543337
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ZÁKLADNÍ INFORMACE II - plán činnosti

PRŮMĚRNÝ EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ

P
S
S

S
O
C

Z
D
R

S
P
R

M
A
N

D
Ě

L

L
É
K
 
P
S
Y

V
Y
C
H

C
E
L
K
E
M

29,30       4,20        9,20        1,60         1,20        10,60      56,10       

53,20       4,80        13,80      2,40         1,80        15,90      91,90       

-            

-            

-            

-            

-            

-            

-            

82,50       9,00        23,00      4,00        3,00        26,50     -         -         148,00     

Druh poskytované služby 
(příp. místo)

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

CELKEM
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ZÁKLADNÍ INFORMACE 1a - doplňující informace organizace

Struktura zaměstnanců Domova Sluníčko k 1. 1. 2022

SLUŽBA SLUŽBA
Domov pro seniory Domov se zvl. režimem

THP (finanční referent, PaM, účetní, hlavní 
účetní)  (4)

1,6 2,4

Zásobovač  (1) 0,6 0,9

CELKEM                                     148  56.1 91.9

Nutriční terapeut (1) 0,4 0,6

Pracovník v soc. službách dle §116b)   (5)

Recepce (5) 2 3

Údržba (2) 0,8 1,2

Zásobovač   potravin    (1)                                  0,4 0,6

Prádelna (4) 1,6 2,4

Kuchyň (13) 5,2 7,8

Ředitel  (1) 0,4 0,6

Vedoucí provozně-technického útvaru (1) 0,4 0,6

Ergoterapeut-vedoucí úseku ergoterapie a 
aktivačních činnosti (1)

0,4 0,6

Nutriční terapeut -vedoucí úseku stravování 
(1)

0,4 0,6

Všeobecná sestra (18) 7,2 10,8

Fyzioterapeut (1) 0,4 0,6

Ambulantní sestra  (1) 0,4 0,6

Vedoucí úseku 3 3

Sociální pracovník 1 1

Pracovník v soc. službách dle §116a)   27 51

2,3 2,2

Pracovní pozice

Vedoucí útvaru sociální a přímé péče 0,4 0,6

Vedoucí zdravotního úseku 0,2 0,8
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ZDROJE - plán činnosti

PLÁNOVANÉ ZDROJE NA NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ

44 545 70 847 115 392

33 127 52 600 85 727
9 243 15 082 24 325

0 0 0
493 657 1 150

0 0 0
1682 2508 4 190

25 655 43 287 68 942

10 511 13 979 24 490
8 438 18 763 27 201
3 320 5 510 8 830
1704 2527 4 231
1 682 2 508 4 190

13 216 18 513 31 729
0 0 0

5 674 9 047 14 721
44 545 70 847 115 392

87,77 87,60 87,67

1 649 000                                         

Neinv. přísp. SMO = N-V-O-J

úhrady klienti (pobyt strava)

Předpokládaný objem získaných externích zdrojů v Kč

příjmy za péči
od zdrav. poj.
ostatní
odpisy

Státní dotace (O)
Ostatní dotace (J)

Výnosy CELKEM

% soběstačnosti (bez odpisů, vč. O+J)

Celkem

Náklady (N)
z toho:

osobní
ostatní

sl. 4 sl. 5

účelové

tis. Kč DS DZR sl. 3

odpisy movitého majetku - svěřený
odpisy movitého majetku - vlastní
odpisy nemovitého majetek

Vlastní výnosy (V)
z toho:
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CERTIFIKÁTY V OBLASTI PÉČE UDĚLENÉ ORGANIZACI

plán činnosti

rok udělení
rok 

recertifikace

2014 2022

2020 2023

2020 2023

Název a popis certifikátu nebo konceptu péče

Vážka

Koncept bazální stimulace v péči o klienty

Paliativní péče "Pohlaďme umírajícímu tvář"
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OBLASTI ZVYŠOVÁNÍ KVALITY
plán činnosti

Týmová spolupráce pracovníků Domova Sluníčko bude podpořena teambuildingovou aktivitou. V
domově bude zintenzivněna spolupráce v rámci multidisciplinárních týmů s výstupem k
individualizovanému přístupu u jednotlivých klientů.

Domov Sluníčko potřebuje průběžně také obměňovat materiálně-technické zázemí pro poskytování
kvalitní podpory a pomoci. V rámci vybavení se jedná o stará lůžka, matrace, závěsné techniky,
křesla, aj.

Ve kterých oblastech kvality a humanizace péče očekáváte nejvýznamnější zlepšení, jaké 
činnosti plánujete v následujícím roce?

Domov v roce 2022 připraví koncept na změnu tří úseků, z toho jeden úsek služby DZR bude
rozdělen na dva menší a dva úseky služby DS budou spojeny do jednoho. S tímto konceptem bude
spojena žádost o navýšení kapacity pro službu DZR a snížení kapacity DS. Důležité bude navýšení
počtu pracovníků. 

V roce 2022 Domov Sluníčko čeká obhájení Certifikace Vážka. Tato recertifikace je velmi důležitá pro
udržení stávající kvality v oblasti poskytování sociální služby osobám s demencí. Domov Sluníčko
bude dále pracovat na zvyšování kvality v oblasti stravování. Bon Appetit bude podpořen interním
vzděláváním zaměstnanců v dané oblasti, intenzivnější komunikací vedoucí stravovacího provozu s
klienty služeb i zaměstnanci. Dále bude rozvíjena oblast paliativní péče.

Ke zvyšování kvality by měl přispět také pilotní projekt dvanáctihodinových směn na jednom z úseků
domova se zvláštním režimem. Dále bude pro pracovníky v obou službách zajištěno intenzivní
vzdělávání, supervize i výměnné stáže. 

Komunikace s rodinami bude podpořena pololetním osobním setkáváním s managementem
organizace. Zjišťováním spokojenosti nejen dotazníkovým šetřením směrem k rodinám, klientům i
zaměstnancům.
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ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY - plán činnosti

Uveďte hlavní plánované aktivity v oblasti zjišťování zpětné vazby (klienti, rodinní příslušníci, 
zaměstnanci, spolupracující subjekty, dobrovolníci, zřizovatel apod.) v daném roce.

V roce 2022 bude nadále prováděn sběr potřebných informací ke zvyšování kvality poskytovaných
sociálních služeb. Opětovně budou osloveni klienti, rodinní příslušníci a zaměstnanci domova.
Rodinní příslušníci mají dále možnost minimálně dvakrát ročně osobní účasti na setkání s
managementem organizace, kde získají bližší informace o chodu domova a mohou vyjádřit své
požadavky, podněty, připomínky i stížnosti. Klienti mají možnost podávat podněty i stížnosti dle
nastavených pravidel a možnost osobních setkání v rámci jednotlivých úseků s vedením organizace.
Koordinátor dobrovolníků zjišťuje průběžně zpětnou vazbu od dobrovolníků, kteří do organizace
docházejí. V rámci výměnných stáží, či praxí budou dále vyplňovány zpětnovazebné dotazníky k
zjištění spokojenosti. 
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STRATEGICKÉ CÍLE

č. Strategické cíle
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle

21001
Ve spolupráci a s podporou zřizovatele dopracovat definování základních strategických 
cílů a vizí organizace v rámci přípravy na nový systém hodnocení a přípravy plánů 
činnosti příspěvkových organizací. T: 12/2022

4.4 Humanizace 

péče

2.1 Investice a 

rekonstrukce

VIZE / POSLÁNÍ ORGANIZACE:
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ÚKOLY - FINANČNÍ ZDROJE

č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle
TERMÍN BePlan

RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

22001 Zajistit splnění podmínek Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě. 1.1 Výnosy a 
náklady

31.12.2022

22002
Žádat o dofinancování sociálních služeb v mimořádných kolech včetně získávání finančních 
prostředků z externích zdrojů (MSK, MPSV a jiných zdrojů k případnému zlepšování materiálního 
vybavení).

1.1 Výnosy a 
náklady

31.12.2022

22003
Pokračování dobré praxe z minulých let v oblasti práce s rodinami při uzavírání doplatkových 
dohod.

1.1 Výnosy a 
náklady

31.12.2022

22004 Zajišťování sponzorských darů. 1.1 Výnosy a 
náklady

31.12.2022

22005 Podávání žádostí o přehodnocení přiznaných PNP na základě aktuálního stavu klientů. 1.1 Výnosy a 
náklady

31.12.2022
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ÚKOLY - BUDOVY A PROVOZ

č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle
TERMÍN BePlan

RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

22001
Výstavba speciálního místa pro společenské aktivity v rámci zahrady. Výstavba souvisí s 
koncepcí přemístění pobytové služby DZR na budovu A, úseky A2, A3.

4.1 Prostředí  zdroje organizace              300 000,00 Kč 

22002 Postupná obnova závěsné zvedací techniky. Stávající zařízení je již za hranicí životnosti.
2.1 Provozně 

technické 
prostředky

 dotace MSK + zdroje 
organizace 

             498 000,00 Kč 

22003
Obměna výtahu v rámci projektu MSK. Vybudování výtahu s evakuačním řízením v souladu s 
platnými normami.

2.1 Investice a 
rekonstrukce

 dotace MSK + zdroje 
organizace 

          2 087 825,00 Kč 

22004
Oprava vnitřního rozhlasu a zkvalitnění předávání informací klientům domova formou 
Sluníčkového rádia. Zařízení je částečně nefunkční, za hranicí životnosti a tvoří součást 
systému EPS.

2.1 Provozně 
technické 
prostředky

 příspěvek zřizovatele              300 000,00 Kč 

22005
Zabezpečení balkónů na úseku A2, A3. Zabezpečení souvisí s koncepcí přemístění pobytové 
služby DZR na budovu A, úseky A2, A3.

2.1 Provozně 
technické 
prostředky

 zdroje organizace              100 000,00 Kč 

22006
Oprava nájezdové rampy u ředitelství domova a pro zásobování. Důvodem jsou opadávající 
obklady související se zvýšenou vlhkostí. Hrozí nebezpečí úrazu.

2.1 Provozně 
technické 
prostředky

 zdroje organizace              200 000,00 Kč 

22007
Postupná výměna lůžek na pokojích klientů. Stávající lůžka jsou opotřebená a za hranicí 
životnosti.

2.1 Investice a 
rekonstrukce

 příspěvek zřizovatele              500 000,00 Kč 

22008
Pořízení nových koupacích židlí na jednotlivé úseky. Stávající zařízení jsou již opotřebená a 
nevyhovující.

4.1 Prostředí  zdroje organizace                90 000,00 Kč 

22009
Postupná obměna speciálních křesel pro imobilní klienty. Stávající zařízení jsou již 
opotřebená a nevyhovující.

2.1 Provozně 
technické 
prostředky

 zdroje organizace                30 000,00 Kč 

22010
V rámci péče, dovybavit úseky skluznými prostěradly pro lepší manipulaci a zvýšení 
komfortu klientů.

2.1 Provozně 
technické 
prostředky

 zdroje organizace                48 000,00 Kč 

22011
Částečná obměna vozíků pro ranní a večerní hygieny klientů na jednotlivých úsecích. 
Stávající zařízení jsou již opotřebená, nevyhovující a za hranicí životnosti.

2.1 Provozně 
technické 
prostředky

 zdroje organizace                60 000,00 Kč 

22012
Postupná obměna odsávaček na zdravotním úseku. Stávající zařízení jsou již za hranicí 
životnosti.

2.1 Provozně 
technické 
prostředky

 zdroje organizace                32 000,00 Kč 

22013
Odstranění koupacích "autíček" z centrálních koupelen DZR. Stávající zařízení jsou 
nefunkční a za hranicí životnosti.

2.1 Provozně 
technické 
prostředky

 zdroje organizace                70 000,00 Kč 

21009
Postupná výměna matrací v obou pobytových službách. Stávající matrace jsou opotřebené, 
nutná výměna.

2.1 Provozně 
technické 
prostředky

 zdroje organizace              100 000,00 Kč 

21004

Úpravy stravovacího provozu vč. dodání technologie. Stávající zařízení nevyhovuje 
požadované kapacitě v souvislosti s vyvážením stravy pro vybrané subjekty organizace 
Čtyřlístek p.o. Stávající technologie je již za hranicí životnosti, spotřebiče opotřebené, za 
hranicí životnosti.

2.1 Investice a 
rekonstrukce

 dotace MPSV           6 685 362,00 Kč 

22014
Malování pokojů, chodeb, kanceláří a zázemí budovy B domova. Vytvořit orientační systém 
DZR – nové barevné rozlišení chodeb včetně jejich estetizace.

4.1 Prostředí  příspěvek zřizovatele              754 000,00 Kč 

22015 Pořízení velkokapacitní granulovací myčky - dovybavení stravovacího provozu. 2.1 Investice a 
rekonstrukce

 příspěvek zřizovatele              952 000,00 Kč 

16



ÚKOLY - LIDSKÉ ZDROJE

č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle
TERMÍN BePlan

RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

22001
Nastavení pilotního projektu 12hodinové směnnosti na jednom úseku DZR za účelem 
zajištění delšího odpočinku ve volnu mezi směnami.

3.4 Struktura a 

počty
31.12.2022

22002
Navýšení počtu zaměstnanců v domově z důvodu vzrůstající závislosti klientů na péči a 
přiblížení se naplnění "personálního standardu".

3.4 Struktura a 

počty
31.12.2022

22003 Interní vzdělávání v oblasti stravování, oblasti demence. 3.2 Vzdělávání 31.12.2022

22004 Vzdělávání vedoucích pracovníků v rámci manažerských schopností. 3.2 Vzdělávání 31.12.2022  zdroje organizace                  84 000,00 Kč 

22005 1x ročně teambuldingové aktivity pro jednotlivé úseky včetně managementu.
3.1 Kultura 

organizace a 

participace

31.12.2022  zdroje organizace                  14 000,00 Kč 
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ÚKOLY - KVALITA PÉČE

č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle
TERMÍN BePlan

RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

22001
Příprava konceptu stěhování části DZR do jiných prostor, výměnou s klienty DS. Bude se týkat 
42 klientů DZR a 52 klientů DS. 

4.4 Humanizace 

péče
31.12.2022

22002
Zvýšení kapacity klientů DZR, snížení kapacity DS. Kapacita klientů DZR bude navýšena o 10 
klientů (ze 106 stávajících na 116) a snížení kapacity klientů DS o 10 (ze 78 stávajících na 68). 
Počet přijatých žádostí na DZR převyšuje počet žádosti podaných na DS.

4.4 Humanizace 

péče
31.12.2022

22003 Reaudit Vážky.
4.2 Rozvoj 

konceptů péče
31.12.2022  zdroje organizace                     18 750,00 Kč 

22004
Vytvořit orientační systém DZR – nové barevné rozlišení chodeb včetně jejich estetizace v 
souvislosti s plánovanou výmalbou  pokojů, chodeb, kanceláří a zázemí budovy B domova.

4.1 Prostředí 31.12.2022  příspěvek zřizovatele                   754 000,00 Kč 

22005 Udržení kvality poskytované služby v konceptu Paliativní péče, Bazální stimulace a Bon Appetit
4.4 Humanizace 

péče
31.12.2022

22006 Pololetní setkávání s rodinami, seznámení s výstupy v organizaci, získání zpětné vazby.
4.4 Humanizace 

péče
31.12.2022

22007
Estetizace jídelen DZR v rámci Bon Appetit, které povede ke zvýšení komfortu klientů při 
podávání stravy.

4.1 Prostředí 31.12.2022  zdroje organizace                       9 000,00 Kč 

22008
Čtvrtletní skupinové setkání nutriční terapeutky s klienty, které bude přínosem ke zkvalitnění 
stravy klientů.

4.2 Rozvoj 

konceptů péče
31.12.2022
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ÚKOLY - KONTROLNÍ SYSTÉM

č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle
TERMÍN BePlan

RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

22001 Aktualizace vnitřních metodik – standardů kvality.
5.1 Interní 

kontroly
31.12.2022

22002
Vnitřní kontrolní systém realizovat dle platné a aktualizované směrnice o kontrolní činnosti 
č. 1/2014/S.

5.1 Interní 

kontroly
31.12.2022
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ÚKOLY - DOBRÉ JMÉNO A PUBLIC RELATIONS

č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle
TERMÍN BePlan

RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

22001 Slavnostní otevření pochozí terasy na úseku B2.
6.1 Dobré jméno 

a PR
31.12.2022  zdroje organizace                    5 000,00 Kč 

22002 Instalace vzácných obrazů s názvem Pionýrská galerie 1965, včetně vernisáže 6.2 Spolupráce 31.12.2022  zdroje organizace                    3 000,00 Kč 

22003 Benefiční koncert pro sociální služby Domova Sluníčko.
6.1 Dobré jméno 

a PR
31.12.2022  zdroje organizace                200 000,00 Kč 

22004

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 mateřskými a základními školami
 Spolupráce se Skautským oddílem Vítkovice

6.2 Spolupráce
4.3 Aktivizace 

a volný čas

6.1 Dobré 

jméno a PR
31.12.2022

22005
Nadále spolupracovat se školskými zařízeními formou umožnění vykonání odborné praxe 
nebo stáže studentům vyšších odborných škol sociálních a sociálních fakult.

6.2 Spolupráce
6.1 Dobré 

jméno a PR
31.12.2022

22006
Realizovat 2 technické dny za účasti zaměstnanců domova, žáků základní a středních škol, 
ostatních dobrovolníků.

6.2 Spolupráce
6.1 Dobré 

jméno a PR
31.12.2022

22007
V organizaci plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením dle § 81 odst. 5 zákona 
435/2004 Sb. v souladu s vyhláškou č. 518/2004 Sb. V případě neplnění předepsaného 
povinného podílu plnit povinnost odběrem výrobků a služeb.

6.2 Spolupráce
6.1 Dobré 

jméno a PR
31.12.2022

22008
Pokračovat ve spolupráci s vězeňskou službou ČR, vazební věznicí Ostrava při úpravě 
vnějších i vnitřních prostor Domova Sluníčko.

6.2 Spolupráce
6.1 Dobré 

jméno a PR
31.12.2022

22009
Činnost organizace bude prezentována na webových stránkách, v tisku a na setkáních s 
laickou i odbornou veřejností.

6.1 Dobré jméno 

a PR
31.12.2022
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CÍLE NA ROKY 2023 - 2024

č. Popis cílů
Vazba na 
hlavní cíl

Vazba na 

další cíle

Vazba na 

další cíle
TERMÍN BePlan

RM/ZM 
(číslo 

usnesení)
Popis zdrojů Náklady v Kč

2324001 24 kg sušič prádla, výměna za původní. Stávající zařízení je již za hranicí životnosti.
2.1 Provozně 

technické 

prostředky

31.12.2023  zdroje organizace               170 000,00 Kč 

2324002
Oprava zárubní dveří pokojů a provozních místností budovy A formou lepení ochranných 
Lprofilů z důvodu estetizace prostředí.

4.1 Prostředí 31.12.2023  prostředky zřizovatele               450 000,00 Kč 

2324003
Lednice s vymezenými dělenými prostory pro klienty DS pro splnění hygienických 
požadavků.

2.1 Provozně 

technické 

prostředky

4.4 

Humanizace 

péče

31.12.2023  prostředky organizace               150 000,00 Kč 

2324004
Postupná výměna nočních stolků služby DZR. Původní stolky jsou již opotřebené a za 
hranicí životnosti.

4.1 Prostředí

4.4 

Humanizace 

péče

31.12.2023  prostředky zřizovatele               850 000,00 Kč 

2223012  2 ks myčky podložních mís na DS – výměna za původní, poruchové z r. 2000.
2.1 Provozně 

technické 

prostředky

31.12.2023  prostředky organizace               306 000,00 Kč 

2324006
Postupné odstraňování bariérovosti v rámci nájezdů do koupelen v rámci zkvalitnění 
poskytované služby.

4.1 Prostředí 31.12.2024  příspěvek zřizovatele               300 000,00 Kč 

2324007
Vybudování systému nekonečných cest na zahradě. Systém souvisí s koncepcí přemístění 
pobytové služby DZR na budovu A, úseky A2, A3.

4.1 Prostředí 31.12.2024  příspěvek zřizovatele               800 000,00 Kč 

2324008
Výstavba výtahu na budově A. Souvisí s koncepcí přemístění pobytové služby DZR na 
budovu A, úseky A2, A3. Jedná se o venkovní výtah, který má klientům umožnit snadnější 
přístup do zahrady domova.

2.1 Investice a 

rekonstrukce
31.12.2024  příspěvek zřizovatele            3 000 000,00 Kč 

2324009
Postupná obměna ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance z důvodu 
opotřebení.

4.4 Humanizace 

péče
31.12.2024  zdroje organizace               200 000,00 Kč 

2324010 Stavěcí zvedák Sara plus. Stávající zvedák je již nevyhovující, za hranicí životnosti.
2.1 Provozně 

technické 

prostředky

31.12.2024  prostředky organizace               231 000,00 Kč 

2324011 Reudit certifikace bazální stimulace a paliativní péče.
4.2 Rozvoj 

konceptů péče
31.12.2023  zdroje organizace                 40 000,00 Kč 
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SAZEBNÍK ÚHRAD
Domov pro seniory

Pozn.: v případě schválení novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách dojde ke zvýšení částek úhrad.
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SAZEBNÍK ÚHRAD
Domov se zvláštním režimem

Pozn.: v případě schválení novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách dojde ke zvýšení částek úhrad

23



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Organizační struktura celé organizace 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Organizační struktura Domova pro seniory k 1.1.2022
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Organizační struktura Domova se zvláštním režimem k 1.1.2022
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