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Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace 

Vize 
 

I. varianta 
Rozšíření nabídky sociálních služeb o služby Domova se zvláštním 
režimem v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 108/2006 Sb., který  
poskytuje služby osobám se sníženou soběstačností v důsledku 
chronického duševního onemocnění, psychiatrickou diagnózou 
v kompenzovaném stavu, onemocnění stařeckou demencí, ostatními typy 
demence a Alzheimerovou chorobou. Péče vychází z osobních potřeb a 
cílů uživatele a usiluje o zmírnění důsledků onemocnění, které by vedly k 
sociální izolaci, ztrátě vlastního způsobu života, či nezajištění základních 
potřeb. Do zařízení jsou přijímány osoby, které jsou závislé na pomoci jiné 
fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci, a to zejména ve 
stupni III. (těžká závislost) a ve stupni IV (úplná závislost). 
 
Posláním služby je podpora kvalitního a důstojného života seniorů a osob 
s chronickým duševním onemocněním, kteří nemohou vzhledem ke 
svému fyzickému či duševnímu stavu zůstat v přirozených podmínkách 
vlastního domova. Služba bude respektovat lidskou individualitu a snažit 
se dodávat svým uživatelům potřebné množství podpory a přitom 
nepřebírat zodpovědnost za jejich život. Cílem je podporovat uživatele 
služby tak, aby byla v maximální možné míře zachována jeho 
soběstačnost a aby se mohl rozhodujícím způsobem podílet na formování 
podoby služby.  
Důležitým návazným principem je také respektování této volby. 
 
 
Stávající služba - Domov pro seniory - Posláním Domova pro seniory 
v Lázních Kynžvart je poskytování sociálních služeb pro seniory a 
seniorské partnerské páry, kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu 
stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Domov jim umožňuje 
prožít důstojné a aktivní stáří v zařízení domácího typu (forma 
„domácnosti“), a to formou poskytování komplexních 24 hodinových 
služeb. 
Zařízení poskytuje své služby seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného 
pro přiznání starobního důchodu, kteří mají sníženou soběstačnost 
zejména z důvodu věku, zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim nemůže být zabezpečena 
členy rodiny nebo terénními službami. Do zařízení jsou přijímány osoby, 
které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění 
potřebné pomoci, a to zejména ve stupni III. (těžká závislost) a ve stupni 
IV (úplná závislost). 
Počítáme s částečným přechodem klientů do režimu se zvláštním 
režimem, podle vývoje zdravotního stavu. 
Domov se zvláštním režimem  
v r. 2017 poskytujeme sociální službu 20 - 25 klientům 
Základní činnosti služby zajišťuje tým pečovatelek a pečovatelů.  
Zdravotní péči zajišťuje tým diplomovaných zdravotních sester.  
Podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí uživatelů služeb zajišťuje sociální pracovnice.  
Aktivizační činnosti a pracovní terapie vedou, připravují a podporují 
aktivizační pracovnice. 
Rehabilitace, mobilizace klientů a individuální cvičení vede externí 
rehabilitační pracovník, podle pokynů lékaře – fyzioterapeuta. 
Lékařskou péči zajišťuje praktický lékař, psychiatr, diabetolog, 
fyzioterapeut, kteří pravidelně dochází nebo spolupracují se zařízením. 
 

Strategická skupina 
doporučuje zařadit do 
sítě poskytovatelů 
sociálních služeb KK. 
Strategická skupina 
doporučuje realizovat 
variantu 1 v souladu 
s Metodickým 
pokynem č. 4 ke 
koncepci transformace 
pobytových služeb 
MPSV. 
Nedoporučuje se 
poskytovat 
odlehčovací službu. SS 
doporučuje řešit 
pomocí terénních 
služeb (osobní 
asistence, 
pečovatelská služba). 
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PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ: předpokládáme, že horní 3. patra budou 
vyčleněna pro tuto službu, zůstanou zachovány jednolůžkové pokoje 
s vlastním sociálním zařízením, volné prostory budou využity pro provozní 
účely: prostor pro zdravotnický personál na každém patře, ošetřovatelský 
pokoj, sklady, koupelna pro ležící klienty, čistící místnosti, prostory pro 
shromažďování a stravování klientů, dílny pro pracovní terapii, 
rehabilitaci, aktivizaci, prostory pro rodiny při sdílení paliativní péče…. 
 
Domov pro seniory 
v r. 2017 poskytujeme sociální službu 20 klientům (jedná se zejména o 
uživatele, kteří k 1. 1. 2010 přešli do celodenní péče z režimu služby 
penzion, v souladu s § 120, odst. 6, zákona č. 108/2006 Sb.) 
Základní činnosti služby zajišťuje tým pečovatelek a pečovatelů (pracovník 
v sociálních službách).  
Zdravotní péči zajišťuje tým diplomovaných zdravotních sester, a to od 
6.00 do 22.00 hod. 
Podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí uživatelů služeb zajišťuje sociální pracovnice.  
Aktivizační činnosti a pracovní terapie vedou, připravují a podporují 
aktivizační pracovnice. 
Rehabilitace, mobilizace klientů a individuální cvičení vede externí ta. 
 
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ: předpokládáme, že nejnižší 2. patra budou 
vyčleněna pro tuto službu, zůstanou zachovány jednolůžkové pokoje, 
volné prostory budou využity pro provozní účely: prostor pro zdravotnický 
personál na každém patře, ošetřovatelský pokoj, sklady, koupelna pro 
ležící klienty, čistící místnosti, prostory pro shromažďování klientů a 
stravování, dílny pro ergoterapii, rehabilitaci, aktivizaci, prostory pro 
rodiny při sdílení paliativní péče…. 
Ve vstupní hale bude vybudována recepce se stálou službou.  
  
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ (s ohledem na malou kapacitu zařízení uvádíme 
potřebu zaměstnanců společně pro oba typy služby) 
 
počet zdravotních sester: 4  
vrchní sestra: 0,5  
pracovník v sociálních službách, včetně aktivizátorů a pracovní terapie: 11    
sociální pracovník 1 externí rehabilitační pracovník (fakturující přímo 
VZP): 1                
  
V týmu zaměstnanců jsou i pracovní profese určené pro zajišťování 
činností spojených s ubytováním klientů v domově (úklid, praní, údržba), 
vydáváním stravy a zcela nezbytnou administrativou (řízení, ekonomika, 
majetkové vztahy, výkaznictví, recepce). Externí rehabilitační pracovník 
není v zaměstnaneckém poměru. 
 
2. VARIANTA 
 
Zahrnuje tři druhy sociální služby:  
1) Domov se zvláštním režimem (ve stejném rozsahu viz varianta č. 1) 
2) Domov pro seniory (ve stejném rozsahu viz varianta č. 1) 
3)Odlehčovací služby 5 klientů pronájem prostor (v rámci komunitního 
plánování při setkávání poskytovatelů sociálních služeb Chebska 
vyplynulo, že je nedostatek těchto služeb) 
 
Dále zahrnuje: 
 pronájem prostor pro ordinace praktického lékaře, psychiatra 
(nedostatek psychiatrů v regionu), diabetologa, fyzioterapeuta, 
gerontologickou poradnu, psychologa, externí rehabilitačního pracovníka, 
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Klub Šťastného stáří, pronájem střešního prostoru mobilním operátorům, 
pronájem prostor pro kadeřnici, pedikérku, masérku, obchod se 
smíšeným zbožím 

Strategický 
záměr 1 

 

Rozšíření nabídky sociálních služeb o službu domov se zvláštním 
režimem dle §50 zák. 108/2006 Sb. 
Záměr byl přijat s ohledem na vývoj psychiatrických diagnóz mezi 
stávajícími klienty, kdy cca 20 klientů má diagnostikovaný některý z typů 
demencí, 2 klienti mají prokázané chronické psychické onemocnění, dále 
je předpoklad vyššího výskytu demencí a chronických psychických diagnóz 
u žadatelů, kteří mají v dnešní době omezený přístup k ústavní péči 
v důsledku nedostatku kapacit. Jedná se o předpokládaný vývoj 
v důsledku zvyšujícího věku klientů i žadatelů. Cílem je zvýšit možnost 
důstojného dožití klientů, s respektováním jejich přání, vizí, cílů, 
poskytnutí nezbytné podpory a v co největší míře zachování jejich 
soběstačnosti. 
Záměr je v souladu se strategií Karlovarského kraje. 
 
U VARIANTY Č. 2 – pronájem prostor pro odlehčovací službu jiného 
poskytovatele, pronájmy dalších prostor lékařům a službám, které 
umožňují zvýšit kvalitu života klientů. Tyto doplňující služby zvýší využití 
uvolněných prostorových kapacit, což bude mít pozitivní dopad do 
ekonomiky zařízení. 

 

Strategický 
záměr 2 

 

Snížení počtu klientů na cca 50% stávající kapacity (40 – 45 klientů), se 
zaměřením na poskytování služeb klientům, kteří jsou co nejvíce závislí 
na péči druhé osoby 
Cílem záměru je zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb, zvýšení 
odbornosti a bezpečnosti služby. Velká zařízení nemohou zcela 
respektovat lidská práva, zejména u osob se sníženými intelektovými a 
vyjadřovacími schopnostmi. Snížení kapacity povede k individualizaci 
péče, k přesnějšímu odhadu míry potřebné péče, bude respektovat práva 
i volbu klienta, podporovat klienta v udržení soběstačnosti. Malé 
komunity klientů ve vlastních bytových jednotkách se přibližují více 
podmínkám běžného života. Dále je naším cílem přechod převažujícího 
„zdravotního“ modelu péče v model“sociální“. 

 

Strategický 
záměr 3   
u varianty 
č. 2  
 
 

pronájem prostor pro odlehčovací službu (v rámci komunitního 
plánování při setkávání poskytovatelů sociálních služeb Chebska 
vyplynulo, že tyto služby v regionu chybí). 
Dále zahrnuje: 
pronájem prostor pro ordinace praktického lékaře, psychiatra 
(nedostatek psychiatrů v regionu), diabetologa, fyzioterapeuta, 
gerontologickou poradnu, psychologa, externího rehabilitačního 
pracovníka, Klub Šťastného stáří, pronájem střešního prostoru mobilním 
operátorům, pronájem prostor pro kadeřnici, pedikérku, masérku, 
obchod se smíšeným zbožím. 
Cílem záměru je zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb, 
dostupnost služeb, které naši klienti využívají. Vytvoření odpovídajícího 
zázemí pro odborné a praktické lékaře, uložení zdravotnické 
dokumentace, zázemí pro rehabilitačního pracovníka a další služby, 
včetně gerontologického poradenství. Dále bychom chtěli podpořit 
začleňování našich klientů do komunity seniorů města Lázně Kynžvart 
v rámci práce Klubu Šťastného stáří, který je financován z prostředků 
Městského úřadu. 
Významnou rolí je podpoření ekonomiky zařízení poplatky za pronájem 
prostor – vedlejší činnost a smysluplné využití volných prostor. 
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Pokud jste zpracovávali v roce 2006 rozvojový plán, prosím, proveďte stručné vyhodnocení 

jeho naplňování. 

Vyhodnocení rozvojového plánu vytvořeného v roce 2006: 

Strategický  cíl č.1 

Plnění strategického cíle č. 

1 – co se podařilo do 

31.12.2009: 

    rozšíření nabídky kvalitních  sociálních sluţeb s individuální  

    podporou klientů ve vlastních domácnostech, s postupným    

    zaměřením na péči o starší klientelu a starší  partnerské   

    páry 

 

 

 

Co se nepodařilo, čeho 

nebylo dosaženo do 

31.12.2009: 

1) zateplení obvodového zdiva 

2) rekonstrukce všech výtahů (pouze částečná – zvýšení  

   bezpečnosti provozu) 

3) požární předěly chodeb 

4) přestavba pokojů pro klienty se sníženou pohyblivostí 

5) výstavba stravovacího provozu nad provozní budovou 

6) nebylo dosaženo vybudování více bytových jednotek pro  

   partnerské páry 

 

Popis překážek, které 

bránily v dosažení 

strategického cíle: 

1) nedostatek investičních prostředků 

   v případě bodu č. 5) – upuštění od výstavby stravovacího     

   provozu, jídlo je řešeno dodavatelsky 

2) nebyly vybudovány bytové jednotky pro partnerské páry – nebyl  

    zájem ze strany klientů, z důvodu finanční náročnosti služby 

 

 

Dlouhodobé cíle 

Plnění dlouhodobého cíle č. 

1 – co se podařilo do 

31.12.2009: 

Provozní cíle - úprava prostoru zařízení a zajištění provozu pro 

cílovou skupinu klientů se sníženou soběstačností: 

1) zabezpečení celodenního stravování, sobot a nedělí 

2) zavedené signalizačního zařízení ve všech pokojích 

3) vybavení ošetřovny 

4) vybavení všech bytových chodeb madly 

5) částečná úprava a vybavení pokojů s ohledem na klienty se   

    sníženou   

    soběstačností (odstranění prahů, nájezdy, madla, snadněji   

    ovladatelné pákové baterie, zvětšení prostoru po vybourání   

    předsíňových vestavěných skříní, částečné vybavení pokojů   

    elektrickými polohovatelnými postelemi, antidekubitními   

    matracemi, nočními stolky) 

6) vytvoření programu fyzické a psychické aktivizace pro klienty 

7) zateplením střechy a generálka střechy 

8) výměna veškerých vodovodních rozvodů v provozní budově 

9) nový  prací stroj, pořízení mandlu, 2 nové sušiče prádla 
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10) vymalování chodeb a společných prostor, barevné odlišení  

      pater, vymalování celého objektu 

11) požární vybavení objektu (požární hlásiče ve všech pokojích  

      s ústřednou na ošetřovně a s lokalizací požáru) 

12) vybavení prostředky pro manipulaci s obtížněji pohyblivými  

     klienty (polohovatelné postele, hydraulický zvedák, výškově   

     stavitelná  elektrická vana, bezbariérová koupelna, noční stolky  

     s jídelní deskou, invalidní vozíky, hygienické a koupací židle) 

13) pořízení nového automobilu vhodného pro klienty se sníženou  

      pohyblivostí 

14) oprava bytových chodeb vč. nového PVC 

15) navýšení počtu sester a pracovníků v sociálních službách 

 

Co se nepodařilo, čeho 

nebylo dosaženo do 

31.12.2009: 

1) stavební úprav pokojů pro klienty se sníženou pohyblivostí 

2) požární předěly chodeb 

3) rekonstrukce výtahů 

 

Popis překážek, které 

bránily v dosažení 

strategického cíle: 

Nedostatek investičních prostředků 

Plnění dlouhodobého cíle č. 

2 – co se podařilo do 

31.12.2009: 

Personální cíle – zajištění dostatečného počtu zdravotních sester a 

pracovníků v sociálních službách s požadovaným vzděláním 

Co se nepodařilo, čeho 

nebylo dosaženo do 

31.12.2009: 

cíl č. 2 byl splněn 

Popis překážek, které 

bránily v dosažení 

strategického cíle: 

--- 

Plnění dlouhodobého cíle č. 

3 – co se podařilo do 

31.12.2009: 

Procedurální cíle – jsou zpracovány, postupně se doplňují, podle 

praktické potřeby 

Co se nepodařilo, čeho 

nebylo dosaženo do 

31.12.2009: 

nebyl zpracován plán vzdělávání u všech pracovníků v přímé péči 

Popis překážek, které 

bránily v dosažení 

strategického cíle: 

pohyb pracovníků v přímé péči (nástupy, výpovědi)  
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Strategický  cíl č.2 

Plnění strategického cíle č. 

2 – co se podařilo do 

31.12.2009: 

 postupná transformace zařízení na domov pro seniory 

 

Co se nepodařilo, čeho 

nebylo dosaženo do 

31.12.2009: 

k 31. 12. 2009 jsme domov pro seniory, všem klientům jsme 

schopni zajistit komplexní péči 24 hodin 

Popis překážek, které 

bránily v dosažení 

strategického cíle: 

--- 

 

 

Dlouhodobé cíle  

Plnění dlouhodobého cíle č. 1 

– co se podařilo do 

31.12.2009: 

Formální stránka – splnění požadavků daných zákonem č. 

108/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, tvorba 

vnitřních předpisů, smluv o poskytování sociálních služeb, 

registrace, doplnění vzdělání zaměstnanců v přímé péči, 

medializace poskytované sociální služby  apod. 

 

Co se nepodařilo, čeho nebylo 

dosaženo do 31.12.2009: 

bylo splněno 

Popis překážek, které bránily 

v dosažení strategického cíle: 

legislativní nevyjasněnosti, dohadování o výkladu zákonů a 

prováděcích předpisů v průběhu transformace zařízení 

Plnění dlouhodobého cíle č. 2 

– co se podařilo do 

31.12.2009: 

komunikace s klienty, vysvětlování, hledání náhradních řešení, 

uzavírání smluv s klienty, kteří přestoupili do režimu domova 

pro seniory 

Co se nepodařilo, čeho nebylo 

dosaženo do 31.12.2009: 

bylo splněno 

Popis překážek, které bránily 

v dosažení strategického cíle: 

--- 
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Vyhodnocení plánu kapacity uţivatelů a počtu pracovníků do 31.12.2009 

Plánovaný počet 

uživatelů v roce 2009 

89 Skutečný počet 

uživatelů v roce 2009 

87 

Plánovaný počet 

pracovníků 2009 

19,5 Skutečný počet 

pracovníků 2009 

25 

Plánovaný poměr 

pracovníků/uživatelů 

2009 

4,56 Skutečný poměr 

pracovníků/uživatelů 

2009 

3,48 

 

 

Vyhodnocení plánu provozních podmínek v oblasti bydlení do 31.12.2009 

Plánovaný počet jednolůžkových 

pokojů 

87 Skutečný počet jednolůžkových 

pokojů  

85 

Plánovaný počet dvoulůžkových 

pokojů 

0 Skutečný počet dvoulůžkových 

pokojů 

2 

Plánovaný počet tří a 

vícelůžkových pokojů 

0 Skutečný počet tří a vícelůžkových 

pokojů 

0 

Dvoulůţkové pokoje byly povoleny výlučně na ţádost klientů, jedná se o manţelské nebo 

partnerské páry. 

 

Komentář k plnění tabulkové části rozvojového plánu:  

Zde doplňte   Skutečný počet uživatelů se nezvýšil, zůstal na úrovni, kdy se vypracovával 

rozvojový plán v r. 2005. Kapacita zařízení byla prakticky  po celou dobu 100% 

naplněna (s výjimkou doby nutné pro úpravu pokojů pro nového klienta dle jeho 

individuálních požadavků).  

Plánovaný počet pracovníků byl překročen  o 5 pracovníků ve prospěch 

pracovníků v přímé péči, s ohledem na nutnost větší podpory klientů, kteří byli 

více závislí na péči jiné osoby. 

Tímto byl ovlivněn i poměr pracovníků/klientů, kdy na 1 pracovníka připadá cca 

3,5 uživatele. 

 

Vzhledem na původní typ sociálního zařízení – penzion pro důchodce, zůstaly 

zachovány jednolůžkové pokoje, pouze na vlastní žádost klientů jsou některé 

jednolůžkové pokoje vybaveny 2 lůžky. Výlučně se jedná o dva případy – 

manželský a partnerský pár, kteří se pro toto řešení rozhodl z ekonomických 

důvodů . 
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Vyplňujte pouze orámovaná políčka. Děkujeme 

 

I.  ÚVOD 

 

Seznam členů pracovní skupiny a jejich pozicí uvnitř organizace, kteří se účastnili tvorby 

rozvojových plánů; kontakt na zpracovatele písemného výstupu.  

Zde doplňte   Wohlrabová Lenka – ředitelka, 354691403, info@domovkynzvart.cz 

Malinková Dagmar – vrchní sestra 

Richterová Dana – sociální pracovník 

Papajiková Jana – ekonom 

Schneiderová Eva – zdravotní sestra 

Balandová Barbora – pracovník v sociálních službách 

Kunová Martina – pracovník v sociálních službách 

 

Kdo je zodpovědný za vyhodnocování naplňování plánu  

Zde doplňte   Wohlrabová Lenka 

 

Termíny hodnocení  

Zde doplňte   31. 12. 2010, 31. 12. 2011, 31. 12. 2012, 31. 12. 2013, 31. 12. 2014, 31. 12. 

2015, 31. 12. 2016, 31. 12. 2017 
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II.  ANALYTICKÁ ČÁST 

 

1. POSLÁNÍ 

Uveďte poslání a cíle Vaší sluţby, definici cílové skupiny a principy poskytování sluţby  

(nezapomeňte na případné územní vymezení poskytování sluţeb) 

Zde doplňte   Posláním Domova pro seniory v Lázních Kynžvart je poskytování  sociálních 

služeb pro seniory a seniorské partnerské páry, kteří  vzhledem ke svému stáří a 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemohou žít ve svém přirozeném 

prostředí. Domov jim umožňuje prožít důstojné a aktivní stáří v zařízení 

domácího typu, a to formou poskytování komplexních 24 hodinových služeb. 

Zařízení poskytuje své sluţby  seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro 

přiznání starobního důchodu, kteří mají sníženou soběstačnost zejména  

z důvodu věku, zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje  pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby, která jim nemůže být zabezpečena členy rodiny nebo 

terénními službami. Od 1. 1. 2010 se do zařízení přijímají  osoby, které jsou 

závislé na pomoci jiné fyzické osoby za účelem  zajištění potřebné pomoci, a to 

zejména ve stupni III. (těžká závislost) a ve stupni IV (úplná závislost). 

 

Naše sluţba není určena ţadatelům:  

 -     osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a trvalé odborné ošetřování       

        v lůžkovém  zdravotnickém zařízení 

-   osobám s aktivní formou tuberkulózy či jinými infekčními a parazitálními      

        chorobami, při kterých nemocný může být zdrojem onemocnění 

-        chronickým alkoholikům, toxikomanům  (pokud nedošlo k likvidaci   

        návyku) 

-   osobám s psychiatrickým onemocněním (př. těžká demence,  

     Alzheimerova nemoc – pokud projevy nemoci ohrožují klienta nebo druhé   

          osoby nebo znemožňují klidné soužití s ostatními klienty), vyžadující   

          zvláštní režim, rovněž osobám s psychózou a psychickou poruchou, při   

          níž mohou ohrozit sami  sebe i druhé,  respektive jejich chování   

          znemožňuje klidné soužití   

-     osobám nepřizpůsobivým, kdy jejich sociální chování znemožňuje  

          klidné  soužití  v kolektivu a odporuje dobrým mravům     

Charakteristika zařízení: 

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart je určen pro poskytování celoročního 

ubytování a dalších sociálních služeb pro seniory a seniorské partnerské páry 

podle zákona č. 108/2006, o sociálních službách, podle § 49, kteří  vzhledem ke 

svému stáří a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. 

Své služby poskytujeme seniorům s trvalým pobytem v Karlovarském kraji. 

Vzhledem k tomu, že vazba na členy rodiny a osoby blízké je silnější, než vazba 

na místo pobytu, a to zejména u seniorů, lze v odůvodněných případech přijmout 

i klienty, kteří mají vazbu na rodinu bydlící trvale v Karlovarském kraji. 
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Jakou nepříznivou sociální situaci poskytováním své sluţby řešíte? Popište širší souvislosti. 

Zde doplňte   Domov pro seniory poskytuje pobytové služby seniorům, kteří mají sníženou 

soběstačnost zejména z důvodu věku, zhoršeného zdravotního stavu, kteří 

potřebují pravidelnou pomoc v oblasti soběstačnosti a osobní péče. Jejich 

nepříznivá sociální situace jim nedovoluje žít ve vlastním domácím prostředí. 

Pobyt v domově jim nahrazuje domácí prostředí. Péči o klienta nelze zajistit   ani 

prostřednictvím členů rodiny nebo terénní službou. Od 1. 1. 2010 se do zařízení 

přijímají  osoby, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby za účelem 

 zajištění potřebné pomoci, a to zejména ve stupni III. (těžká závislost) a ve 

stupni IV (úplná závislost). 

 

Vzhledem ke svému handicapu, ať již  vysokému věku nebo nepříznivému 

zdravotnímu stavu, jsou tyto osoby vyčleňovány ze společnosti, nedokáží již 

vlastními silami zajistit vlastní životní potřeby, jsou závislé na občasné pomoci 

svých rodinných příslušníků,  případně terénní službě, eventuelní služba chodí 

„za nimi“, přirozené využívání sítě služeb i vztahová síť je přerušena. 

S postupujícím věkem se objevuje i vyčlenění z okruhu svých vrstevníků, kteří 

postupně vymírají. Sociální izolace se prohlubuje. V domově pro seniory mají 

naši klienti opět možnost navázat kontakt se svými vrstevníky, s naší pomocí 

využívat dostupných služeb (pošta, banka, kadeřník, pedikér, masáže, zajistit si 

nákupy, zúčastňovat se kulturních a společenských akcí apod.). Samozřejmostí 

je dopomoc při všech denních úkonech péče o svou osobu, ochrana a 

prosazování jejich zájmů prostřednictvím individuálního plánování.  

 

2. UŢIVATELÉ  

86,7 Průměrný počet uţivatelů za 

rok 2009 

87 Kapacita sluţby uvedená v 

registraci 

 

Věkové rozloţení uţivatelů:                                                                        

4 dospělí  produktivním věku do 

65 (pobírající invalidní důchod) 

42 Mladší senioři 65 – 80 let 

40 Starší senioři nad 80 let 

 

3. OCHRANA PRÁV UŢIVATELŮ 

0 Počet uţivatelů, kteří jsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům 

1 Počet uţivatelů, kteří jsou omezeni ve způsobilosti k právním úkonům 

0 Počet uţivatelů, kterým je stanoven veřejný opatrovník (obec) 

0 Počet uţivatelů, jejichţ opatrovníkem je pracovník zařízení nebo zařízení 

Popište, 

jakým 

způsobem 

1 uživatel je omezen ve způsobilosti k právním úkonům, opatrovníkem je syn, 

záležitosti, které se týkají omezení  způsobilosti jsou projednávány se synem, za 

přítomnosti klienta. 
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řešíte tuto 

situaci   

 

61 Počet uţivatelů, kteří sami hospodaří se svými prostředky (mají peníze u 

sebe) 

77 Počet uţivatelů, kteří mají u sebe občanský průkaz 

 

Uveďte, která práva uţivatelů mohou být v souvislosti s poskytováním Vaší sluţby 

omezována?  

Zde doplňte   právo každého klienta na jeho vlastní soukromí 

právo každého klienta na projevení jeho svobodné vůle, osobní svobody 

respektování  lidské důstojnosti 

sociální vyloučení 

ochrana osobních údajů a informací 

 

V jakém dokumentu jsou uvedena práva uţivatelů? 

Zde doplňte   Oblasti, kde by mohlo dojít v souvislosti s poskytováním sociálních služeb 

k porušování práv uživatelů a způsob ochrany těchto práv 

Práva a povinnosti klientů 

Domácí řád 

 

Ke kterým střetům zájmů můţe ve Vašem zařízení dojít? 

Zde doplňte   Klient si nepřeje vykonat péči, která má být dle IP provedena, opakované 

odmítání 

Klient si nechce mýt hlavu při celkové koupeli 

Klient si přeje kouřit na pokoji 

Klient odmítá stravu v době obvyklého podávání jídla 

Klient odmítne dietu nebo léčebný postup navrhnutý lékařem 

Pracovník poskytuje službu osobě blízké nebo osobě důležité pro organizaci 

 

Co byste chtěli v oblasti ochrany práv a moţných střetů zájmů ve Vaší sluţbě zlepšit? 

Zde doplňte   specifikovat  a navrhnout postup pro další možné střety zájmů, předcházet 

střetům, v co největší možné míře respektovat klientovy zájmy, seznamování 

zaměstnanců s možnými situacemi, proškolování v uvedené problematice. 

 

2 Kolik stíţností od uţivatelů evidujete za posledních 12 měsíců? 

 

Co byste potřebovali zlepšit pro to, aby uţivatelé vyuţívali moţnosti stěţovat si a dávat 

připomínky ke kvalitě sluţby?  

Zde doplňte   Klientům je třeba neustále připomínat, že mají možnost podávat stížnosti, 

podněty a připomínky, vzhledem k pokročilému věku a fyzickým i psychickým 
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potížím již nemají chuť ani energii podávat stížnosti, v tomto sebeprosazování je 

nepodporoval ani minulý režim. Je třeba klienty přesvědčovat, vysvětlovat, 

ukazovat kde a jak mají možnost se ozvat. 

 

4. ROZSAH A ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB 

69 Počet uţivatelů, kteří nesplňují kritérium III. a IV. stupně závislosti  

0 Počet uţivatelů, kteří nástupem řeší nevhodné bydlení (topení uhlím, 

bariérovost atd.) 

23 Počet uţivatelů, pro které není k dispozici odpovídající sociální sluţba 

Napište, jaké 

sluţby schází 

uveďte pro 

kolik 

uţivatelů 

byste daný 

druh sluţby 

potřebovali  , 

  

pro cca 21 klientů bychom potřebovali vytvoření sociální služby zvláštního 

režimu (různá stádia demencí) +  případně služba pro osoby s duševním 

onemocněním (cca 2 osoby) 

37 Počet uţivatelů, kteří by mohli ţít s podporou terénních sluţeb ve svém 

domácím prostředí  

Napište, jaké 

podmínky 

schází, 

kvantifikujte 

  

Chybí kapacita i místní i časová dostupnost terénních služeb – v malých obcích 

je paradoxně nejvyšší procento lidí, kteří již nejsou v produktivním věku, 

nejvyšší procento nezaměstnaných, nepřináší tedy obcím příjmy, obce následně 

nemají prostředky na provozování vlastní pečovatelské služby. 

Soukromé subjekty (terénní služba) se orientují spíše do zalidněných oblastí, 

malé obce a samoty jsou pro ně ekonomicky nezajímavé, senioři v malých 

obcích zůstávají tedy bez pomoci. Chybí  vhodné cenově dostupné bezbariérové 

byty, není zajištěna  komunikace s osamělým  seniorem, která by mu pomohla 

zorientovat a vyznat se v možných a dostupných službách,  dopravní obslužnost, 

je nedostatečná, pokud existuje, není senior schopen ji využít pro  fyzické a 

psychické handicapy (př. neschopnost nastoupit do dopravního prostředku, ztráta 

orientace, ztráta schopnosti se bezpečně vrátit domů), izolovanost místa pobytu 

bydliště, dostupnost lékařské péče v menších obcích, dostupnost rehabilitační 

péče, možnosti komunikace a možnost trávení času se svými vrstevníky,  

psychologická a psychiatrická péče, dostupnost opatřování léků a zdravotních 

pomůcek, chybí dostupné stanice hygienických služeb, dostupné poradenství, 

dostupnost potravin i běžného zboží v malých obcích, nejednotnost rozhodování 

při přiznávání příspěvku na péči, minimální flexibilita při přiznávání příspěvku, 

péči potřebuje i klient, kterému PP nebyl přiznán, ale má omezenou možnost si ji 

nakoupit, nemožnost prosazovat svá práva……… 

 

51 Počet uţivatelů, kteří jsou zcela závislí na pomoci druhé osoby (mají 

přiznaný příspěvek na péči) 

23 Počet uţivatelů, kteří mají obtíţe v komunikaci (smyslové postiţení,  

demence)  

45 Počet uţivatelů, u kterých je zajišťována pomoc při podávání stravy 
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(příprava stravy, úprava stravy, donášení stravy, krmení, hlídání pitného 

reţimu)  

37 Počet uţivatelů, u kterých je zajišťována pomoc při osobní hygieně 

33 Počet uţivatelů, kteří se podílejí na úklidu svého pokoje a je jim při této 

činnosti  poskytována podpora pracovníků  

45 Počet uţivatelů, kteří se podílejí na přípravě svého jídla a servírování a je 

jim při této činnosti  poskytována podpora pracovníků  

6 Počet uţivatelů, kteří se podílejí na péči o své oblečení (např. praní, ţehlení, 

zašívání) a je jim při této činnosti  poskytována podpora pracovníků 

30 Počet uţivatelů, kterým je poskytována podpora při pohybu po zařízení 

27 Počet uţivatelů, kterým je poskytována podpora při  pohybu mimo areál 

zařízení 

35 Počet uţivatelů, kterým je poskytována podpora při hospodaření se svými 

prostředky  

49 Počet uţivatelů, kterým je zajišťována podpora při vyuţívání veřejných 

sluţeb (např. nákupy, pošta, zdravotní prohlídky, doprovody, 

zprostředkování sluţby do zařízení, opatření kompenzačních pomůcek atd.) 

POZNÁMKA: 

Výše uvedené počty klientů je třeba brát s rezervou, někteří klienti  jsou někdy schopni 

v příznivém zdravotním stavu podílet se na přípravě jídla, úklidu pokoje, chodit samostatně, 

při nepříznivém stavu je třeba jim poskytnout podporu ve  výše uvedených činnostech. 

K výše uvedeným počtům klientů jsem dospěla získáním aktuálních informací z IS Cygnus 

za měsíc září 2010. 

 

Které oblasti potřeb uţivatele pokrýváte při poskytování sluţby?  

Zde doplňte   - ubytování 

- strava – nebo pomoc při jejím zajišťování 

- pomoc při zvládání běžných úkonů při péči o vlastní osobu 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

- sociálně terapeutické činnosti 

- aktivizační činnosti 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 

 

 

87 Počet uţivatelů, kteří mají uzavřenou smlouvu o poskytování sluţeb  

ano Je smlouva zpracována ve formě srozumitelné všem uţivatelům z Vaší 

cílové skupiny? 

ano Máte ve smlouvě vyspecifikováno jaké konkrétní sluţby, v jakém rozsahu 

uţivateli  a za jakou úhradu uţivateli poskytujete? 

Které 

poskytované 

sluţby a jejich 

ubytování 

stravování 
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rozsah jsou ve 

smlouvách 

upraveny?   

služby péče 

fakultativní služby 

 

87 Počet uţivatelů, se kterými je vytvořen individuální plán poskytování sluţeb 

ano Máte ustaveny klíčové pracovníky? 

Komentář    

 

Kdo všechno můţe zastávat roli klíčového pracovníka?  Uveďte zařazení pracovníků  

Zde doplňte   zdravotní sestry, pracovníci v sociálních službách 

6 Pro kolik uživatelů obvykle zajišťuje pracovník individuální plánování? 

 

Jakým proškolením klíčoví pracovník musí projít?  

Zde doplňte   vstupní školení + patronát zkušeného pracovníka ve stejné profesi po 

dohodnutou dobu. Kdykoliv individuální konzultace u sociálního pracovníka, 

ředitelky, zdravotní sestry 

 

Jakým způsobem se uţivatel podílí na plánování sluţby? 

Zde doplňte   vyslovení své vize, přání, požadavků, osobních představ, společná formulace 

cílů a způsobu podpory ze strany zařízení a pracovníků, četnosti podpory, apod., 

vyhodnocování IP, úpravy IP při zdravotních a jiných změnách na straně klienta, 

při změně jeho cílů a požadavků, podpora při realizaci… 

 

Jakým způsobem je zajištěno provádění  zdravotnických sluţeb? (prohlídky praktického 

lékaře, denně poskytované zdravotnické úkony, fyzioterapie atd.) 

Zde doplňte   vstupní zdravotní prohlídka, prohlídky lékařem, v případě potřeby při 

pravidelných vizitách, prohlídky ošetřujícím lékařem v případě náhle zdravotní 

indispozice mimo pravidelné vizity, zásah rychlé záchranné služby v případě 

ohrožení života, přímo v zařízení ošetření lékaři specialisty diabetolog, 

psychiatr, fyzioterapeut, zajištění dopravy  a ošetření u dalších specialistů mimo 

zařízení, zubní péče zajištěna dovozem klientů služebním autem k zubnímu 

lékaři, výkon magnetoterapie přímo v zařízení, denní zdravotnické úkony 

zajišťují zdravotní sestry s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu po dobu 24 hod. 

 

Jaké návazné služby využívají Vaši uživatelé (sociální, zájmové, veřejné, zdravotnické apod.)? 

Zde doplňte   obecní úřad, pošta, bankomat, kadeřnictví, pedikérství, kosmetika, masáže, 

pošta,  dopravní spoje, kulturní a společenské akce mimo zařízení,  Klub šťastné 

stáří, knihovna, síť běžných obchodů a restaurací, duchovní služby (katolické, 

evangelické, na přání českobratrská husitská církev), plavecký bazén, sauna, 

lékárna, veřejný internet, koncerty, návštěvy zámku, minerální prameny, 

vycházky, návštěva pietních míst (hřbitov), canisterapie, zooterapie. 
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5. PROVOZNÍ  PODMÍNKY  

Popište způsob ubytování  (samostatné pokoje, vícepokojové buňky s WC a koupelnou atd.)  

Zde doplňte   Samostatné pokoje s vlastním sociálním zařízením. Sociální zařízení není 

bezbariérové (náhradou je centrální bezbariérová koupelna). Pokoj je vybaven 

podle přání klienta ústavním nábytkem (elektrickou polohovatelnou postelí, 

noční stolek s výsuvnou deskou, vestavěné skříně, šatní a policové skříně, 

vitríny, kuchyňské linky s dřezem, jídelní stůl, židle, v případě potřeby 

multifunkční seniorská křesla, snadno ovladatelnými pákovými bateriemi, 

svítidla, lůžkovinami, madly, nájezdy, tísňovým signalizačním systémem, 

elektronickým požárním systémem, žaluziemi, závěsy a záclonami. Některé 

pokoje mají balkon. Pokoje jsou uzamykatelné, personál má možnost  

odemknout v nouzové situaci. 

Pokud klient chce mít vlastní nábytek a vybavení, včetně lůžkovin, respektujeme 

přání klienta. 

 

1 Pro kolik uživatelů jsou společné umývárny a WC 

85 Počet uţivatelů, kteří bydlí na jednolůţkovém pokoji 

2 (na vlastní 

žádost, 

manželé) 

Počet uţivatelů, kteří bydlí ve dvoulůţkovém pokoji 

0 Počet uţivatelů, ţijící ve vícelůţkovém pokoji 

Kolik pokojů z celkového počtu pokojů je vybaveno vlastním sociálním zařízením 

(umývadlo, sprcha, WC ?)  

Zde doplňte   87 

 

 

Odpovídá vybavení zařízení potřebám uţivatelů ? Zhodnoťte a uveďte, jaké vybavení pro 

osobní potřebu uţivatele nebo vybavení společných prostor Vám schází  (netýká se 

technických provozů) 

Zde doplňte   modernizované výtahy, bezbariérová WC ve veřejně přístupných prostorách, 

vytvoření čistící místnosti, místnosti pro třídění odpadů, prostoru pro aktivní 

výkon fyzioterapie (prostor + odpovídající fyzioterapeutické vybavení, přístroje, 

pomůcky, kompenzační pomůcky), úprava pokojů klientů pro potřeby klientů se 

sníženou pohyblivostí, užívající kompenzační pomůcky (chodítka, invalidní 

vozíky) 

 

Zhodnoťte prostorové podmínky pro poskytování sluţby 

Zde doplňte   pokoje klientů nejsou stavebně přizpůsobeny osobám se sníženou pohyblivostí a 

osobám používající invalidní vozík, je třeba alespoň část pokojů přestavět tak, 

aby výše uvedeným osobám vyhovovaly. Vstupy do pokojů a sociálních zařízení 

jsou úzké, sociální zařízení v pokojích není bezbariérové. 
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Domníváte se, ţe jsou provozní podmínky pro uţivatele a pro pracovníky vyhovující? 

Umoţňují provozní podmínky poskytování sluţeb na základě individuálních potřeb 

uţivatele? (např. výdej stravy, směnný provoz) 

Zde doplňte   Klienti mají možnost při poskytování naší služby zažívat intimitu „své 

domácnosti“ s ohledem na to, že prakticky všechny pokoje jsou jednolůžkové 

s vlastním sociálním zařízením. Celé zařízení je začleněno do přirozené 

komunity, obytné zóny, stejně jako ostatní bytové domy, jsou  návazné další 

služby i dopravní obslužnost. U části pokojů bychom uvítali přestavbu 

sociálního zařízení pro klienty na vozíku a pro klienty se sníženou pohyblivostí.   

Provozní podmínky pro klienty i personál jsou vyhovující, jsme schopní zajistit 

klientům 24 hodinovou službu prostřednictvím pracovníků v přímé péči 

(pracovníci v sociálních službách), stejně tak zdravotní péči prostřednictvím 

zdravotních sester, které mají osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu. Zajišťujeme individuální potřeby klientů, prostřednictvím 

individuálních plánů. 

Zaměstnanci pracují ve směnném provozu, převaha zaměstnanců je místních, 

k dispozici mají kuchyňku, šatny, sprchy, odpočinkovou místnost, kuřárnu. 

 

6. PRACOVNÍCI 

25 Celkový počet pracovníků poskytovatele sociální sluţby (24 přepočtených) 

15 Počet pracovníků, kteří přímo pracují s uţivateli 

1 Počet sociálních pracovníků 

9 Počet pracovníků v sociálních sluţbách 

6 Počet pracovníků, kteří poskytují odborné zdravotní úkony 

0 Počet fyzioterapeutů 

14,5 Poměr pracovníků v přímé práci a uţivatelů v denním provozu 

43,5 Poměr pracovníků v přímé práci a uţivatelů v nočním provozu 

 

Jiní pracovníci, 

specifikujte   

ředitel - 1, ekonom - 1, vrchní sestra - 1, pradlenka – 1, uklízečky – 4,  

údržbáři – 2 (poloviční úvazky) 

 

3 smlouvy 

cca 6 hodin 

Počet dobrovolníků, se kterými má zařízení uzavřenou smlouvu o 

dobrovolnické pomoci + počet hodin, který měsíčně pro zařízení odvádějí 

Jakou činnost 

vykonávají, 

specifikujte  

aktivizační činnosti – poslech relaxační hudby, výtvarná činnost, 

společenské a kulturní programy, pěvecký krouţek, relaxační a 

protahovací cvičení, doprovody a procházky, canisterapie 

5 Počet dobrovolníků, kteří jednorázově (nahodile) pomohli v zařízení v roce 

2009 

 

7. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 

0 Počet pracovníků, kteří nesplňují poţadavky na kvalifikaci dle zákona o 

soc. sluţbách 
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24 dle zákona, 

jinak podle 

potřeby 

Počet hodin dalšího vzdělávání, který připadá na jednoho sociálního  

pracovníka  

24 dle zákona, 

jinak podle 

potřeby 

Počet hodin dalšího vzdělávání, který připadá na jednoho pracovníka 

v přímé péči  

15 Počet pracovníků, kteří mají vytvořeny vzdělávací plány 

1 (v   r.2010) Kolikrát byla realizována další odborná podpora (supervize, kasuistický 

seminář, konzultace nezávislého odborníka atd.) 

0 Kolikrát v roce měli vedoucí pracovníci manaţerskou supervizi  

 

8. EKONOMIKA 

7 Počet uţivatelů, jejichţ příjem nestačí na úhradu za poskytované sluţby 

81.600,-/1 rok Částka, kterou musí zařízení uhradit z jiných zdrojů z důvodu nízkého 

příjmu uţivatelů 

2.460.000,-   

Kč /1 rok 
Souhrn příjmů z příspěvků na péči 

6.648.000,- 

Kč/1 rok 
Souhrn příjmů úhrad za ubytování a stravu 

11.988.000,- 

Kč (FP příjmy 

2010) 

 

Rozpočet zařízení  

117.000,- Kč/1 

rok 
Příjem z fakultativních sluţeb  

 

Jaké fakultativní sluţby poskytujete?  

Zde doplňte   vl. el. spotřebič 

 mytí vlastních elektrických spotřebičů na pokoji 

 individuální praní v automatce 

 zapůjčení meditačního pokoje k soukromým účelům 

 zapůjčení jídelny, haly, kuchyňky 

 sociální péče pro klienty bez přiznaného příspěvku na péči 

 pronájem sklepa 

 revize vlastních elektrospotřebičů 

 doprava k vyřízení soukromých záležitostí, návštěv, nákupů apod. 

 telefonické služby na pevnou linku 

 telefonické služby mobil 

 nadstandardní úklid dle čl. VI. Domácího řádu 

 zhotovení fotokopie 
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Příjmy z jiných zdrojů 

specifikujte  pronájem nemovitostí 80.000,- Kč/1 rok 

 

9. HODNOCENÍ KVALITY 

0 Byla ve Vašem zařízení provedena inspekce kvality sociálních sluţeb?  

0 Kolik jste získali bodů ? 

0 Kolik zásadních kritérií  se Vám nepodařilo naplnit ? 

0 Prošli jste jiným systémem hodnocení kvality? 

 

Máte zaveden systém interního hodnocení kvality? Popište, jak funguje 

Zde doplňte  Zjišťování  kvality poskytované sociální péče 

      Zařízení si stanovila tyto indikátory, podle kterých 1x ročně vyhodnocuje      

      kvalitu poskytované péče: 

       - evidence a vyhodnocení počtu pádů  

       - evidence a vyhodnocení počtu dekubitů 

       - evidence a vyhodnocení mimořádných událostí  

        - evidence a vyhodnocení  počtu stížností       

Domov  zjišťuje spokojenost klientů s poskytovanými sluţbami 

prostřednictvím: 

 průzkumu (1 x ročně) 

 sledováním a hodnocením záznamů v individuálních 

plánech, sledování naplňování osobních cílů 

 vyhodnocováním stížností klientů 

 vyhodnocováním anonymních stížností, podnětů a 

námitek z volně přístupné schránky v hale 

 na poradách klientů s vedením Domova (1x ročně) 

 prostřednictvím patrových důvěrníků (individuálně nebo 

na poradách se sociálním pracovníkem) 

 získáváním informací od příbuzných a osob blízkých 

klientům nebo  třetích osob 

 získáváním informací a poznatků prostřednictvím svých 

zaměstnanců 



 - 19 - 

  

III. SHRNUTÍ ANALÝZY  

SILNÉ STRÁNKY SLUŢBY 

Zde doplňte   PROVOZNÍ: 

● jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením 

● částečná úprava pokojů pro klienty se sníženou pohyblivostí 

● vybavení všech bytových chodeb madly 

● bezbariérová koupelna 

● vybavení cca 50% pokojů elektrickými polohovatelnými postelemi a 

nočními stolky s výsuvnou deskou 

● možnost vybavení klientského pokoje vlastním nábytkem i lůžkovinami 

● zavedené tísňové signalizačního zařízení ve všech pokojích, koupelně, 

rehabilitaci 

● zavedení elektronického požárního systému ve všech pokojích a klientských 

kuchyňkách 

● zavedení kamerového systému ve veřejně přístupných prostorách 

● vybudování klientských kuchyněk na všech patrech 

● vybudování tělocvičny, kuřárny 

● zateplení střechy a generálka střechy, výměna oken a všech vnějších 

vstupních dveří za plastové 

● výměna veškerých vodovodních rozvodů v provozní budově 

● obměna prádelenské technologie, rekonstrukce výdejny vč. technologie 

uchování a výdeje jídla a mycí linky 

● částečná obměna nábytku klientů 

● možnost snížení kapacity, ve prospěch chybějících provozních a 

aktivizačních prostor 

● zooterapie 

● možnost pracovní terapie na zahradě 

● zavedení informačního systému Cygnus – komplexní nástroj pro plánování, 

evidenci a vyhodnocování sociálních služeb (zaměstnanci, vykazování VZP, 

klienti, evidence výkonů, dokumentace klientů, sociální část…) 

 

PERSONÁLNÍ: 

●  navýšení počtu sester a pracovníků v sociálních službách 

● odbornost odpovídající zákonu č. 108/2006 Sb. u všech zaměstnanců v přímé 

péči 

● průběžné prohlubování kvalifikace pracovníků v přímé péči 

● zavedení supervize v týmech zaměstnanců 

● spolupráce s psychiatrem přímo v zařízení  

● proškolování zaměstnanců v psychiatrickém minimu, Alzheimerova 

choroba, demence, trénink paměti, práce s klientem s pokročilou demencí, 

      Techniky komunikace s handicapovaným pacientem, Konference     

     Alzheimerova nemoc nové poznatky a trendy, Problematika seniorství,  

     Ageismus. 

● návštěva domova se zvláštním režimem – Nejdek, Via Mária Dolní Rychnov 
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PROCEDURÁLNÍ: 

● stanovení programu fyzické i psychické aktivizace klientů 

● tvorba standardů a metodik v souladu se změnou poskytované služby a 

v souladu se zák. č. 108/2006. Sb. 

● poskytování sociální služby v souladu s individuálním plánem 

● supervize na téma klient s Alzheimerovou demenci a možnost rozšíření 

sociální služby o domov se zvláštním režimem 

  

SLABÉ STRÁNKY SLUŢBY  

Zde doplňte   PROVOZNÍ: 

● přestavba některých pokojů pro klienty se sníženou pohyblivostí – vyřešení 

bariérovosti pokojů 

● nezateplení objektu 

● zastaralé výtahy, chybí evakuační výtah 

● chybí koupelna pro koupání ležících klientů (sprchové lůžko) 

● zřízení prostor pro aktivizaci, rehabilitaci, jemnou motoriku… 

● chybí náhradní zdroj elektrické energie 

● chybí recepce 

● chybí evakuační výtah 

● zavedení canisterapie 

 

PERSONÁLNÍ: 

● zavedení stálého místa rehabilitačního pracovníka 

 

 

PROCEDURÁLNÍ: 

● dokončit plán vzdělávání pracovníků 

 

PŘÍLEŢITOSTI VE VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ 

Zde doplňte   ● jsme jediné zařízení pro oblast Lázně Kynžvart  a malé obce v okolí, 

částečně Mariánské Lázně, zde je 1 zařízení s kapacitou 88 klientů), 

zajišťujeme rovnoměrnost rozložení služeb v našem regionu v rámci KK 

● nedostatečně fungující pečovatelská služba v okolí – omezený čas 

poskytování péče  od - do, okolní obce nemají terénní pečovatelskou službu  

      zavedenou vůbec, terénní služba nemá k dispozici auto 

● absence pobytového zařízení pro osoby s chronickým duševním 

onemocněním v Karlovarském kraji, nedostatek míst pro osoby s různým 

typem demencí 

● absence dalších návazných alternativních terénních služeb pro seniory 

● flexibilita na externí požadavky potencionálních žadatelů, pružná reakce na 

změny a individuální potřeby uživatelů 
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● demografický vývoj 

● spolupráce s Klubem šťastného stáří, s MěÚ Lázně Kynžvart 

● větší spolupráce s dobrovolníky 

● zvýšení počtu klientů s demencemi přímo v zařízení 

● zájem žadatelů  s pokročilou demencí (a jejich rodin), ale nespadají do naší 

cílové skupiny 

● výskyt žádostí žadatelů od osob s chronickým psychickým onemocněním, 

ale nespadají do naší cílové skupiny 

● nedostatečná síť služeb pro seniory  mladší 65 let, kteří mají přiznaný 3° PP, 

přiznaný invalidní důchod, ale v současnosti nespadají do naší cílové 

skupiny 

● možnost spolupráce se SZŠ v Chebu (dobrovolníci, výkon praxí) 

● další vzdělávání v péči o klienty s demencemi, chronickými psychiatrickými 

nemocemi 

● zapojení se do komunitního plánování 

● možnost sdružování v APSS, možnost výměny zkušeností a informací  např. 

o volných kapacitách 

● prezentace našich sociálních služeb v médiích 

● možnost získání finančních prostředků z fondů EU (zateplení, vzdělávání, 

náhradní zdroje el. energie) 

 

RIZIKA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Zde doplňte   ● nejednotnost posuzování PP na pověřených městských úřadech 

● přiznaný PP neodpovídá skutečným potřebám žadatelů 

● zdlouhavost při přiznávání nebo zvyšování PP (často se nám stává, že klient 

s úplnou závislosti dříve zemře, než je PP přiznán nebo zvýšen) 

● nejistota na přiznávání dotace z MPSV 

● nejistota příjmů od zdravotních pojišťoven 

● „zadržování“ klientů  na lůžkách v následné péči i v době, kdy už jsme 

schopni se o ně postarat (neprovádí se zdravotnické úkony) 

● nedostatek žadatelů s již přiznaným 3 a 4° PP (mnohdy jejich zdravotní stav 

již 3 a 4° PP odpovídá, než je příspěvek přiznán, umírají),  

● neinformovanost potencionálních žadatelů, kteří naši péči potřebují, že 

mohou o PP požádat, že mohou požádat i o zvýšení 

● volby a změna priorit v sociální oblasti 

● neschopnost klientů zaplatit potřebné sociální služby 

● byrokratické zatížení personálu na úkor poskytování péče klientovi 
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IV. VIZE ROZVOJE 

Poznámka.: Vize je popis, jak organizace vypadá na konci realizovaného strategického    

                      plánu.  

Činnost organizace   1. VARIANTA 

Zde doplňte   Rozšíření nabídky sociálních sluţeb o sluţby Domova se zvláštním reţimem 

v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 108/2006 Sb., který  

poskytuje služby osobám se sníženou soběstačností v důsledku chronického 

duševního onemocnění, psychiatrickou diagnózou v kompenzovaném stavu, 

onemocnění stařeckou demencí, ostatními typy demence a Alzheimerovou 

chorobou. Péče vychází z osobních potřeb a cílů uživatele a usiluje o zmírnění 

důsledků onemocnění, které by vedly k sociální izolaci, ztrátě vlastního způsobu 

života, či nezajištění základních potřeb. Do zařízení jsou přijímány osoby, které 

jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby za účelem  zajištění potřebné pomoci, 

a to zejména ve stupni III. (těžká závislost) a ve stupni IV (úplná závislost). 

 

Posláním sluţby je podpora kvalitního a důstojného života seniorů a osob 

s chronickým duševním onemocněním, kteří nemohou vzhledem ke svému 

fyzickému či duševnímu stavu zůstat v přirozených podmínkách vlastního 

domova. Služba bude respektovat lidskou individualitu a snažit se dodávat svým 

uživatelům potřebné množství podpory a přitom nepřebírat zodpovědnost za 

jejich život. Cílem je podporovat uživatele služby tak, aby byla v maximální 

možné míře zachována jeho soběstačnost a aby se mohl rozhodujícím způsobem 

podílet na formování podoby služby.  

Důležitým návazným principem je také respektování této volby. 

 

Stávající sluţba - Domov pro seniory - Posláním Domova pro seniory 

v Lázních Kynžvart je poskytování  sociálních služeb pro seniory a seniorské 

partnerské páry, kteří  vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu nemohou 

žít ve svém přirozeném prostředí. Domov jim umožňuje prožít důstojné a aktivní 

stáří v zařízení domácího typu (forma „domácnosti“), a to formou poskytování 

komplexních 24 hodinových služeb. 

Zařízení poskytuje své sluţby  seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro 

přiznání starobního důchodu, kteří mají sníženou soběstačnost zejména  

z důvodu věku, zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje  pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby, která jim nemůže být zabezpečena členy rodiny nebo 

terénními službami. Do zařízení jsou přijímány osoby, které jsou závislé na 

pomoci jiné fyzické osoby za účelem  zajištění potřebné pomoci, a to zejména ve 

stupni III. (těžká závislost) a ve stupni IV (úplná závislost). 

Počítáme s částečným přechodem klientů do režimu se zvláštním režimem, 

podle vývoje  zdravotního stavu. 

 

 

Cílové skupiny uţivatelů   

Zde doplňte   Domov se zvláštním reţimem - osoby se sníženou soběstačností v důsledku 

chronického duševního onemocnění, psychiatrickou diagnózou 

v kompenzovaném stavu, onemocnění stařeckou demencí, ostatními typy 

demence a Alzheimerovou chorobou. Osobám není možné zajistit péči terénními 

službami nebo ambulantně. Uživatelé služby jsou převážně senioři nebo osoby 
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starší 50 let. Do zařízení jsou přijímány osoby, které jsou závislé na pomoci jiné 

fyzické osoby za účelem  zajištění potřebné pomoci, a to zejména ve stupni III. 

(těžká závislost) a ve stupni IV (úplná závislost). 

Domov pro seniory - poskytuje své služby  seniorům, kteří dosáhli věku 

rozhodného pro přiznání starobního důchodu, kteří mají sníženou soběstačnost 

zejména  z důvodu věku, zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje  

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim nemůže být zabezpečena členy 

rodiny nebo terénními službami. Do zařízení jsou přijímány osoby, které jsou 

závislé na pomoci jiné fyzické osoby za účelem  zajištění potřebné pomoci, a to 

zejména ve stupni III. (těžká závislost) a ve stupni IV (úplná závislost). 

Počítáme s částečným přechodem stávajících klientů do režimu se zvláštním 

režimem, podle vývoje  zdravotního stavu a s ohledem na průměrný věk, který je 

ke dni zpracování rozvojového plánu 79,2 roku. 

 

 

Způsob poskytování 

Zde doplňte   Domov se zvláštním reţimem  

v r. 2017 poskytujeme sociální sluţbu 20 - 25 klientům 

Základní činnosti služby zajišťuje tým pečovatelek a pečovatelů.  

Zdravotní péči zajišťuje  tým diplomovaných zdravotních sester.  

Podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí uživatelů služeb zajišťuje sociální pracovnice.  

Aktivizační činnosti a pracovní terapie  vedou, připravují a podporují aktivizační 

pracovnice. 

Rehabilitace, mobilizace klientů a individuální cvičení vede externí rehabilitační 

pracovník, podle pokynů lékaře – fyzioterapeuta. 

Lékařskou péči zajišťuje praktický lékař, psychiatr, diabetolog, fyzioterapeut, 

kteří pravidelně dochází nebo spolupracují se zařízením. 

 

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ: předpokládáme, že horní 3. patra budou 

vyčleněna pro tuto službu, zůstanou zachovány jednolůžkové pokoje s vlastním 

sociálním zařízením, volné prostory budou využity pro provozní účely: prostor 

pro zdravotnický personál na každém patře, ošetřovatelský pokoj, sklady, 

koupelna pro ležící klienty, čistící místnosti, prostory pro shromažďování a 

stravování klientů, dílny pro pracovní terapii, rehabilitaci, aktivizaci, prostory  

pro rodiny při sdílení  paliativní péče…. 

 

Domov pro seniory 

v r. 2017 poskytujeme sociální sluţbu 20  klientům (jedná se zejména o 

uţivatele, kteří k 1. 1. 2010 přešli do celodenní péče z reţimu sluţby 

penzion, v souladu s § 120, odst. 6, zákona č. 108/2006 Sb.) 

Základní činnosti služby zajišťuje tým pečovatelek a pečovatelů (pracovník 

v sociálních službách).  

Zdravotní péči zajišťuje  tým diplomovaných zdravotních sester, a to od 6.00 do 

22.00 hod. 

Podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí uživatelů služeb zajišťuje sociální pracovnice.  
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Aktivizační činnosti a pracovní terapie  vedou, připravují a podporují aktivizační 

pracovnice. 

Rehabilitace, mobilizace klientů  a individuální cvičení vede externí zdravotní 

sestra – rehabilitační pracovník, podle pokynů lékaře – fyzioterapeuta. 

 

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ: předpokládáme, že nejnižší 2. patra budou 

vyčleněna pro tuto službu, zůstanou zachovány jednolůžkové pokoje, volné 

prostory budou využity pro provozní účely: prostor pro zdravotnický personál na 

každém patře, ošetřovatelský pokoj, sklady, koupelna pro ležící klienty, čistící 

místnosti, prostory pro shromažďování klientů a stravování , dílny pro  

ergoterapii, rehabilitaci, aktivizaci, prostory  pro rodiny při sdílení  paliativní 

péče…. 

Ve vstupní hale bude vybudována recepce se stálou službou.   

   

 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ (s ohledem na malou kapacitu zařízení uvádíme 

potřebu zaměstnanců společně pro oba typy služby) 

 

počet zdravotních sester:                                                                               4  

vrchní sestra                                                                                                  0,5   

pracovník v sociálních službách, včetně aktivizátorů a prac. terapie          11                    

sociální pracovník                                                                                          1 

externí rehabilitační pracovník (fakturující přímo VZP)                               1                                                                                                                        

  

V týmu zaměstnanců jsou i pracovní profese určené pro zajišťování činností 

spojených s ubytováním klientů v domově (úklid, praní, údržba), vydáváním 

stravy a zcela nezbytnou administrativou (řízení, ekonomika, majetkové vztahy, 

výkaznictví, recepce). Externí rehabilitační pracovník není v zaměstnaneckém 

poměru. 

 

2. VARIANTA 
 

Zahrnuje tři druhy sociální služby:  

1) Domov se zvláštním reţimem (ve stejném rozsahu viz varianta č. 1) 

 2) Domov pro seniory (ve stejném rozsahu viz varianta č. 1) 

 3) Odlehčovací sluţby 5 klientů pronájem prostor (v rámci komunitního    

      plánování  při setkávání  poskytovatelů sociálních služeb Chebska    

      vyplynulo, že je nedostatek těchto služeb) 

 

Dále zahrnuje: 

    pronájem prostor pro ordinace praktického lékaře, psychiatra (nedostatek     

    psychiatrů v regionu), diabetologa, fyzioterapeuta, gerontologickou poradnu,  

    psychologa, externí rehabilitačního pracovníka, Klub Šťastného stáří,     

    pronájem střešního prostoru mobilním operátorům, pronájem prostor pro    

    kadeřnici,  pedikérku, masérku, obchod se smíšeným zbožím 

 

Financování 

Zde doplňte   ● příjmy od uživatelů (úhrada sociálních služeb, příspěvek na péči) 

● neinvestiční dotace z MPSV na poskytování sociálních služeb 



 - 25 - 

● příjmy ze zdravotních pojišťoven 

● hospodářská činnost (pronájmy prostor) 

● investiční příspěvek zřizovatele na investiční akce velkého rozsahu 

(bezbariérovost pokojů, rekonstrukce výtahů..) 

● možné: dotace na zateplení objektu z EU 

● dary                 
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V. POPIS JEDNOTLIVÝCH STRATEGICKÝCH ZÁMĚRŮ  

Poznámka: Strategických záměrů může být více, stejně jako o etapových kroků. Tabulku je možno 

kopírovat dle Vaší potřeby 

VARIANTA Č. 1 

Strategický záměr č. 1  

Název: 

Rozšíření nabídky sociálních sluţeb o 

sluţbu domov se zvláštním reţimem dle §50 

zák. 108/2006 Sb. 

Stručný popis: 

(Proč byl tento záměr přijat, jaké jsou předpoklady 

úspěšné realizace, jak přispívá k naplnění 

stanoveného poslání) 

Záměr byl přijat s ohledem na vývoj 

psychiatrických diagnóz mezi stávajícími 

klienty, kdy cca 20 klientů má 

diagnostikovaný některý z typů demencí, 2 

klienti mají prokázané chronické psychické 

onemocnění, dále je předpoklad vyššího 

výskytu demencí a chronických psychických 

diagnóz u žadatelů, kteří mají v dnešní době 

omezený přístup k ústavní péči v důsledku 

nedostatku kapacit. Jedná se o předpokládaný 

vývoj v důsledku zvyšujícího věku klientů i 

žadatelů. Cílem je zvýšit možnost důstojného 

dožití  klientů, s respektováním jejich přání, 

vizí, cílů, poskytnutí nezbytné podpory a v co 

největší míře zachování jejich soběstačnosti. 

Záměr je v souladu se strategií Karlovarského 

kraje. 

 

U VARIANTY Č. 2 – pronájem prostor pro 

odlehčovací službu jiného poskytovatele, 

pronájmy dalších prostor lékařům a službám, 

které umožňují zvýšit kvalitu života klientů. 

Tyto doplňující služby zvýší využití 

uvolněných prostorových kapacit, což bude 

mít pozitivní dopad do ekonomiky zařízení. 

Garant strategického záměru 

Jméno, příjmení, pozice 
Wohlrabová Lenka, ředitelka 

Dlouhodobý cíl č. 1.1 

Název: 

registrace nové služby, žádost o neinvestiční 

dotaci MPSV 

Popis kroků Odpovědný 

pracovník 
Termín 

Předpoklady 

realizace 

Krok 

1 

zkompletování dokumentace a podání 

žádosti o registraci nové služby ředitel 
7/.2010 

 
schválení RP 

Krok 

2 

po schválení  registrace podání žádosti o 

neinvestiční dotaci z MPSV ředitel 10/2010 

přidělení 

dotace na 

novou službu 

Krok zveřejnění  a zvýšení povědomí veřejnosti 

o novém typu služby (infomateriály, web, 
ředitel 9/2010 vydání a 

distribuce 
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3 prezentace v tisku..) nových 

informačních 

materiálů a 

úprava www 

stránek, 

inzeráty,.. 

Dlouhodobý cíl č. 1.2 

Název: 

projednání a přechod potřebných klientů 

s odpovídající diagnózou do DZR, nové 

smlouvy, příprava standardů pro novou 

sociální službu 

Popis kroků Odpovědný 

pracovník 
Termín 

Předpoklady 

realizace 

Krok 

1 

projednání možnosti přestoupení  do DZR  

se stávajícími  klienty, rodinami, 

ošetřujícím lékařem a psychiatrem 

vrchní 

sestra, 

sociální 

pracovník 

12/2010 

prezentace nové 

služby, spolupráce 

s klientem, rodinou, 

lékaři 

Krok 

2 

příprava smluv o poskytování nové sociální 

služby 

 

ředitel +  

sociální 

pracovník 

smlouvy 

11/2010 

 

 

týmová práce, 

soulad s platnou 

legislativou 

Dlouhodobý cíl č. 1.3 

Název: 

provozní, personální a procedurální změny dle 

požadavků nové služby 

Popis kroků Odpovědný 

pracovník 
Termín 

Předpoklady 

realizace 

Krok 

1 

provozní změny – bezbariérové úpravy 

pokojů, koupelna pro ležící klienty, 

vybudování prostor pro ergoterapii, 

pracovní terapii, rehabilitace, bezbariérový 

výtah pro klienty na vozíku, pro lůžko, 

posílení komunikačního systému sestra - 

klient, vč. lokalizace….. 

ředitel, 

pracovníci 

v přímé 

péči 

9/2010 -  

- 12/2015 

finanční zajištění, 

podpora zřizovatele 

Krok 

2 

personální změny (nová pracovní místa 

pracovní terapeut, rehabilitační pracovník, 

aktivizátor..), vzdělávání personálu, 

vzdělávání personálu v pravidlech šetrné 

sebeobrany, rozvoj nových technik (bazální 

stimulace, alternativní komunikace, 

reminiscenční terapie, pracovní terapie) 

ředitel, 

vrchní 

sestra 

9/2010 – 

-12/2013 

výběr nových 

pracovníků, 

nabídka 

adekvátních 

vzdělávacích 

programů na trhu 

Krok 

3 

procedurální změny (tvorba nových 

standardů podle potřeb nové služby, 

příprava nových smluv, případně úprava 

vnitřních předpisů,  
pokračovat v individualizaci poskytované 

sociální služby s užším zaměřením na 

uživatele)  

  

ředitel + 

pracovníci 

v přímé 

péči 

9/2010 – 

- 12/2017 

týmová práce, 

teoretické znalosti, 

praktické 

zkušenosti, znalosti 

legislativy, znalosti 

ochrany práv 

klienta 
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Strategický záměr č. 2 

Název: 

Sníţení počtu klientů na cca 50% stávající kapacity (40 – 

45 klientů), se zaměřením na poskytování sluţeb 

klientům, kteří jsou co nejvíce závislí na péči druhé 

osoby 

Stručný popis: 

(Proč byl tento záměr přijat, jaké 

jsou předpoklady úspěšné 

realizace, jak přispívá k naplnění 

stanoveného poslání) 

Cílem záměru je zvýšení kvality poskytovaných sociálních 

služeb, zvýšení odbornosti a bezpečnosti služby. Velká 

zařízení nemohou zcela respektovat lidská práva, zejména u 

osob se sníženými intelektovými a  vyjadřovacími 

schopnostmi. Snížení kapacity povede k individualizaci 

péče, k přesnějšímu odhadu  míry potřebné péče, bude 

respektovat práva i volbu klienta, podporovat klienta 

v udržení soběstačnosti. Malé komunity klientů ve vlastních 

bytových jednotkách se přibližují více podmínkám běžného 

života. Dále je naším cílem přechod převažujícího 

„zdravotního“ modelu péče v model“sociální“.  

Garant strategického záměru 

Jméno, příjmení, pozice 
ředitel, sociální pracovník, vrchní sestra 

Dlouhodobý cíl č. 2.1 

Název: 

snížení kapacity zařízení (podrobně viz. tabulka plán 

kapacity klientů a personálu)  

Popis kroků 
Odpovědný 

pracovník 
Termín Předpoklady realizace 

Krok 

1 

omezení  příjmu nových 

klientů 

ředitel, sociální 

pracovník, vrchní 

sestra 

2010-  

- 2017 

při sociálním šetření 

posuzování žadatelů a příjem 

klientů s ohledem na co 

nejvyšší míru závislosti, 

preference klientů s ohledem 

na nově zaváděnou sociální 

službu 

Krok 

2 
přirozený úbytek stávající 

kapacity 

 

 

2010 -  

- 2017 

pokročilý věk klientely, tč. 

činí průměr 79,2 roku 

Krok 

3 

hledání alternativních 

možností a služeb a 

ubytování u klientů bez 

závislosti nebo s malou 

mírou závislosti 

ředitel, sociální 

pracovník 

2010 -  

- 2017 

nabídka cenově dostupného 

ubytování, nabídka 

dostupných terénních služeb, 

průběžná práce s klienty 

s nízkou mírou závislosti, 

hledání možných řešení i ve 

spolupráci s možnostmi 

rodiny, ochota klientů ke 

spolupráci 

Dlouhodobý cíl č. 2.2 

Název: 

individualizace péče s respektem na základní lidská práva a 

svobody 
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Popis kroků 
Odpovědný 

pracovník 
Termín Předpoklady realizace 

Krok 

1 

zlepšení kvality plánování 

sociálních služeb, 

pravidelný monitoring, 

vyhodnocování a  

úprava IP 

sociální 

pracovník + tým 

klíčových 

pracovníků 

průběžně 

snížení počtu klientů na 1 

klíčového pracovníka, 

průběžné vzdělávání 

klíčových pracovníků a 

zvýšení jejich dovedností,  

Krok 

2 zavedení případové 

supervize u problémových  

nebo nespolupracujících 

klientů 

 

ředitel + 

multidisciplinární 

tým 

2012 

vyhledání supervizora 

s potřebnou kvalifikací a 

zkušeností, vzdělávání 

v supervizních dovednostech 

ředitel, sociální pracovník, 

aplikace výstupů supervize u 

konkrétních klientů 

Krok 

3 podpora klientů , kteří mají 

předpoklady fyzické i 

psychické, k návratu do 

běžného života a sítě 

terénních nebo 

ambulantních služeb 

pracovníci 

v přímé péči 
průběžně 

aktivizace klientů, 

upevňování sebeobsluhy, 

sociální začleňování, 

podpora spolupráce 

s rodinou, doporučení 

ošetřujících lékařů, nalezení 

vhodné alternativy bydlení a 

dostupných služeb 

Dlouhodobý cíl č. 2.3 

Název: 

nalezení míry potřebné podpory a zachování možné 

sebeobslužnosti klientů 

Popis kroků 
Odpovědný 

pracovník 
Termín Předpoklady realizace 

Krok 

1 

podpora sebeobsluhy 

klientů, snižování 

závislosti na pomoci druhé 

osoby dle schopností a 

možností klienta, 

aktualizace IP při změnách 

schopností 

vrchní sestra, 

sociální 

pracovník 

pracovníci 

v přímé péči 

průběžně 

fungující aktivizační 

programy, cílená rehabilitace 

a fyzioterapie, zavedení 

pracovní terapie, podpora 

zapojování klientů do 

běžných denních činností 

(příprava stravy, úklid, 

hygiena, práce na zahradě, 

údržba,), posilování 

sociálních a komunikačních 

dovedností 

Krok 

2 
podpora zapojení rodiny do 

péče o klienty, posilování 

rodinných vazeb, snižování 

možnosti sociálního 

vyloučení 

sociální 

pracovník, 

ředitel, vrchní 

sestra, pracovníci 

v přímé péči 

průběžně 

pořádání setkávacích akcí 

s rodinnými příslušníky,  

informovanost veřejnosti, 

neomezenost návštěv, 

vytvoření zázemí pro rodinné 

příslušníky, využívání 

místních služeb, úřadů, dny 

otevřených dveří 

Krok 

3 
důstojné prostředí a 

paliativní péče o klienty 
  neomezené návštěvy, 

vytvoření zázemí pro rodinné 
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v terminálním stádiu, 

včetně možnosti zapojení 

rodiny 

příslušníky, zprostředkování 

pastoračních služeb, respekt 

k přáním klienta  

v terminálním stádiu, 

standard – paliativní péče. 

 

VARIANTA Č. 2 – obdobný postup  jako u Varianty č. 1 + navíc níţe uvedené: 

Strategický záměr č. 3 

Název: 

pronájem prostor pro odlehčovací sluţbu (v rámci 

komunitního   plánování  při setkávání  poskytovatelů 

sociálních služeb Chebska  vyplynulo, že tyto služby 

v regionu chybí). 

Dále zahrnuje: 

pronájem prostor pro ordinace praktického lékaře, 

psychiatra (nedostatek  psychiatrů v regionu), 

diabetologa, fyzioterapeuta, gerontologickou poradnu,  

psychologa, externího rehabilitačního pracovníka, Klub 

Šťastného stáří,     pronájem střešního prostoru 

mobilním operátorům, pronájem prostor pro    kadeřnici,  

pedikérku, masérku, obchod se smíšeným zbožím 

Stručný popis: 

(Proč byl tento záměr přijat, jaké jsou 

předpoklady úspěšné realizace, jak 

přispívá k naplnění stanoveného 

poslání) 

Cílem záměru je zvýšení kvality poskytovaných 

sociálních služeb, dostupnost služeb, které naši klienti 

využívají.Vytvoření odpovídajícího zázemí pro odborné 

a praktické lékaře, uložení zdravotnické dokumentace, 

zázemí pro rehabilitačního pracovníka a další služby, 

včetně  gerontologického poradenství. Dále bychom 

chtěli podpořit začleňování našich klientů do komunity 

seniorů města Lázně Kynžvart v rámci práce Klubu 

Šťastného stáří, který je financovát z prostředků 

Městského úřadu. 

Významnou roli je podpoření ekonomiky zařízení 

poplatky za pronájem prostor – vedlejší činnost a 

smysluplné využití volných prostor. 

Garant strategického záměru 

Jméno, příjmení, pozice 
ředitel, sociální pracovník, vrchní sestra 

Dlouhodobý cíl č. 3.1 

Název: 

hledání vhodného poskytovatele pro pronájem prostorů 

pro odlehčovací služby 

Popis kroků 
Odpovědný 

pracovník 
Termín Předpoklady realizace 

Krok 1 vyhledání stávajících 

subjektů poskytujících tento 

druh sociálních služeb, 

nabídnutí záměru 

podnikatelům, vznikajícím 

NNO, Městskému úřadu L. 

Kynžvart 

ředitel, 

sociální 

pracovník, 

vrchní 

sestra 

2010-  

- 2017 

Podpora MPSV a 

Karlovarského kraje pro 

zřizování odlehčovacích služeb 

uvolnění vhodných prostor 

Krok 2 uzavření nájemních smluv 

s vybraným subjektem na 

ředitel 

 

2014 -

2017 

kladné vyjádření zřizovatele 

k pronájmu prostor,  
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uvolněné pokoje   

Dlouhodobý cíl č. 2.2 

Název: 

Zařízení vhodných prostor k pronájmu pro praktické 

lékaře, diabetologa, fyzioterapeuta, psychiatra, 

gerontologickou poradnu, Klub Šťastného stáří, 

masérské, pedikérské, kadeřnické služby 

Popis kroků 
Odpovědný 

pracovník 
Termín Předpoklady realizace 

Krok 1 
vyhledání vhodných subjektů 

- nájemců 

 

ředitel, 

vrchní 

sestra, 

sociální 

pracovník 

 

2014 -

2017 

uvolněné prostory 

 

 

Krok 2  

uzavření nájemních smluv 

ředitel  

 

2014-

2017 

kladné vyjádření zřizovatele k 

pronájmu 

 

Plán kapacity uţivatelů sluţby a pracovníků 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet uživatelů služby 85 79 73 67 60 54 48 45 

Počet fyzických pracovníků  

 

 

 

25 

 

25 25 25 25 25 25,5 25,5 

Počet pracovníků přepočtených 24 24 24 24 24 24 24,5 24,5 

Poměr fyzických pracovníků/uživatelů 3,4 3,16 2,92 2,68 2,4 2,16 1,88 1,76 

Poměr přepočtených prac./uživatelů 3,5 3,29 3,04 2,79 2,5 2,25 1,96 1,84 

KOMENTÁŘ:  

 

 vzhledem k zavedení nové služby DZR (demence, chronické psychické poruchy) a její náročnosti, 

ke zvyšování závislosti klientů na péči jiné osoby, zavedení terapií, nových aktivizačních aktivit, 

bude postupně přibývat zejména pracovníků v přímé péči (pracovníci v sociálních službách). Ostatní 

personál zůstane v původním počtu, 2 údržbáři jsou pouze na poloviční úvazek. Sníží se počet 

zdravotních sester, odhadem na 3,5 – 4 sestry, které již nebudou sloužit noční služby.  

Vrchní sestra bude mít poloviční úvazek. Odborná rehabilitační sestra bude zajištěna externě, nebude 

zaměstnancem. 

 

 

 

 

 

Plán provozních podmínek v oblasti bydlení  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet jednolůžkových pokojů 87 79 73 67 60 54 48 42 

Počet dvoulůžkových pokojů 0 0 0 0 0 0 0 0 

Počet vícelůžkových pokojů 0 0 0 0 0 0 0 0 
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KOMENTÁŘ: Je možné, výlučně na přání klientů, umístit 2 lůžka do jednoho pokoje, a to na 

základě vlastní žádosti, vzájemných sympatií nebo manželského či partnerského vztahu. 

 

 
 

PLÁNY V OBLASTI INVESTIC A TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ: 

1) rekonstrukce výtahů, bezbariérovost výtahů, evakuační výtah 

2) zateplení budovy, omezení tepelných ztrát, eventuelní vyuţití alternativních zdrojů   

    energie 

3) bezbariérovost pokojů pro klienty se sníţenou pohyblivostí 

4) bezbariérovou koupelnu pro leţící klienty s prováděnou hygienou na sprchovém lůţku 

5) posílení signalizačního zařízení na komunikaci pečovatel – klient, lokalizace klienta,  

    detektory pohybu u vybraných klientů 
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VI. NÁVRH ROZPOČTU REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU A ZDROJE JEHO 

FINANCOVÁNÍ  

 

STRATEGICKÝ ZÁMĚR ČÍSLO 1 

PROVOZNÍ NÁKLADY 

Zde doplňte   2010 provozní náklady:  7.616.000,- Kč 

          osobní náklady:     8.404.000,- Kč 

 

2011 provozní náklady     7.800.000,- Kč 

         osobní náklady         8.870.000,- Kč  

pozn.(přeřazení zdravotních sester do 10 třídy, vrchní sestry do 11 třídy,    

         pracovníků v sociálních službách do 5 třídy, kompenzuje plánované  

         snížení mezd státních zaměstnanců o 10%) 

 

2012  provozní náklady    7.800.000,- Kč 

          osobní náklady        8.870.000,- Kč 

 

2013  provozní náklady     7.800.000,- Kč 

          osobní náklady         8.850.000,- Kč 

 

2014  provozní náklady    7.800.000,- Kč 

         osobní náklady         8.850.000,- Kč 

 

2015  provozní náklady    7.850.000,- Kč  

          osobní náklady        8.850.000,- Kč 

 

2016  provozní náklady    7.850.000,- Kč 

          osobní náklady        8.900.000,- Kč 

 

2017  provozní náklady    7.900.000,- Kč 

          osobní náklady        8.900.000,- Kč 

  

 

INVESTIČNÍ NÁKLADY 

Zde doplňte   2010    bezbariérové WC v provozní budově                                     95.000,- Kč                       

2011   úpravy 3 pokojů na 5. patře pro imobilní klienty                   900.000,- Kč   

           zateplení obvodového pláště budovy                                   4.000.000,- Kč                                               

2012   úpravy 3 pokojů na 4. patře pro imobilní klienty                    900.000,- Kč 

           posílení komunik. systému sestra klient vč. lokalizace          300.000,- Kč 

            

2013   úpravy 3 pokojů na 3. patře pro imobilní klienty                    900.000,- Kč 
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           zřízení recepce                                                                         150.000,- Kč 

           čistící místnost + vybavení                                                      220.000,- Kč  

2014   úpravy 3 pokojů na 2. patře pro imobilní klienty                    900.000,- Kč 

          výtah pro imobilní klienty a lůžka                                         1.500.000,- Kč  

2015   úpravy 3 pokojů na 1. patře pro imobilní klienty                    900.000,- Kč 

           úpravy osobních výtahů                                                         2.000000,- Kč  

2016   úpravy 3 pokojů v přízemí pro imobilní klienty                      900.000,- Kč 

 

NAVRHNĚTE MOŢNOSTI FINANČNÍHO KRYTÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO 

ZÁMĚRU Č. 1 

Zde doplňte   2010 

příjmy od klientů                                                                            9.500.000,- 

příjmy od zdravotních pojišťoven                                                   1.000.000,-  

neinvestiční dotace z MPSV                                                          6.489.000,- 

hospodářská činnost                                                                           120.000,- 

investiční příspěvek od zřizovatele                                                              0,- 

2011 

příjmy od klientů                                                                            8.850.000,- 

příjmy od zdravotních pojišťoven                                                     900.000,-  

neinvestiční dotace z MPSV                                                          6.000.000,- 

hospodářská činnost                                                                          120.000,- 

investiční příspěvek od zřizovatele                                                2.900.000,- 

investiční příspěvek z fondů EU (zateplení)                                  2.000.000,- 

2012 

příjmy od klientů                                                                            9.900.000,- 

příjmy od zdravotních pojišťoven                                                     830.000,-  

neinvestiční dotace z MPSV                                                          5.790.000,- 

hospodářská činnost                                                                           150.000,- 

investiční příspěvek od zřizovatele                                                1.200.000,-¨ 

2013 

příjmy od klientů                                                                            9.936.000,- 

příjmy od zdravotních pojišťoven                                                     770.000,-  

neinvestiční dotace z MPSV                                                          5.794.000,- 

hospodářská činnost                                                                           150.000,- 

investiční příspěvek od zřizovatele                                                1.270.000,- 

2014 

příjmy od klientů                                                                            9.900.000,- 

příjmy od zdravotních pojišťoven                                                     850.000,-  

neinvestiční dotace z MPSV                                                           5.730.000,- 

hospodářská činnost                                                                           170.000,- 

investiční příspěvek od zřizovatele                                                 2.409.000,- 

2015 

příjmy od klientů                                                                            8.900.000,- 
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příjmy od zdravotních pojišťoven                                                   1.000.000,-  

neinvestiční dotace z MPSV                                                           6.570.000,- 

hospodářská činnost                                                                           230.000,- 

investiční příspěvek od zřizovatele                                                   2.900.000,- 

2016 

příjmy od klientů                                                                               9.720.000,- 

příjmy od zdravotních pojišťoven                                                      1.000.000,-  

neinvestiční dotace z MPSV                                                              5.800.000,- 

hospodářská činnost                                                                              230.000,- 

investiční příspěvek od zřizovatele                                                       900.000,- 

2017 

příjmy od klientů                                                                              10.500.000,- 

příjmy od zdravotních pojišťoven                                                      1.200.000,-  

neinvestiční dotace z MPSV                                                               4.850.000,- 

hospodářská činnost                                                                               250.000,- 

investiční příspěvek od zřizovatele                                                        900.000,- 

 

Rozpočet je postaven s ohledem na dosavadní politiku zdravotních 

pojišťoven a dále s ohledem na respektování svobodné vůle klientů, dále 

s ohledem na strategii PODPOROVÁNÍ KLIENTA v samostatnosti, nikoliv 

na nerespektujícím plošném 100% odebírání všech dostupných nabízených 

sociálních sluţeb. 

 

UVEĎTE MOŢNOSTI ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ ORGANIZACE 

Zde doplňte   příjem klientů s těžkou a úplnou závislostí (PP) 

průběžné žádosti o zvýšení PP u stávajících klientů 

hospodářská činnost 

zvýšení úhrad za poskytování sociálních služeb v souladu s platnou vyhláškou 

převádění klientů na celodenní stravu 

zvýšení úhrad od zdravotních pojišťoven 

doplatky od rodin, pokud klient nemá potřebnou výši příjmů na úhradu služeb 

dary 

 

 STRATEGICKÝ ZÁMĚR Č. 2 

PROVOZNÍ NÁKLADY 

Zde doplňte   Vzhledem ke zvýšení kvality individuálního plánování a individuálnímu 

přístupu a potřebám klienta dojde ke zvýšení pracovníků v přímé péči  

 Zvýší se zejména náklady osobní : 

- 2 pracovníci v sociálních službách cca 408.000,- Kč/1 r. 

Sníží se osobní náklady na: 

- ½ úvazku vrchní sestry 

- 1 až 1,5 úvazku zdravotní sestry 

Náklady jsou  zahrnuty ve strategickém záměru č. 1 
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INVESTIČNÍ NÁKLADY 

Zde doplňte   snížení kapacity klientů není spojeno se zvláštními investičními náklady 

 

 

NAVRHNĚTE MOŢNOSTI FINANČNÍHO KRYTÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO 

ZÁMĚRU Č. 2 

Zde doplňte   Strategický záměr č. 2 nebude finančně náročný, příjem nových pracovníků 

v sociálních službách bude v nákladech kompenzován, snížením počtu 

zdravotních sester o 1 – 1,5 místa, ½ poloviny úvazku vrchní sestry. 

 

UVEĎTE MOŢNOSTI ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ ORGANIZACE 

Zde doplňte   příjem klientů s těžkou a úplnou závislostí (PP) 

průběžné žádosti o zvýšení PP u stávajících klientů 

hospodářská činnost 

zvýšení úhrad za poskytování sociálních služeb v souladu s platnou vyhláškou 

převádění klientů na celodenní stravu 

zvýšení úhrad od zdravotních pojišťoven 

doplatky od rodin, pokud klient nemá potřebnou výši příjmů na úhradu služeb 

dary 

 

STRATEGICKÝ ZÁMĚR Č. 3 není spojen se zvláštními výdaji 

Jedná se spíše o manažerskou práci, případně informační činnost. 

 

V Lázních Kynžvart dne 17. 9. 2010: 

 

Wohlrabová Lenka – ředitelka, 354691403, info@domovkynzvart.cz 

Malinková Dagmar – vrchní sestra 

Richterová Dana – sociální pracovník 

Papajiková Jana – ekonom 

Schneiderová Eva – zdravotní sestra 

Balandová Barbora – pracovník v sociálních službách 

Kunová Martina – pracovník v sociálních službách 

 

Přílohy: obrazová část 
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Vstupní hala 
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Společenská hala 
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Koutek u jídelny 
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Chodba k jídelně 
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Odpočinkový kout 



 - 42 - 

 
Sedací kout 
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PC pro klienty 
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Tělocvična 
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Kuchyňka pro klienty 
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Klientský pokoj 
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Klientský pokoj 2 
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Koupelna pro klienty 
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Bezbariérová sprcha 
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Společenská hala 

 

 
Knihovna 
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Zooterapie 
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Zooterapie 2 


