
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Y H O D N O C E N Í  P L Á N U  Č I N N O S T I  

Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, 

Čujkovova 1717/25, Ostrava-Zábřeh  

 

 

na rok 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



2 
 

Obsah: 

 

  strana 

 

Popis služby, počet a struktura zaměstnanců, vymezení základních a fakultativních   3 

činností    

  

A)   Zabezpečení provozu 

1. Zdroje financování služby DPS a DZR   4 

2. Provozní akce   4 

3. Úsporná opatření   6 

4. Využívání dotačních titulů z externích zdrojů   6 

5. Vedlejší hospodářská činnost   7 

 

B)   Naplňování hlavních cílů organizace 

1. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení              7                 

2. Nové aktivity   8 

 

C)  Lidské zdroje   9 

  

D)  Zabezpečení vnitřního kontrolního systému 10 

  

E)  Rozvojové cíle organizace na období 2020 - 2021                                                                     10              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem Čujkovova 1717/25,  

700 30 Ostrava-Zábřeh poskytuje dva druhy sociálních služeb: 

 
a) Domov pro seniory - dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kapacita 214 míst. 

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména 

z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 

b) Domov se zvláštním režimem – dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kapacita 

87 míst. 

Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytové služby osobám se stařeckou, Alzheimerovou 

demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění  

a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 

 
Počet a struktura zaměstnanců k 31.12.2020: 

pracovní pozice § 49 - DPS § 50 - DZR ev. počet přep. stav 

vedoucí útvaru sociální a zdravotní péče 0,7 0,3 1 1 

vedoucí služby DPS a DZR 1,4 0,6 2 2 

sociální pracovnice 6,3 2,7 9 9 

pracovník v sociálních službách tř. 5 49 33 82 82 

pracovník v sociálních službách tř. 6 - VČA 10,19 4,37 15 14,56 

koordinátorka průběhu služby 7 3 10 10 

koordinátorka zdravotní péče 7 3 10 10 

všeobecná sestra u lůžka 10 6 16 16 

praktická sestra 4 0 4 4 

všeobecná sestra na ambulanci 0,7 0,3 1 1 

fyzioterapeut 1,83 0,8 3 2,63 

všeobecná sestra na rehabilitaci 1,22 0,53 2 1,75 

pracovník v sociálních službách na rehabilitaci 0,7 0,3 1 1 

ředitelka 0,7 0,3 1 1 

provozní 0,7 0,3 1 1 

mzdová účetní a personalistka 0,7 0,3 1 1 

finanční referentka 0,7 0,3 1 1 

vedoucí stravovacího úseku – nutriční terapeut 0,7 0,3 1 1 

zásobovač 2,1 0,9 3 3 

kuchař  4,2 1,8 6 6 

pracovník stravovacího provozu tř. 3 3,5 1,5 5 5 

pracovník stravovacího provozu tř. 2 0,7 0,3 1 1 

dělník prádelny 7 3 10 10 

uklízečka 18 6 24 24 

domovník 0,7 0,3 1 1 

vrátný – spojovatel 2,1 0,9 3 3 

švadlena 0,7 0,3 1 1 

údržbář 0,7 0,3 1 1 

Celkem 143,97 71,16 216 215,13 
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A) Zabezpečení provozu (údaje z materiálu SMO – rozpočet na rok 2020) 
 

1. Zdroje financování  

Domova pro seniory (skutečnost za rok 2020 k datu zpracování materiálu zatím nevyčíslena, 

přesné údaje budou součástí materiálu Hodnocení činnosti a hospodaření PO za rok 2020). 

plánované náklady vč. odpisů      89 815 tis. Kč 

plánované výnosy       51 552 tis. Kč 

schválený neinvestiční příspěvek zřizovatele SMO   13 681 tis. Kč 

 z toho: na provoz      13 034 tis. Kč 

  na odpisy           647 tis. Kč 

  

očekávaná státní dotace z MPSV     24 582 tis. Kč 

 

Domova se zvláštním režimem (skutečnost za rok 2020 k datu zpracování materiálu zatím 

nevyčíslena, přesné údaje budou součástí materiálu Hodnocení činnosti a hospodaření PO  

za rok 2020). 

plánované náklady vč. odpisů      45 603 tis. Kč 

plánované výnosy       24 408 tis. Kč 

schválený neinvestiční příspěvek zřizovatele SMO     9 249 tis. Kč 

z toho: na provoz         8 971 tis. Kč 

 na odpisy            278 tis. Kč 

 

očekávaná státní dotace z MPSV     11 946 tis. Kč 

   

 

2. Provozní akce 

 

V případě akcí na svěřeném nemovitém majetku zřizovatele, u kterých by bylo nutné žádat  

o stavební povolení nebo by šlo o ohlášku, si PO v souladu se zřizovací listinou zajistí 

předchozí souhlas zřizovatele.  

 

a) Realizovat stavební úpravy sociálního zařízení pro zaměstnance domova – muže, 

spočívající v rozšíření počtu sprchovacích boxů, změně dispozice v umístění umyvadel, 

výměně rozvodů elektroinstalace, rozvodů zdravotechniky, výměně sanitárních předmětů 

apod. Náklady ve výši 340 tis. Kč budou hrazeny z investičního fondu organizace. 

 

Termín: do 30.6.2020 

Splněno: 

Stavební úpravy sociálního zařízení byly provedeny v termínu. Skutečné náklady ve výši 

345 tis. Kč byly hrazeny z investičního příspěvku zřizovatele.  

 

b) Realizovat rekonstrukci výtahu o nosnosti 100 kg v objektu B Domova Čujkovova, který 

slouží ke svozu špinavého prádla do prádelenského provozu v suterénu budovy. Stávající 

výtah je v provozu od roku 1994 a již neodpovídá současným požadavkům na bezpečný 

provoz. Náklady ve výši 600 tis. Kč budou hrazeny z investičního příspěvku zřizovatele, 

který byl schválen usnesením rady města Ostravy č. 1807/RM/27 ze dne 16.7.2019 

s termínem čerpání do 30.4.2020. Úkol se přesouvá z roku 2019. 

 

Termín: do 30.4.2020 

Splněno:  

Rekonstrukce výtahu do prádelenského provozu byla realizována v termínu. Celkové 

náklady činily 573 677,50 Kč a byly hrazeny z investičního příspěvku zřizovatele. 

Nevyčerpané finanční prostředky do poskytnuté výše 600 tis. Kč ve výši 26 322,50 Kč 

byly vráceny na účet statutárního města Ostrava.  
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c) Realizovat instalaci požárních hlásičů v určených prostorách obou objektů Domova 

Čujkovova včetně dalšího příslušného zařízení. Náklady, které budou hrazeny 

z investičního příspěvku zřizovatele budou vyčísleny po zpracování projektové 

dokumentace.  

Termín: do 30.9.2020 

Nesplněno z objektivních důvodů: 

Rada města usnesením č. 3684/RM1822/56 ze dne 28.4.2020 schválila poskytnutí 

investičního příspěvku ve výši 400 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s vypracováním 

zprávy požárně bezpečnostního řešení (dále PBŘ) objektů domova a projektové 

dokumentace elektrické požární signalizace (dále EPS), (rozšíření) stávající EPS  

o instalaci požárních hlásičů v dalších vybraných prostorách domova. Za zpracování PBŘ 

a projektové dokumentace byly uhrazeny náklady ve výši 80 465,- Kč. Usnesením RMO 

ze dne 1.12.2020 bylo rozhodnuto o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1 170 tis. 

Kč na dofinancování elektrické požární signalizace. S ohledem na epidemiologickou 

situaci, uzavření jednotlivých úseků z důvodu karantény či vytvoření „covidových“ zón 

nebylo reálné zahájení této akce v roce 2020. 

Zřizovatelem bylo v průběhu 4. čtvrtletí 2020 rozhodnuto, že instalace EPS bude řešena 

zřizovatelem, proto nevyčerpané prostředky ve výši 319 535,- Kč z 1. investičního 

příspěvku byly vráceny na účet zřizovatele. Finanční prostředky ve výši 1 170 tis. Kč 

budou vráceny na účet SMO po výzvě zřizovatele.   

 

 

d) Realizovat výměnu signalizačního zařízení „sestra – uživatel“ ve všech pokojích uživatelů 

v objektu A Domova Čujkovova. Náklady, které budou hrazeny z investičního fondu 

organizace budou vyčísleny po zpracování projektové dokumentace. 

 

Termín: do 31.12.2020 

Nesplněno z objektivních důvodů: 

Realizace výměny signalizačního zařízení v objektu A byla plánována souběžně s instalací 

požárních hlásičů v jednotlivých pokojích uživatelů za účelem zamezení opakovaného 

stěhování uživatelů z pokojů z důvodu zajištění bezpečnosti uživatelů v době zasekávání 

kabelových rozvodů, zamezení opakovanému malování a generálnímu úklidu a tím 

snížení komfortu bydlení atd. Vzhledem k epidemiologické situaci a k tomu, že došlo  

ke zrušení investiční akce „EPS“, nemělo smysl zahajovat samostatnou akci na výměnu 

signalizačního zařízení. Výměna signalizace bude realizována v návaznosti na instalaci 

požárních hlásičů.  

 

e) Za účelem zkvalitnění bydlení uživatelů, realizovat výměnu obložení u části postelí 

v objektu A Domova Čujkovova. Náklady ve výši cca 200 tis. Kč budou hrazeny 

z provozních prostředků organizace.  

Termín: do 31.12.2020 

Nesplněno z objektivních důvodů: 

S ohledem na epidemiologickou situaci v průběhu celého roku - uzavření jednotlivých 

úseků z důvodu karantény či vytvoření „covidových“ zón nebylo reálné zahájení této akce 

v roce 2020. Většina dodavatelů nepovolovala vstup svých zaměstnanců do objektu 

domova, pokud se nejednalo o vyloženě havarijní a nezbytné situace. Úkol se přesouvá  

do roku 2021. 

 

Provozní akce realizována nad rámec Plánu činnosti: 

V rámci „covidových“ opatření byly pořízeny u dvou vstupních dveří videotelefony  

a dálkové ovládání otevírání dveří. Náklady ve výši 86 tis. Kč byly hrazeny z provozních 

prostředků organizace.  
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3. Úsporná opatření 

 

a) Nadále realizovat nákupy prostřednictvím Nákupního portálu města Ostravy. 

 

Termín: průběžně po celý rok 

Splněno: 

V průběhu roku byla realizována většina nákupů potravin, drogerie a dalšího spotřebního 

materiálu dle aktuální nabídky na nákupním portálu města Ostravy. K 31.12.2020 dosáhla 

organizace ratingové hodnocení A++, docílená úspora představuje 2 180 tis. Kč. 

 

 

4. Využívání dotačních titulů z externích zdrojů 

 

a) Obnovit vybavení 5 pracoven personálu na úsecích 1A – 5A. Náklady ve výši 950 tis. Kč 

budou hrazeny z externích zdrojů. 

Termín: do 30.11.2020 

Nesplněno z objektivních důvodů: 

Vzhledem k epidemiologické situaci a uzavření domova nebylo možno provádět jakékoliv 

práce na jednotlivých úsecích. Úkol je převeden do roku 2021. 

 

 

b) Na základě společenské prospěšnosti a mezigenerační solidarity pokračovat i nadále 

ve vlastním projektu „Pomáháme plnit sen….“ a tím vytvořit podmínky pro získání 

finančních prostředků na pokrytí nákladů na vzdělávání 2 dětí ze sociálně slabých poměrů 

v Indii a v Bělorusku v rámci celostátního projektu „Adopce na dálku“. Finanční 

prostředky získat od dárců z řad uživatelů, zaměstnanců, případně spolupracujících firem. 

Termín: do 31.12.2020 

Splněno: 

Projekt „Adopce na dálku“ úspěšně pokračoval i v roce 2020, finanční prostředky  

na podporu dívky z Indie a chlapce z Ukrajiny byly získány od zaměstnanců  

a spolupracujících firem.  

 

c) Zajistit finanční prostředky z externích zdrojů na financování akcí pro uživatele (sponzoři, 

nadační fond „Pro klidné stáří“ apod.), ve výši alespoň 50 tis. Kč. 

 

Termín: do 31.12.2020 

Splněno: 

Z externích zdrojů bylo zajištěno celkem 61 tis. Kč na nákup pozorností ke Dni seniorů  

a nákup vánočních dárků pro uživatele.  

 

d) Z nadačního fondu „Pro klidné stáří“ získat finanční prostředky na úhradu canisterapie  

pro uživatele ve výši cca 5 tis. Kč.  

Termín: do 31.12.2020 

Splněno: 

Z nadačních fondu byly finanční prostředky v plánované výši zajištěny. Z důvodu 

problematického zajišťování terapeutických psů a zároveň nepříznivé epidemiologické 

situace se však canisterapie neuskutečnila. 
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e) Z nadačního fondu „Pro klidné stáří“ zajistit finanční prostředky na částečnou úhradu  

3 denního rekreačního pobytu uživatelů v Beskydech ve výši cca 30 tis. Kč.  

 

Termín: do 30.6.2020 

Splněno: 

Z nadačních fondu byly finanční prostředky v plánované výši zajištěny. Vzhledem 

k epidemiologické situaci však nebylo možno rekreační pobyt uživatelů uskutečnit.  

 

f) Z externích zdrojů zajistit finanční prostředky ve výši alespoň 50 tis. Kč na nákup 

výživových doplňků stravy, bylinných čajových směsí a vitamínových přípravků  

pro uživatele. 

Termín: do 31.12.2020 

Splněno: 

Z externích zdrojů byly na nákup vitamínových přípravků a výživových doplňků zajištěny 

finanční prostředky ve výši 87 tis. Kč.  

 

5. Vedlejší hospodářská činnost 

 

a) Pronájmem nebytových prostor v domově získat do výnosů organizace částku ve výši 

alespoň 70 tis. Kč.  

Termín: do 31.12.2020 

Nesplněno z objektivních důvodů: 

Pronájmem nebytových prostor bylo získáno do výnosů organizace 53 tis. Kč. Vzhledem 

k epidemiologické situaci v průběhu roku nebylo možno prostory pronajímat. 

 

 

A) Naplňování hlavních cílů organizace 

 

1. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení 

 

a) Za účelem dalšího zkvalitňování obou služeb zřídit v prostorách nástavby spojovacího 

traktu místnost pro smyslovou aktivizaci, ve které budou uplatňovány prvky Namasté care. 

Finanční prostředky ve výši cca 60 tis. Kč budou zajištěny z externích zdrojů. 

 

Termín: do 30.6.2020 

Nesplněno z objektivních důvodů: 

Z důvodu epidemiologické situace a zejména nedostatku zaměstnanců volnočasových 

aktivit, kteří zabezpečovali provoz na úsecích přímé péče, nebylo možné zřízení nové 

místnosti realizovat. Úkol se přesouvá do roku 2021. 

 

b) Za účelem dalšího zkvalitňování služby Domov se zvláštním režimem a příprav k získání 

certifikace Vážka snížit kapacitu služby na každém ze tří úseků DZR o 3 osoby  

a vybudovat na těchto úsecích odpočinkové místnosti. Náklady na realizaci, které budou 

vyčísleny po zpracování dokumentace budou hrazeny z provozních prostředků organizace. 

Výpadek v úhradách za pobyt a stravu a PNP od 9 uživatelů bude kompenzován vyššími 

příjmy z navýšených úhrad v roce 2020. 

Termín: do 31.12.2020 

Nesplněno z objektivních důvodů: 

Z důvodu epidemiologické situace nebylo možné tuto akci realizovat. Úkol se přesouvá  

do roku 2021. 
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c) V rámci posilování a zlepšování orientace uživatelů služby Domov se zvláštním režimem, 

zajistit prostorové označení místností (jídelna, koupelna, odpočinková místnost, pracovna 

personálu apod.). Náklady budou hrazeny z provozních prostředků organizace.  

 

Termín: do 30.6.2020 

Nesplněno z objektivních důvodů: 

Z důvodu epidemiologické situace nebylo možné prostorové označení provést. Po větší 

část roku byly úseky služby DZR z důvodů karantény nebo izolace uzavřeny. Úkol se 

přesouvá do roku 2021. 

 

d) Systematickým vzděláváním zaměstnanců v oblasti paliativní péče získat certifikát 

„Pracoviště proškolené v paliativní péči“. 

Termín: do 31.12.2020 

Splněno částečně: 

Do získání certifikátu chybí splnit poslední podmínku ze čtyř stanovených podmínek. 

(zajistit seminář pro zaměstnance na téma „Prvky bazální stimulace v paliativní péči“). 

Dokončení úkolu se přesouvá do roku 2021. 

 

2. Nové aktivity 

 

a) Realizovat vlastní projekt „Bezpečně a zdravě“, prostřednictvím kterého budou uživatelé 

seznámeni s prevencí onemocnění, s pravidly zdravého stravování a bezpečnosti seniorů.  

 

Termín: do 31.12.2020 

Splněno částečně: 

Dne 18. 2. 2020 se uskutečnila přednáška PČR na téma „Prevence kriminality  

pro seniory“ další akce se z důvodu epidemiologické situace neuskutečnily. Úkol se 

přesouvá do roku 2021. 

 

b) Prostřednictvím projektu „Kdo si hraje, nezlobí“ uskutečnit mezigenerační setkávání 

seniorů s dětmi základní školy u společenských her. 

Termín: do 30.10.2020 

Splněno: 

Dne 21.1.2020 se uskutečnily společenské hry uživatelů budovy A (služba DPS i DZR) 

s dětmi se ZŠ Kosmonautů v Ostravě-Zábřehu. Stejná akce s uživateli budovy B se 

uskutečnila dne 24.1.2020. Epidemiologická situace neumožnila ve větším rozsahu 

v projektu pokračovat.  

 

c) Realizací vlastního projektu „Příroda na dosah“ umožnit uživatelům nevšední zážitky 

s faunou a florou. 

Termín: do 31.10.2020 

Nesplněno z objektivních důvodů: 

Vzhledem k epidemiologické situaci nebylo vhodné s uživateli hromadně vycházet mimo 

zařízení. 

 

d) V období konání vánočních trhů v centru města, zorganizovat společné vycházky skupinek 

uživatelů s doprovodem zaměstnanců na tuto předvánoční akci, za účelem prohlídky 

vánoční výzdoby ve městě, ochutnávky tradičních specialit, vnímání vánoční atmosféry 

apod. 

Termín: do 20.12.2020 

Nesplněno z objektivních důvodů: 

Vánoční trhy v centru města se konaly v omezené formě, nebyla umožněna konzumace 

jídla apod. a z důvodů epidemiologické situace nebylo pro uživatele vhodné a bezpečné 
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cestovat hromadnou dopravou a pohybovat se mezi velkým množstvím lidí. Úkol se 

přesouvá do roku 2021. 

 

e) Ve spolupráci s nadačním fondem Slevomatu uskutečnit prostřednictvím projektu „Škola 

života“ besedu s uživatelkou domova a dalšími účastníky z řad veřejnosti. Projekt umožní, 

aby starší generace předala svá „moudra“ mladší generaci.  

Termín: do 30.6.2020 

Nesplněno z objektivních důvodů: 

Beseda byla se Slevomatem domluvena na březen 2020, následně byl stanoven nový 

termín na květen 2020, avšak z důvodu epidemiologické situace se beseda neuskutečnila.  

 

C. Lidské zdroje 

a) Zajistit skupinová supervizní setkání pro vybrané skupiny pracovních profesí se 

zaměřením zejména na interpersonální vztahy v týmu, pravidla etického chování 

zaměstnanců ve vztahu k uživatelům poskytovaných služeb. Náklady budou hrazeny 

z provozních prostředků organizace. 

Termín: do 31.3.2020 

Splněno: 

V termínu od 13. – 15. 1. 2020 proběhlo celkem 6 skupinových supervizních setkání, 

kterých se zúčastnilo celkem 46 zaměstnanců přímé péče (pracovníci v sociálních 

službách, všeobecné sestry, praktické sestry). 

 

 

b) Zajistit pro zaměstnance přímé péče (PvSS) obou služeb alespoň 5 odborných seminářů  

na vybraná témata, týkající se cílové skupiny uživatelů. Náklady budou hrazeny 

z provozních prostředků organizace.  

Termín: do 31.12.2020 

Splněno částečně: 

Z plánovaného počtu 5 seminářů se uskutečnily jen 4 semináře. Pro 56 pracovníků 

v sociálních službách se 2x konal seminář „Podpora lidské důstojnosti“ a pro 60 

pracovníků v sociálních službách se konal 2x seminář „Problematika dentální hygieny 

uživatelů sociálních služeb“. Ostatní objednané semináře se z důvodu epidemiologické 

situace neuskutečnily. Část seminářů je přesunuta do roku 2021. 

 

c) Zajistit pro zaměstnance přímé péče obou služeb alespoň 4 odborné semináře na téma 

paliativní péče. Náklady budou hrazeny z provozních prostředků organizace.  

 

Termín: do 31.12.2020 

Splněno: 

Pro 30 zaměstnanců se uskutečnil seminář „Výživa v paliativní péči“, pro 48 zaměstnanců 

se 2x uskutečnil seminář „Péče o duševní zdraví pracovníků v paliativní péči“ a pro 29 

zaměstnanců se uskutečnil seminář „Spolupráce s rodinou při doprovázení klientů 

v závěru života“.  

 

d) Zajistit pro zaměstnance služby Domov se zvláštním režimem alespoň 3 odborné semináře 

zaměřené na problematiku demence. Náklady budou hrazeny z provozních prostředků 

organizace.  

Termín: do 31.12.2020 

Splněno: 

Pro 23 zaměstnanců se uskutečnil seminář „Výživa osob s demencí“, pro 30 zaměstnanců 

se uskutečnil seminář „Rizikové situace v péči o osoby s demencí“ a pro 29 zaměstnanců 

se uskutečnil seminář „Péče o klienty s demencí v příkladech dobré praxe“.  
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e) Zajistit certifikovaný kurz intermitentní katetrizace pro minimálně dvě všeobecné sestry.  

 

Termín: do 31.12.2020 

Splněno:  

Certifikát z tohoto kurzu získaly 4 všeobecné sestry. 

 

 

D. Zabezpečení vnitřního kontrolního systému 

 

Zabezpečovat účinný vnitřní kontrolní systém, který je v organizaci ošetřen platnou směrnicí  

a upravuje kontrolní činnost na úseku sociální péče, úsecích přímé péče, na úseku provozním  

a ekonomickém. Tuto směrnici v návaznosti na nové právní předpisy průběžně aktualizovat.  

 

Termín: průběžně, dle termínů kontrol 

Splněno: 

V průběhu roku 2020 bylo na úseku ekonomickém, v útvaru provozně technickém a v útvaru 

sociální a zdravotní péče provedeno celkem 28 kontrol určených směrnicí k vnitřnímu kontrolnímu 

systému. Další kontroly byly prováděny na jednotlivých úsecích přímé péče v útvaru sociální 

zdravotní péče. Závažné nedostatky nebyly zjištěny.  

    

E. Rozvojové cíle organizace na období 2021 – 2022 

 

 

a) V návaznosti na ukončení přípravy k udělení certifikace „Vážka“ požádat pro službu Domov 

se zvláštním režimem Českou Alzheimerovskou společnost o udělení certifikace. 

 

Termín: do 31.12.2022 

Plnění: 

Termín neprošel, v průběhu roku byly činěny dílčí kroky k naplnění daného úkolu. 

 

 

b) Do prádelenského provozu pořídit žehlicí stroj náhradou za stávající, který je v provozu  

od roku 2009. Každodenním používáním ve dvousměnném provozu dochází k opotřebení 

jednotlivých částí zařízení a opravy se již stávají nerentabilními. Náklady ve výši 800 tis. Kč 

byly zahrnuty do požadavku na kapitálový výhled pro rok 2021. 

Termín: do 31.12.2021 

Plnění: 

Termín neprošel, v rámci kapitálového výhledu na léta 2022 – 2023 byl termín posunut  

do roku 2023. 

 

c) Pro 5 úseků přímé péče zakoupit sprchovací vozíky pro imobilní uživatele. Náklady ve výši 

750 tis. Kč byly zahrnuty do požadavku na kapitálový výhled pro rok 2021. 

 

Termín: do 31.12.2021 

Plnění: 

Termín neprošel, v rámci kapitálového výhledu na léta 2022 – 2023 byly náklady přesunuty 

do roku 2022. 

 

 

 

d) Každoročně využívat externích zdrojů pro získání finančních prostředků na vzdělávání 

zaměstnanců a vybavení interiérů domova. 

Termín: do 31.12.2022 

Průběžně plněno. 
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e) Systematicky vytvářet podmínky pro uplatňování sociálního modelu práce v obou službách  

a to zejména: 

1. zvyšováním a posilováním kompetencí a vzděláváním pracovníků v sociálních službách 

v přímé péči a dalších zaměstnanců v útvaru sociální péče (semináře, konzultace a kontakt 

s obdobným druhem služby, podpůrné konzultace s odborníky apod.). 

2. dalším zkvalitňováním systému individuálního plánování služby s jednotlivými uživateli. 

 

Termín: do 31.12.2022 

Průběžně plněno.  

 

 

 

 

 

 

V Ostravě-Zábřehu 31.1.2021 

 

 

 

 

 

Ing. Bc. Magda Mertová 

    ředitelka organizace 

 


