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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 31.12.2019: 

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 10,32 4,43 15 14,75 

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 2019) 

 

1. Zdroje financování  

Domova pro seniory (skutečnost za rok 2019 k datu zpracování materiálu zatím 

nevyčíslena, přesné údaje budou součástí materiálu Hodnocení činnosti a hospodaření 

PO za rok 2019). 

 
plánované náklady vč. odpisů      83 637 tis. Kč 

plánované výnosy       50 828 tis. Kč 

navýšení výnosů z titulu navýšení úhrad      1 120  tis. Kč 

schválený neinvestiční příspěvek zřizovatele SMO   11 292 tis. Kč 

 z toho: na provoz      10 691 tis. Kč 

  na odpisy           601 tis. Kč 

  

očekávaná státní dotace z MPSV     21 517 tis. Kč 

 

Domova se zvláštním režimem (skutečnost za rok 2019 k datu zpracování materiálu 

zatím nevyčíslena, přesné údaje budou součástí materiálu Hodnocení činnosti  

a hospodaření PO za rok 2019). 
 

plánované náklady vč. odpisů      42 951 tis. Kč 

plánované výnosy       24 034 tis. Kč 

navýšení výnosů z titulu navýšení úhrad         480 tis. Kč 

schválený neinvestiční příspěvek zřizovatele SMO     7 331 tis. Kč 

z toho: na provoz         7 073 tis. Kč 

 na odpisy            258 tis. Kč 

 

očekávaná státní dotace z MPSV     11 586 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 stravovacího provozu, 

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

výměně rozvodů elektroinstalace, rozvodů zdravotechniky, výměně sanitárních předmětů 

apod. Z celkových nákladů ve výši 355 tis. Kč bude 305 tis. Kč hrazeno z investičního 

příspěvku zřizovatele a 50 tis. Kč bude hrazeno z provozních prostředků organizace. 

Stavební úpravy byly schváleny usnesením RMO č. 05546/RM1418/80 ze dne 17.1.2017 

Úkol je převeden z roku 2018. 

Termín: do 31.3.2019 

Splněno: 

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

335 tis. Kč byly hrazeny z investičního příspěvku zřizovatele (305 tis. Kč) a z investičního 

fondu organizace (30 tis. Kč). 

 

 

b) Do stravovacího provozu pořídit plynový varný kotel náhradou za kotel, který je v provozu 

již od roku 2001, a na kterém se projevují časté poruchy, opravy již nejsou rentabilní. 

Náklady ve výši 356 tis. Kč budou hrazeny z investičního příspěvku zřizovatele (RMO č. 
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07063/RM1418/100 ze dne 29.8.2017). Usnesením ZMO č. 0096/ZM18212/2  

ze dne 12.12.2018 byl prodloužen termín čerpání příspěvku do 31.12.2019. 

Úkol je převeden z roku 2018. 

Termín: do 31.12.2019 

Splněno: 

Plynový varný kotel se podařilo oproti předpokladu a schválenému investičnímu 

příspěvku pořídit za cenu nižší a to za 164 449,85 Kč. Na základě žádosti organizace bylo 

usnesením rady města č. 0273/RM1822/40 ze dne 26.11.2019 rozhodnuto o změně účelu 

již poskytnutého příspěvku – rozšíření účelu použití příspěvku na úhradu nákladů 

souvisejících s pořízením plynového varného kotle a automatického nářezového stroje. 

Nářezový stroj byl pořízen za 294 635,- Kč. Celková částka za oba stroje představuje 

459 083,85 Kč. Prostředky čerpané nad schválený investiční příspěvek ve výši 103 083,85 

Kč byly uhrazeny z investičního fondu organizace.  

 

 

c) 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 cca 600 tis. Kč budou hrazeny z investičního fondu organizace.  

 

Termín: do 31.12.2019 

Nesplněno z objektivních důvodů: 

V prvním pololetí 2019 se naskytla možnost požádat zřizovatele o investiční příspěvek   

na rekonstrukci výtahu, který byl schválen usnesením rady města Ostravy č. 1807/RM/27 

ze dne 16.7.2019 ve výši 600 tis. Kč s termínem čerpání do 30.4.2020. Úkol se přesouvá 

do roku 2020. 

 

d) Realizovat výměnu parapetů u oken v místnostech v objektu B Domova Čujkovova. 

Náklady budou vyčísleny po zpracování projektové dokumentace a ukončení výběrového 

řízení na dodavatele prací a budou hrazeny z provozních prostředků domova. 

 

Termín: do 30.11.2019 

Splněno: 

Výměna parapetních desek byla realizována v termínu, náklady ve výši 218 600,- Kč byly 

uhrazeny z neinvestičního příspěvku zřizovatele (218 tis.Kč) a z provozních prostředků 

organizace (600,- Kč). Příspěvek ve výši 218 tis. Kč byl schválen usnesením RMO č. 

01807/RM1822/27 ze dne 16.7.2019. 

 

Provozní akce realizované nad rámec Plánu činnosti: 

 

1. Obnova vybavení 5 pracoven personálu na úsecích 1B – 5B. Náklady ve výši 918 tis. Kč 

byly hrazeny z investičního fondu organizace. 

2. Výměna střešní krytiny na spojovacím traktu mezi objekty A a B. Náklady ve výši 155 tis. 

Kč byly hrazeny z provozních prostředků organizace. 

3. Výměna 48 ks stropních svítidel ve společenském sále. Náklady ve výši 57 tis. Kč byly 

hrazeny z provozních prostředků organizace. 

 

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 31.12.2019 se 
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organizace z celkového počtu příspěvkových organizací města umístila na 4. místě 

s ratingovým hodnocením A++, docílená úspora představuje 2 768 tis. Kč.  

 

b) Vlastními zaměstnanci údržby obnovit nátěr na oplocení obou budov Domova Čujkovova. 

Vzhledem k tomu, že práce budou provedeny vlastními zaměstnanci, dojde ke značné 

úspoře finančních prostředků. Náklady ve výši cca 20 tis. Kč budou hrazeny z provozních 

prostředků organizace.  

Termín: do 31.10.2019 

Nesplněno z objektivních důvodů: 

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost Veolia zajišťující dodávku tepla do objektů 

Domova Čujkovova oznámila v průběhu roku záměr provádět generální opravu parovodu, 

který bezprostředně sousedí s oplocením domova a souvisejícími výkopovými a dalšími 

pracemi by došlo k poškození nového nátěru, bylo by provádění nátěru neekonomické  

a proto bylo od plánované akce upuštěno. S ohledem na záměr provést výměnu větší části 

stávajícího plotu nebudou nátěry zatím prováděny.  

 

 

4. Využívání dotačních titulů z externích zdrojů 

 

a) 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 31.12.2019 

Splněno: 

Projekt „Adopce na dálku“ úspěšně pokračoval i v roce 2019, finanční prostředky  

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

a spolupracujících firem.  

 

b) 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 31.12.2019 

Splněno: 

Z externích zdrojů bylo zajištěno celkem 65 tis. Kč na nákup pozorností ke Dni seniorů, 

vánočních dárků pro uživatele, cen do tomboly na bálech apod.  

 

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

pro uživatele ve výši cca 5 tis. Kč.  

Termín: do 31.12.2019 

Splněno: 

Z nadačního fondu byly prostředky v plánované výši zajištěny. 

 

d) 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 30.6.2019 

Splněno: 

Z nadačního fondu byly zajištěny finanční prostředky ve výši 32 tis. Kč na úhradu pobytu 

13 uživatelů (z nichž bylo 8 uživatelů na vozíku) a doprovodu z řad zaměstnanců.  
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e) 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 31.12.2019 

Splněno: 

Z externích zdrojů bylo zajištěno celkem 56 tis. Kč na nákup vitamínových přípravků  

pro uživatele jako prevence respiračních onemocnění.  

 

 

5. Vedlejší hospodářská činnost 

 

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

alespoň 60 tis. Kč.  

Termín: do 31.12.2019 

Splněno: 

Pronájmem nebytových prostor bylo získáno do výnosů organizace celkem 72 tis. Kč. 

 

 

B) Naplňování hlavních cílů organizace 

 

1. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení 

 

a) Obnovit vlastní projekt „Společnou cestou“, v rámci kterého budou znovu osloveni 

rodinní příslušníci uživatelů obou služeb, aby se aktivně zapojili do projektu, s cílem 

zajistit individualizaci výzdoby pokojů uživatelů, dodáním reminiscenčních prvků 

(fotografie, obrázky, případná dřívější vlastní tvorba, drobné vzpomínkové předměty 

apod.). 

Termín: do 31.12.2019 

Splněno: 

V průběhu roku bylo osloveno celkem 69 rodinných příslušníků a 10 opatrovníků. 

V projektu spolupracovalo 52 rodinných příslušníků a 5 opatrovníků. U uživatelů, kteří 

nemají žádné rodinné příslušníky nebo tito nechtěli spolupracovat, se na výzdobě podílel 

personál domova s tím, že čerpal z historie a zájmů uživatele. Novou výzdobu odmítli  

4 uživatelé. 

 

b) V rámci posilování a zlepšování orientace v realitě (osobou, časem a místem) u uživatelů 

nově zřízeného úseku služby Domov se zvláštním režimem, zajistit vizuální odlišení vstupů 

do jednotlivých místností na úseku, instalovat větší počet velkých nástěnných hodin a další 

prvky usnadňující orientaci.  

Termín: do 30.4.2019 

Splněno: 

Vstupy do jednotlivých pokojů uživatelů byly vizuálně odlišeny, hodiny a další prvky 

byly instalovány. 

 

c) Pokračovat v přípravě k získání certifikace „Vážka“ udělované Českou Alzheimerovskou 

společností. V rámci příprav uskutečnit pro příslušné zaměstnance přímé péče a ostatní 

vybrané zaměstnance sociálního úseku další exkurze v zařízeních, které již certifikaci 

Vážka získaly. 

Termín: do 30.11.2019 

Splněno: 

Dne 28.5.2019 se uskutečnila exkurze v zařízení Siloe, účast vedoucí útvaru sociální  

a zdravotní péče, 2 vedoucí služeb DPS a DZR, 3 sociální pracovnice a 6 pracovníků 

v sociálních službách. 

Dne 23.10.2019 se uskutečnila exkurze v Domově Korýtko, účast vedoucí útvaru sociální  

a zdravotní péče, 2 vedoucí služeb DPS a DZR, 2 sociální pracovnice a 8 pracovníků 

v sociálních službách. 
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d) Za účelem získání zpětné vazby ke stávajícímu stavu  přípravy k získání certifikace Vážka 

navázat spolupráci s konzultantem ČALS. 

Termín: do 30.6.2019 

Splněno: 

K získání zpětné vazby byla oslovena konzultantka České Alzheimerovské společnosti dr. 

Hradcová.  

 

e) V rámci přípravy k získání certifikace Vážka zorganizovat i v roce 2019 pro zaměstnance 

služby DZR a příslušné sociální pracovnice alespoň 3 semináře k problematice péče  

o osoby s demencí. Náklady budou hrazeny z provozních prostředků organizace.  

 

Termín: do 31.12.2019 

Splněno: 

a) Seminář „Péče o seniory s demencí“ – účast vedoucí útvaru sociální a zdravotní péče, 

vedoucí služeb DPS a DZR. 

b) Seminář „Péče o seniory s demencí v příkladech dobré praxe“ – účast 30 pracovníků 

v sociálních službách. 

c) Seminář „Demence Alzheimerova typu prostřednictvím edukativně zaměřeného 

divadla Tři židle“ – účast 3 sociální  pracovnice. 

d) Seminář „Reminiscence – práce se vzpomínáním a vzpomínkami“ – účast 30 

pracovníků v sociálních službách. 

e) Seminář „Komunikace s osobami s demencí“ – účast 25 pracovníků v sociálních 

službách. 

Náklady byly hrazeny z provozních prostředků.  

 

f) V rámci zkvalitnění poskytovaných služeb zajistit prodloužení pracovní doby sociální 

pracovnice zajišťující agendu žádostí o sociální služby, a to každou středu až do 17 hodin.  

 

Termín: od března 2019 

Splněno. 

 

g) Za účelem urychlení kontaktu zájemců o službu s příslušnými sociálními pracovnicemi, 

vytvořit na webových stránkách domova nový elektronický formulář pro podávání podnětů 

zájemci o službu. Tento bude následně přesměrován přímo na sociální pracovnice 

zajišťující agendu žádostí o sociální službu. 

Termín: do 31.3.2019 

Nesplněno z objektivních důvodů: 

I přes aktivní spolupráci se zaměstnanci společnosti OVANET, provozující webové 

stránky domova, se nepodařilo v průběhu roku vyřešit technické problémy, které bránily 

v zavedení formuláře na stránky.  

 

 

2. Nové aktivity 

 

a) Realizovat vlastní projekt „Společnýma rukama“. V rámci posílení mezigenerační 

spolupráce uskutečňovat v prostorách domova společné dílny uživatelů Domova 

Čujkovova a dětí z Mateřské školy Volgogradská v Ostravě-Zábřehu. 

 

Termín: do 31.12.2019 

Splněno: 

V dubnu 2019 se uskutečnily společné dílny s dětmi z MŠ Harmonie – společná tvorba 

dárečků ke Dni matek. Děti tyto dárečky předaly uživatelkám domova v rámci kultruního 

vystoupení ke Dni matek dne 7.5.2019. 
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V říjnu 2019 se uskustečnily společné dílny s dětmi z MŠ Volgogradská – společná tvorba 

broučků a lampionů pro společnou večerní akci v MŠ. Uživatelé (většina na vozíku) se 

zúčastnili společného lampionového průvodu a „uspávání broučků“ na zahradě v MŠ.  

 

b) Realizovat vlastní projekt „Malování v přírodě očima generací“. V rámci posílení 

mezigenerační spolupráce uskutečnit v prostorách Bělského lesa za spolupráce Lesní 

školky, základní školy a mateřské školy malování v přírodě  na malířském stojanu. 

 

Termín: do 30.10.2019  

Splněno: 

Dne 7.6.2019 uživatelé společně s dětmi z MŠ a ZŠ za spolupráce Lesní školky malovali 

stromy na plátno umístěné na malířském stojanu technikou obtisku lisů v prostorách 

Bělského lesa.  

 

c) Prostřednictvím projektu „Žijeme tu spolu“ uskutečňovat mezigenerační setkávání 

seniorů s dospělými v produktivním věku, spočívající v propojení generací jednoho obvod 

městské části společnými aktivitami. 

Termín: do 31.12.2019 

Splněno: 

V průběhu roku se uskutečnily ve velkém sále domova 4 společné Kluby seniorů, na které 

připravili program včetně občerstvení zaměstnanci obchodního řetězce Billa. 

V červnu 2019 se uskutečnilo na náklady výše uvedených zaměstnanců společné smažení 

vaječiny na zahradě u budovy A, kde se zaměstnanci Billy podíleli i na obsluze uživatelů.  

 

d) Zahájením projektu „Příroda všemi smysly“ umožnit uživatelům Domova Čujkovova 

poznávat okolní přírodu z jiného pohledu, např. prostřednictvím technik qesting, land art 

apod. Zároveň propojit tento projekt s mezigeneračním setkáváním, tzn. účastnit se tohoto 

projektu společně s dětmi. 

Termín: do 30.11.2019 

Splněno: 

Dne 29.3.2019 se z důvodu nepřízně počasí uskutečnily společné aktivity s dětmi MŠ 

Volgogradská ve velkém sále domova, kde za použití techniky qesting byly zpracovávány 

různé přírodniny (listí stromů a keřů, traviny, květiny apod.). 

Dne 24.10.2019 se uskutečnilo v prostorách zahrady MŠ Volgogradská společné tvoření 

domečků z přírodních surovin (šišky, kameny, listí, šípky, kaštany, kůra apod.) pro úkryt 

živočichů. Bylo využito technik qesting a land art.  

 

e) 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 20.12.2019 

Splněno: 

Vánoční trhy v centru města byly navštíveny 12.12.2019. Celkem se zúčastnilo 18 

uživatelů včetně uživatelů na vozících.  

 

Aktivita nad rámec Plánu činnosti: 

Ve čtvrtém čtvrtletí 2019 v průběhu 5 týdnů 94-letá uživatelka služby DPS a uživatel 

služby DZR v doprovodu zaměstnanců docházeli do mateřské školy a předčítali dětem 

pohádky.  
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C. Lidské zdroje 

a) V rámci dalšího prohlubování účinnosti sociálního modelu služby zorganizovat výjezdní  

2 denní pracovní pobyt zaměstnanců mimo Domov Čujkovova, za účasti sociálních pracovnic, 

koordinátorek průběhu služby a vedoucích obou služeb, s odborně zaměřeným programem. 

Úhrada nákladů bude zajištěna z externích zdrojů. 

Termín: do 30.11.2019 

Splněno: 

Dvoudenní pobyt s odborným programem se konal v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech  

4. – 5.11.2019 za účasti 2 vedoucích služeb DPS a DZR, 4 sociálních pracovnic  

a 8 koordinátorek průběhu služby. Náklady byly hrazeny z externích zdrojů.  

 

b) Za účelem rozšiřování vědomostí o nových ošetřovatelských postupech, zajistit  

pro zdravotnické pracovníky stáž na geriatrickém, příp. interním oddělení některé 

z ostravských nemocnic.  

Termín: do 30.11.2019 

Nesplněno z objektivních důvodů 

Vzhledem k permanentnímu nedostatku zdravotnického personálu a nutnosti zajistit 

především obsazení směn v domově, nebyli zaměstnanci na tyto stáže vysíláni.  

 

c) Za účelem zavedení určitých prvků z oblasti paliativní péče do ošetřovatelské praxe v domově, 

zorganizovat exkurzi do zařízení, která tuto péči poskytují (hospic, zdravotnické zařízení). 

Termín: do 30.11.2019 

Splněno: 

Exkurze v Hospici sv. Lukáše se za účasti vedoucí útvaru sociální a zdravotní péče  

a 3 všeobecných sester uskutečnila 4.4.2019. 

 

d) Zajistit skupinová supervizní setkání pro vybrané skupiny pracovních profesí se zaměřením 

zejména na interpersonální vztahy v týmu, unesení osobní odpovědnosti z výkonu povolání, 

komunikace a spolupráce v týmu. Náklady budou uhrazeny zčásti z provozních prostředků 

organizace, zčásti z externích zdrojů. 

Termín: do 31.12.2019 

Splněno: 

Ve dnech 12.12. a 13.12.2019 se uskutečnily 4 skupinové supervize pro 6 zaměstnanců služby 

DPS a 27 zaměstnanců služby DZR. 

 

e) Za účelem posilování manažerských kompetencí a motivačních dovedností, zajistit  

pro koordinátorky zdravotní péče, koordinátorky průběhu služby, vedoucí služeb DPS, DZR  

a vedení domova semináře na výše uvedená témata. Náklady budou hrazeny z provozních 

prostředků organizace.  

Termín: do 31.12.2019 

Splněno: 

a) Seminář „Základy leadershipu v sociálních službách“ – účast vedení domova, vedoucí 

služeb DPS a DZR. 

b) Seminář „Poskytování a přijímání pozitivní a kritické zpětné vazby“ – účast vedouí služeb 

DPS a DZR, koordinátorky průběhu služby. 

c) Seminář „ Řešení a řízení problémových a konfliktních situací v sociálních službách“ – 

účast vedoucí služeb DPS a DZR, koordinátorky průběhu služby. 

 

f) Zajistit pro zaměstnance přímé péče (PvSS) obou služeb v průběhu roku alespoň  

5 odborných seminářů na vybraná témata týkající se cílové skupiny uživatelů. Náklady 

budou hrazeny z provozních prostředků organizace. 

Termín: do 31.12.2019 

Splněno: 

a) Seminář „Managment inkontinence“ – účast 19 zaměstnanců. 
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b) Seminář „Úvod do problematiky aktivizace uživatelů a praktické nácviky“  - ve třech 

termínech proškoleno celkem 75 zaměstnanců.  

c) Seminář „Kultura chování a vystupování zaměstnanců sociálních služeb“ – účast 32 

zaměstnanců. 

d) Seminář „Využití somatické simulace v podmínkách sociálních služeb“ – ve dvou 

termínech účast 36 zaměstnanců. 

e) Seminář „Fyzioterapie a ergoterapie jako součást komplexní péče o seniory“ – účast 3 

fyzioterapeutů. 

f) Seminář „Etika“ – účast 25 zaměstnanců. 

g) Seminář „Uspokojování potřeb seniorů v podmínkách sociálních služeb“ – účast 28 

zaměstnanců. 

h) „Hospicový kurz“ – v termínu od 4.4.2019 do 20.6.2019 v Hospici sv. Lukáše - účast 

3 všeobecných sester.  

 

g) Za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zorganizovat výjezdní 2 denní pracovní pobyt 

mimo Domov Čujkovova za účasti koordinátorek zdravotní péče, vedoucích obou služeb a 

vedení domova s cílem zkvalitnění vzájemné komunikace a spolupráce. Náklady budou 

hrazeny z externích zdrojů. 

Termín: do 31.12.2019 

Nesplněno z objektivních důvodů: 

Vzhledem k permanentnímu nedostatku zdravotnického personálu a nutnosti zajistit 

především obsazení směn v domově a nedostatku externích zdrojů nebyl výjezdní 

pracovní pobyt organizován.  

 

 

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 2019 bylo na úseku ekonomickém, v útvaru provozně-technickém a v útvaru 

sociální a zdravotní péče provedeno celkem 31 kontrol určených směrnicí k vnitřnímu kontrolnímu 

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

a zdravotní péče. Závažné nedostatky nebyly zjištěny.  

 

 

E. Rozvojové cíle organizace na období 2020 – 2021 

 

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 31.12.2020 

Plnění: 

Termín neprošel, v průběhu roku byly činněny 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 rozpočet pro rok 2020. 

Termín: do 31.12.2020 

Plnění: 

Termín neprošel, v rámci kapitálového výhledu na léta 2021 – 2023 byl termín posunut  

do roku 2021. 
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c) Pro 5 úseků přímé péče zakoupit sprchovací vozíky pro imobilní uživatele. Náklady ve výši 

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

 

Termín: do 31.12.2021 

 

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

zaměstnanců a vybavení interiérů domova. 

Termín: do 31.12.2021 

Průběžně plněno. 

 

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 31.12.2021 

Průběžně plněno. 

 

f) Rekonstruovat zastaralou a nevyhovující vzduchotechniku ve stravovacím a prádelenském 

provozu domova. Dle sdělení investičního odboru MMO jako investora akce, byla v roce 2018 

zadána aktualizace projektové dokumentace  a vypsáno výběrové řízení na dodavatele prací.   

 

Termín: bude určen investičním odborem 

Plnění: 

V prosinci 2019 byly zahájeny práce na rekonstrukci vzduchotechniky, předpoklad ukončení 

investiční akce v 1. čtvrtletí 2020. 

 

 

 

 

 

V Ostravě-Zábřehu 31.1.2020 

Ing. Bc. Magda Mertová 

    ředitelka organizace 
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Sazebník úhrad fakultativních služeb poskytovaných v Domově Čujkovova, 
Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci platný od 1. 1. 2019 

 
 
 
 
Poř. číslo Druh služby Cena v Kč 

1. Soukromé telefonáty  podle provolaných minut 

2. 
Provedení mimořádného úklidu prostor 
znečištěných uživatelem pod vlivem 
návykových látek 

100,- Kč za hodinu 

3. 
Zajištění revize vlastních elektrických 
přístrojů uživatele 

služba zajištěna externí 
firmou – cena dle ceníku 
firmy  

   
   
   
   
   
   

 
 

V Ostravě-Zábřehu 2.1.2019 
 

 

 

 

 

 

Ing. Bc. Magda Mertová 
   ředitelka organizace 
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Sazebník úhrad ubytování a stravy v Domově Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci, dle vyhl. č. 505/2006 Sb., 
v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, platný od 1. 2. 2019 

 

typ pokoje ubytování/den  

strava normální  
denní úhrada 

celkem 

měsíční úhrada celkem  

náklady na 
potraviny 

provozní 
režie 

strava 
celkem/den 

28 dnů 
v měsíci 

30 dnů 
v měsíci 

31 dnů 
v měsíci 

 

 

jednolůžkový 179,- 88,- 62,- 150,- 329,- 9 212,- 9 870,- 10 199,-  

dvoulůžkový 164,- 88,- 62,- 150,- 314,- 8 792,- 9 420,-   9 734,-  

 

typ pokoje ubytování/den  

strava šetřící  
denní úhrada 

celkem 

měsíční úhrada celkem  

náklady na 
potraviny 

provozní 
režie 

strava 
celkem/den 

28 dnů 
v měsíci 

30 dnů 
v měsíci 

31 dnů 
v měsíci 

 

 

jednolůžkový 179,- 88,- 62,- 150,- 329,- 9 212,- 9 870,- 10 199,-  

dvoulůžkový 164,- 88,- 62,- 150,- 314,- 8 792,- 9 420,-   9 734,-  

 

typ pokoje ubytování/den  

strava diabetická  
denní úhrada 

celkem 

měsíční úhrada celkem  

náklady na 
potraviny 

provozní 
režie 

strava 
celkem/den 

28 dnů 
v měsíci 

30 dnů 
v měsíci 

31 dnů 
v měsíci 

 

 

jednolůžkový 179,- 96,- 62,- 158,- 337,- 9 436,- 10 110,- 10 447,-  

dvoulůžkový 164,- 96,- 62,- 158,- 322,- 9 016,- 9 660,-   9 982,-  

 

typ pokoje ubytování/den  

strava sonda  
denní úhrada 

celkem 

měsíční úhrada celkem  

náklady na 
potraviny 

provozní 
režie 

strava 
celkem/den 

28 dnů 
v měsíci 

30 dnů 
v měsíci 

31 dnů 
v měsíci 

 

 

jednolůžkový 179,- 100,- 62,- 162,- 341,- 9 548,- 10 230,-  10 571,-  

dvoulůžkový 164,- 100,- 62,- 162,- 326,- 9 128,-  9 780,- 10 106,-  

 

typ pokoje ubytování/den  

nutriční výživa předepsaná lékařem    denní úhrada 
celkem 

měsíční úhrada celkem  

náklady na 
potraviny 

provozní 
režie 

strava 
celkem/den 

28 dnů 
v měsíci 

30 dnů 
v měsíci 

31 dnů 
v měsíci 

 

 

jednolůžkový 179,- 0,- 29,- 29,- 208,- 5 824,- 6 240,- 6 448,-  

dvoulůžkový 164,- 0,- 29,- 29,- 193,- 5 404,- 5 790,- 5 983,-  

 
Za celodenní či vícedenní předem oznámený pobyt mimo domov náleží uživateli finanční náhrada zaplacených nákladů na potraviny a náhrada  
nákladů za ubytování ve výši 8,- Kč za celý den nepřítomnosti.  
Pokud uživatel vzhledem ke svému nižšímu příjmu neplatí plnou výši úhrady za poskytované služby, náhrada za neodebranou stravu a ubytování  
se nevrací. 
V Ostravě-Zábřehu 9.1.2019         Zpracovala: Ing. Bc. Magda Mertová, ředitelka organizace 
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA DOMOVA ČUJKOVOVA, OSTRAVA-ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ČUJKOVOVA 25, 700 30 OSTRAVA-ZÁBŘEH 

 
                                      SLUŽBA DOMOV PRO SENIORY 

 
 

 

ŘEDITEL

1/0,7

ÚTVAR SOCIÁLNÍ 
PÉČE

VEDOUCÍ ÚTVARU 
SOCIÁLNÍ PÉČE

1/0,7

ÚSEK SOCIÁLNÍ PÉČE

SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍCE

8/5,6

ÚSEK PŘÍMÉ PÉČE

VEDOUCÍ SLUŽEB 
DPS, DZR

2/1,4

KPS

7/7

PVSS 5

49/49

ÚSEK VČA

PVSS TŘ. 6

15/10,32

ÚTVAR ZDRAVOTNÍ 
PÉČE

VEDOUCÍ ÚTVARU 
ZDRAVOTNÍ PÉČE

1/0,7

ÚSEK ÚKLIDU

UKLÍZEČKA

20/20

ÚSEK REHABILITACE

FYZIOTERAPEUT

3/1,83

VS NA REHABILITACI

2/1,22

PVSS NA 
VODOLÉČBĚ

1/0,7

ÚSEK PŘÍMÉ PÉČE

VS NA AMBULANCI

1/0,7

KOORDINÁTOR 
ZDRAVOTNÍ PÉČE

7/7

VS

10/10

PRAKTICKÁ SESTRA

4/4

ÚTVAR ŘEDITELE

EKONOMICKÝ ÚSEK

MZDOVÁ ÚČETNÍ

PERSONALISTkA

1/0,7

FINANČNÍ REFERENT

1/0,7

PROVOZÁŘ

1/0,7

ÚSEK PROVOZNĚ 
TECHNICKÝ

PRÁDELENSKÝ 
PROVOZ

PRADLENA

9/6,3

STRAVOVACÍ 
PROVOZ

NUTRIČNÍ TERAPEUT

1/0,7

KUCHAŘ

6/4,2

PRACOVNÍK STRAV. 
PROVOZU

5/3,5

ZÁSOBOVAČ 
POTRAVIN

2/1,4

ZÁSOBOVAČ MTZ

1/0,7

ŠVADLENA

1/0,7

VRÁTNÝ-
TELEFONISTA

3/2,1

DOMOVNÍK

1/0,7

ÚDRŽBÁŘ

1/0,7
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA DOMOVA ČUJKOVOVA, OSTRAVA-ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ČUJKOVOVA 25, 700 30 OSTRAVA-ZÁBŘEH 

 
                            SLUŽBA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

 
 

 

ŘEDITEL

1/0,3

ÚTVAR SOCIÁLNÍ 
PÉČE

VEDOUCÍ ÚTVARU 
SOCIÁLNÍ PÉČE

1/0,3

ÚSEK SOCIÁLNÍ PÉČE

SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍCE

6/1,8

ÚSEK PŘÍMÉ PÉČE

VEDOUCÍ SLUŽEB 
DPS, DZR

2/0,6

KPS

3/3

PVSS 5

33/33

ÚSEK VČA

PVSS TŘ. 6

15/4,43

ÚTVAR ZDRAVOTNÍ 
PÉČE

VEDOUCÍ ÚTVARU 
ZDRAVOTNÍ PÉČE

1/0,3

ÚSEK ÚKLIDU

UKLÍZEČKA

6/6

ÚSEK REHABILITACE

FYZIOTERAPEUT

3/0,8

VS NA REHABILITACI

2/0,53

PVSS NA 
VODOLÉČBĚ

1/0,3

ÚSEK PŘÍMÉ PÉČE

VS NA AMBULANCI

1/0,3

KOORDINÁTOR 
ZDRAVOTNÍ PÉČE

3/3

VS

6/6

ÚTVAR ŘEDITELE

EKONOMICKÝ ÚSEK

MZDOVÁ ÚČETNÍ

PERSONALISTKA

1/0,3

FINANČNÍ REFERENT

1/0,3

PROVOZÁŘ

1/0,3

ÚSEK PROVOZNĚ 
TECHNICKÝ

PRÁDELENSKÝ 
PROVOZ

PRADLENA

9/2,7

STRAVOVACÍ 
PROVOZ

NUTRIČNÍ TERAPEUT

1/0,3

KUCHAŘ

6/1,8

PRACOVNÍK STRAV. 
PROVOZU

5/1,5

ZÁSOBOVAČ 
POTRAVIN

2/0,6

ZÁSOBOV3Č MTZ

1/0,3

ŠVADLENA

1/0,3

VRÁTNÝ-
TELEFONISTA

3/0,9

DOMOVNÍK

1/0,3

ÚDRŽBÁŘ

1/03

 


