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Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace 

Vize 
 

Zařízení poskytuje služby kvalitní, dostupné, ošetřovatelskou a zdravotní 
péči 24 hodin denně, v nepřetržitém třísměnném provozu domova, 
erudovanými pracovníky. 
 Zajišťuje aktivizaci fyzickou a psychickou na základě potřeb uživatelů. 
Zařízení zachovává příjemné domácí prostředí a podporuje aktivní život 
v seniorském věku. 
Objekt v připravované rekonstrukci bude plně bezbariérový a současně 
dojde ke snižování kapacity na konečnou kapacitu 85 uživatelů, kdy objekt 
vzhledem ke své náročnosti bude technickým podlažím rozdělen na dvě 
části. V technickém podlaží se budou nacházet kanceláře a obslužné 
prostory pro pracovníky a dále návštěvní místnost, denní místnost 
personálu, kancelář sociálního pracovníka, zázemí pro pracovníky 
v sociálních službách, pro střední zdravotnické pracovníky, ordinace 
lékaře, prostory městské knihovny, čítárna.  
Uvolněné prostory v hospodářské budově budou sloužit jako rehabilitační 
centrum a tělocvična.  
Vybavení bude odpovídat daným potřebám zařízení. Obytná část bude 
složena ze dvou samostatných úseků v počtu 40 a 45 uživatelů, kde budou 
vytvořeny dvě pracovní skupiny v daném počtu potřebných pracovníků ve 
složení sociální pracovník, vedoucí sociálního úseku, vedoucí skupiny 1 a 
skupiny 2, který koordinuje práci klíčových pracovníků, pracovníků 
v přímé obslužné péči. V daném časovém období skupina 1 a skupina 2 
pracuje s danými uživateli. V případě potřebnosti bude zařízení řešit 
obměnu pracovních skupin při zachování statutu klíčového pracovníka. U 
pracovních skupin je nutná spolupráce, návaznost a plná zastupitelnost. 
Tímto bude zachována koncepce Karlovarského kraje ve dvou skupinách 
po 40 uživatelích. 
 
V průběhu rekonstrukce budou vytvářeny další prostory potřebné pro 
chod zařízení a aktivizaci uživatelů: 
 
- konzultační místnosti (řešení situací uživatelů mimo kancelář pro 
zachování intimity uživatele,  
 také pro potřeby psychologa) 
- místnost pro bohoslužby a rozjímání (vybavení dle potřeb sloužícího 
duchovního), 
- místnost pro ergoterapii, 
- relaxační místnost (aromaterapie, relaxační hudba, solná světla, 
relaxační křesla) 
- čítárna (s knihovnou zařízení, odpovídající relaxační křesla, čtecí zařízení 
pro slabozraké,  
 audioknihy atd.), 
- pracovní místnosti (pracovní terapie), 
- zachování stávající klubovny (včetně videosálu a pravidelných 
„kavárniček“), 
- internetová místnost pro uživatele 
- rehabilitace 

 
Dále budou vznikat: 
- mezisklady prádla a pomůcek, 
- mezisklady zdravotnického materiálu a jednorázových pomůcek. 
 
Dále v objektu vzniknou centrální koupelny pro nemobilní uživatele, 
současně budou zachována na jednotlivých pokojích individuální sociální 
zařízení a WC.  
 

Strategická skupina 
doporučuje zařadit do 
sítě poskytovatelů 
sociálních služeb KK. 
Strategická skupina 
došla k závěru, že 9 
podlažní panelová 
budova  s konečnou 
kapacitou  80-85 
uživatelů by nebyla 
zcela prostorově 
využita. Doporučuje se 
proto plánovanou  
rekonstrukci vést  s 
tímto záměrem :  
rekonstrukce objektu 
byla provedena tak,  
aby objekt byl 
využíván jednak pro 
službu DpS + DZR 
(humanizace, 
domácnosti).V objektu 
vybudovat stravovací 
provoz s kapacitou 
využitelnou zejména 
pro  zařízení KK 
v Chebu a okolí, popř. i 
jiné subjekty. Ostatní 
nadbytečné  prostory 
nabídnout jiným 
subjektům k využití, 
tzn. např. jiným 
sociálním službám 
NNO nebo vhodně  
využít prostory 
komerčně. Dále 
strategická skupina 
doporučuje poskytovat  
sociální služby 
zaměřené na cílovou 
skupinu senioři III. a 
IV. Uživatelům, kteří 
by mohli žít 
s podporou terénních 
služeb (počet 62) 
zprostředkovat  
bydlení v bytech domů 
zvláštního určení (  
v domech 
s pečovatelskou 
službou). V objektu 
SKALKA umožnit např. 
zřízení zázemí pro 
pečovatelskou službu. 
Doporučuje realizovat 
záměr č. 1 a postupně 
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V připravované rekonstrukci bude objekt plně upraven pro uživatele s III. 
a IV. stupněm závislosti, tedy plně bezbariérový včetně úpravy vstupu do 
pokojů, potřebné obslužnosti uživatele na pokoji, vytvoření vhodného 
sociálního zázemí na pokoji a vybavení vhodným nábytkem vyhovujícím 
pro potřeby seniorů. 
 
Současně bude z dané kapacity počtu uživatelů vyčleněno jedno podlaží 
pro domov se zvláštním režimem včetně stanoveného počtu pracovníků 
pro danou oblast (vyplyne z projektové dokumentace). 
 
Pro zkvalitnění služeb bude vytvořen prostor pro nepřetržitý provoz 
pracovníků recepce, kde bude centrálně telefonní ústředna pro uživatele 
a personál. 
 
Zachovány budou jednolůžkové pokoje, pro dvojice bude vytvořeno 6 
pokojů (1+1), rovněž tak kuchyňky na jednotlivých podlažích pro potřeby 
uživatelů včetně společenské místnosti, tzn. v osmi podlažích osm 
kuchyněk.  
 
V současné době zařízení disponuje 38 žádostmi o umístění a přicházejí 
další, jednak z LDN a z terénu ve stupni závislosti III. a IV. stupně závislosti. 
Pokud bude zachována kapacita 85 míst, je reálná plná obsazenost 
zařízení, vzhledem k demografickému vývoji, při stávajícím počtu 
pracovníků v přímé obslužné péči.  
 
Veškeré opravy a úpravy vyplynou ze zpracované projektové 
dokumentace navazující na potřeby domova a plánovaný počet uživatelů, 
tj. 85 uživatelů, v současné době nelze některé věci řešit (dané posudky, 
statika objektu), vše vyplyne až z projektové dokumentace. 
 
V současné době odhadované náklady činí 58 milionů Kč (viz příloha – 
tabulka rekonstrukce). 

záměr č. 2 ( účelnost 
kroků záměru č. 2 
dopředu konzultovat 
se zřizovatelem).  

Strategický 
záměr 1 

 

Vytvoření bezbariérového prostředí a ubytování 
V současné době budova nevyhovuje, proto bude zpracovávn projekt na 
rekonstrukci. Je třeba dostatek finančních prostředků. Bezbariérovost 
sebou přináší zkvalitnění služeb a dostupnost všech prostor v areálu 
domova pro všechny uživatele. 

 

Strategický 
záměr 2 

 

Rozšíření služeb v oblasti péče o uživatele 
Skladba, potřeby a přání uživatelů, navýšení pracovníků v daných 
profesích. Uživatelé mají tak vytvořeny podmínky využití služeb 
v domácím prostředí, nikoli externě. 
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Stručné vyhodnocení rozvojového plánu z r. 2006- do 2009 

Vyhodnocení rozvojového plánu vytvořeného v roce 2006: 

Strategický  cíl č.1 

Plnění strategického cíle č. 1 – co 
se podařilo do 31.12.2009: 

nepřetržitý třísměnný provoz pro zkvalitnění služeb 

Co se nepodařilo, čeho nebylo 
dosaženo do 31.12.2009: 

realizováno 

Popis překážek, které bránily 
v dosažení strategického cíle: 

Nebylo dosaženo shody v počtu pracovníků potřebných pro zařízení vzhledem 
k finanční situaci. 

 

 

Dlouhodobé cíle 

Plnění dlouhodobého cíle č. 1 – 
co se podařilo do 31.12.2009: 

zajištění potřebného počtu erudovaných a kvalitních pracovníků 

Co se nepodařilo, čeho nebylo 
dosaženo do 31.12.2009: 

1 pracovník – registrovaná zdravotní sestra ve skladbě personálního obsazení 
personálu  

Popis překážek, které bránily 
v dosažení strategického cíle: 

nedostatek finančních prostředků 

Plnění dlouhodobého cíle č. 2 – 
co se podařilo do 31.12.2009: 

vzdělávání pracovníků 

Co se nepodařilo, čeho nebylo 
dosaženo do 31.12.2009: 

splněno 

Popis překážek, které bránily 
v dosažení strategického cíle: 

/ 

Plnění dlouhodobého cíle č. 3 – 
co se podařilo do 31.12.2009: 

zajištění potřebného vybavení pro dané služby (např. polohovací lůžka, zvedáky, 
antidekubitní program) 

Co se nepodařilo, čeho nebylo 
dosaženo do 31.12.2009: 

vzhledem k technickému stavu budovy se nepodařilo zajistit plné odstranění 
bariér  

Popis překážek, které bránily 
v dosažení strategického cíle: 

finanční situace, bariérovost zařízení 

 
 

Strategický  cíl č.2 

Plnění strategického cíle č. 2 – co 
se podařilo do 31.12.2009: 

zajištění široké nabídky stravování v rozsahu 1 – 5 jídel denně včetně dietní 
stravy 

Co se nepodařilo, čeho nebylo 
dosaženo do 31.12.2009: 

/ 

Popis překážek, které bránily 
v dosažení strategického cíle: 

/ 
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Dlouhodobé cíle  

Plnění dlouhodobého cíle č. 1 – 
co se podařilo do 31.12.2009: 

zajištění kvalitního dodavatele stravy  /3 druhy jídel/ 

Co se nepodařilo, čeho nebylo 
dosaženo do 31.12.2009: 

/ 

Popis překážek, které bránily 
v dosažení strategického cíle: 

 

/ 

Plnění dlouhodobého cíle č. 2 – 
co se podařilo do 31.12.2009: 

zajištění  dietního  stravování v potřebném rozsahu / 4 druhy diet/ 

Co se nepodařilo, čeho nebylo 
dosaženo do 31.12.2009: 

/ 

Popis překážek, které bránily 
v dosažení strategického cíle: 

/ 

Plnění dlouhodobého cíle č. 3 – 
co se podařilo do 31.12.2009: 

zajištění pitného režimu  / 2 l tekutin denně / 

Co se nepodařilo, čeho nebylo 
dosaženo do 31.12.2009: 

/ 

Popis překážek, které bránily 
v dosažení strategického cíle: 

/ 

 

 

Vyhodnocení plánu kapacity uživatelů a počtu pracovníků do 31.12.2009 

Plánovaný počet uživatelů 
v roce 2009 

143 Skutečný počet uživatelů v 
roce 2009 

116 

Plánovaný počet 
pracovníků 2009 

41 Skutečný počet pracovníků 
2009 

36 

Plánovaný poměr 
pracovníků/uživatelů 2009 

3,4 Skutečný poměr 
pracovníků/uživatelů 2009 

3,2 

 
 

Vyhodnocení plánu provozních podmínek v oblasti bydlení do 31.12.2009 

Plánovaný počet jednolůžkových pokojů 143 Skutečný počet jednolůžkových pokojů  143 

Plánovaný počet dvoulůžkových pokojů / Skutečný počet dvoulůžkových pokojů / 

Plánovaný počet tří a vícelůžkových 
pokojů 

/ Skutečný počet tří a vícelůžkových pokojů / 

 

 

Komentář k plnění tabulkové části rozvojového plánu:  

 Rozdíl mezi plánovaným počtem pracovníků a skutečným v roce 2009 byl stanoven v souladu se zákonem 
108/2006 Sb., kdy bylo nutné zajistit přímoobslužnou péči – ošetřovatelskou a zdravotní. Došlo k navýšení 
pracovníků v přímé péči. Bylo vycházeno ze skladby uživatelů a jejich potřebnosti.  
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I.  ÚVOD 

 

Seznam členů pracovní skupiny a jejich pozicí uvnitř organizace, kteří se účastnili tvorby rozvojových plánů; 
kontakt na zpracovatele písemného výstupu.  

 Jaroslava Štádlerová – ředitelka, tel.354 433 307 ;354 529 174 

Marcel Býna – ekonom 

Věra Nejedlá – vrchní  sestra 

Andrea Břízová – aktivizátorka 

Hana Jelínková,Mgr. – sociální pracovnice 

 

Kdo je zodpovědný za vyhodnocování naplňování plánu  

  ředitel zařízení 

 

Termíny hodnocení  

  Vyhodnocování rozvojového plánu probíhá pololetně při předávání ročních výkazů krajskému 
úřadu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

II.  ANALYTICKÁ ČÁST 

 

1. POSLÁNÍ 

 

 Posláním domova je poskytování komplexních, celodenních služeb seniorům a osobám plně 
invalidním, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém 
přirozeném prostředí a potřebují zvýšenou péči včetně služeb, které jim nemohou být jiným 
způsobem v jejich vlastním domově poskytovány.  

 

Cíl služby: 

Snažíme se, aby uživatelé naší sociální služby zůstávali co nejdéle soběstační, mohli žít co 
nejvíce běžným způsobem života a aktivním způsobem života při zachování jejich lidské 
důstojnosti. Rovněž tak zachování identity, intimity a samostatnosti v možné míře vycházející 
z potřeb uživatele. Podporujeme u našich uživatelů pocit potřebnosti a sounáležitosti ve 
společnosti a pobyt v domově se snažíme přiblížit životu v domácím prostředí.  

 

Definice cílové skupiny: 

Mladší a starší senioři (65 let a více).  

 

Principy poskytování služby: 

Poskytování kvalitních služeb v souladu se Standardy stanovenými v zákoně č.  108/2006 Sb. při 
zachování intimity, integrity a identity uživatelů. 
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Jakou nepříznivou sociální situaci poskytováním své služby řešíme a její popis 

   trvale zhoršený zdravotní stav,  

 nefungující rodinné zázemí,  

 imobilita,  

 nevhodné sociální podmínky,  

 snížená soběstačnost vzhledem k  věku, jejichž situace potřebuje pomoc jiné fyzické 
osoby. 

 

 

2. UŽIVATELÉ  

143 Průměrný počet uživatelů za rok 2009 

143 Kapacita služby uvedená v registraci 

 

Věkové rozložení uživatelů:                                                                        

3 dospělí v produktivním věku do 65 
(pobírající invalidní důchod) 

95 Mladší senioři 65 – 80 let 

18 Starší senioři nad 80 let 

 

3. OCHRANA PRÁV UŽIVATELŮ 

/ Počet uživatelů, kteří jsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům 

/ Počet uživatelů, kteří jsou omezeni ve způsobilosti k právním úkonům 

/ Počet uživatelů, kterým je stanoven veřejný opatrovník (obec) 

/ Počet uživatelů, jejichž opatrovníkem je pracovník zařízení nebo zařízení 

Popis,jakým 
způsobem řešíme 
tuto situaci  

        

                                 /// 

 

116 Počet uživatelů, kteří sami hospodaří se svými prostředky (mají peníze u sebe) 

116 Počet uživatelů, kteří mají u sebe občanský průkaz 

 

Uveďte, která práva uživatelů mohou být v souvislosti s poskytováním Vaší služby omezována?  

  Práva uživatelů nejsou omezována.  

 

V jakém dokumentu jsou uvedena práva uživatelů? 

  Standard č. 2 

Ke kterým střetům zájmů může v zařízení dojít? 

  Zařízení má zpracovány oblasti střetu zájmů Standardem č. 2 včetně vnitřních směrnic a 
metodických pokynů.   

Může dojít k těmto střetům zájmů: 

Uživatel X uživatel 

Uživatel X pracovník 

Pracovník X pracovník 
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Co bychom chtěli v oblasti ochrany práv a možných střetů zájmů ve službě zlepšit? 

 zkvalitnění individuální komunikace s uživateli v rámci schopností uživatele 

 

2 Kolik stížností od uživatelů evidujete za posledních 12 měsíců? 

 

Co bychom potřebovali zlepšit pro to, aby uživatelé využívali možnosti stěžovat si a dávat připomínky ke kvalitě 
služby?  

V rámci  schůzek  s uživateli jsou informováni uživatelé o svých právech (viz zápisy), o možnosti  
podání stížností. Schránka důvěry je umístěna na anonymním a přístupném místě.  

 

4. ROZSAH A ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

95 Počet uživatelů, kteří nesplňují kritérium III. a IV. stupně závislosti  

/ Počet uživatelů, kteří nástupem řeší nevhodné bydlení (topení uhlím, bariérovost atd.) 

105 Počet uživatelů, pro které není k dispozici odpovídající sociální služba 

Jaké služby schází 
a pro kolik 
uživatelů by daný 
druh služby byl 
potřebný  

Bylo by vhodné zajištění vlastního fyzioterapeuta v zařízení.   

 
 
9 

62 Počet uživatelů, kteří by mohli žít s podporou terénních služeb ve svém domácím prostředí  

Jaké podmínky 
schází, 
kvantifikace  

 nemožnost zajištění obecních bytů (finanční prostředky seniorů)     14 

 nízká kapacita bytů v domech s pečovatelskou službou                          7 

 

54 Počet uživatelů, kteří jsou zcela závislí na pomoci druhé osoby 

11 Počet uživatelů, kteří mají obtíže v komunikaci 

55 Počet uživatelů, u kterých je zajišťována pomoc při podávání stravy 

38 Počet uživatelů, u kterých je zajišťována pomoc při osobní hygieně 

17 Počet uživatelů, kteří se podílejí na úklidu svého pokoje a je jim při této činnosti  poskytována 
podpora pracovníků  

4 Počet uživatelů, kteří se podílejí na přípravě svého jídla a servírování a je jim při této činnosti  
poskytována podpora pracovníků  

35 Počet uživatelů, kteří se podílejí na péči o své oblečení (např. praní, žehlení, zašívání) a je jim 
při této činnosti  poskytována podpora pracovníků 

19 Počet uživatelů, kterým je poskytována podpora při pohybu po zařízení 

54 Počet uživatelů, kterým je poskytována podpora při  pohybu mimo areál zařízení 

10 Počet uživatelů, kterým je poskytována podpora při hospodaření se svými prostředky  

59 Počet uživatelů, kterým je zajišťována podpora při využívání veřejných služeb (např. nákupy, 
pošta, zdravotní prohlídky) 
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Které oblasti potřeb uživatele pokrýváme při poskytování služby  

 Na potřeby uživatele nahlížíme holistickým způsobem. 

 

114 Počet uživatelů, kteří mají uzavřenou smlouvu o poskytování služeb  

ano Je smlouva zpracována ve formě srozumitelné všem uživatelům z  cílové skupiny? 

ano Máme ve smlouvě vyspecifikováno jaké konkrétní služby, v jakém rozsahu uživateli  a za 
jakou úhradu uživateli poskytujeme? 

Které 
poskytované 
služby a jejich 
rozsah jsou ve 
smlouvách 
upraveny  

Ve smlouvě je specifikována úhrada za poskytnutí ubytování, stravy.  V souladu s dodatkem 
dané smlouvy jsou specifikovány další služby v rozsahu  § 49  zákona 106/2008 Sb.  bod c) až h). 

 

54 Počet uživatelů, se kterými je vytvořen individuální plán poskytování služeb 

ano Máte ustaveny klíčové pracovníky? 

Komentář   

 

Kdo všechno může zastávat roli klíčového pracovníka?  Uveďte zařazení pracovníků  

  Všechny pozice včetně ředitele zařízení. 

2 - 7 Pro kolik uživatelů obvykle zajišťuje pracovník individuální plánování? 

 

Jakým proškolením klíčoví pracovník musí projít  

  Pracovník musí být proškolen v naplňování Standardů, zejména Standardu č. 5 při využívání 
dalších směrnic, nařízení a metodických pokynů platným v domově.  Školení jsou pořádána 
v pravidelných cyklech dle platných norem včetně individuálního vzdělávání.  

 

Jakým způsobem se uživatel podílí na plánování služby 

  fyzickou přítomností, aktivní účastí v pohovoru za přítomnosti týmu pracovníků, eventuelně 
s rodinnými příslušníky. Složení pracovníků při tomto pohovoru je variabilní dle přání uživatele. 

 

Jakým způsobem je zajištěno provádění zdravotnických služeb  

  Pravidelné preventivní prohlídky 1 x za 2 roky, 2x týdně dochází lékař, dochází také pravidelně 
odborní lékaři, např. oční lékař, chirurg, diabetolog, psychiatr  apod. 

  

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

 ošetřující lékař mimo zařízení (svobodná volba lékaře), odborní lékaři, akce městského úřadu, 
kulturní akce ve městě, zábavy v dalších zařízeních, návštěvy veřejných zařízení 
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5. PROVOZNÍ  PODMÍNKY  

Způsob ubytování    

  Jedná se o zařízení panelového typu u přehradní nádrže Skalka na okraji města v rozsahu 143 
lůžek, které jsou umístěny na jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Objekt je 
dálkově vytápěn včetně dodávky TUV a studené vody. V objektu se nachází jídelna pro výdej 
stravy, vlastní prádelna, žehlírna, mandlovna, půjčovna městské knihovny, rovněž na základě 
smlouvy dochází pedikérka a kadeřnice. V místě domova je zajištěna dostupnost MHD, 
dostupné obchody, další služby – kadeřník, pedikérka, sportovní vyžití  a přírodní oblast Poohří.  

 

 

0 Pro kolik uživatelů jsou společné umývárny a WC 

116 Počet uživatelů, kteří bydlí na jednolůžkovém pokoji 

/ Počet uživatelů, kteří bydlí ve dvoulůžkovém pokoji 

/ Počet uživatelů, žijící ve vícelůžkovém pokoji 

Kolik pokojů z celkového počtu pokojů je vybaveno vlastním sociálním zařízením  

 116 

 

Odpovídá vybavení zařízení potřebám uživatelů ? Zhodnocení a uveďení, jaké vybavení pro osobní potřebu 
uživatele nebo vybavení společných prostor  schází  (netýká se technických provozů) 

  Vzhledem k budově, která byla koncipována pro domov – penzion a není plně bezbariérová, 
neodpovídá potřebám uživatelů, včetně možného nákupu potřebného vybavení, kdy je dána 
rozteč dveří 80 cm, která dnešním potřebám plně nevyhovuje. Služby jsou tedy poskytovány 
v rámci možností zařízení.  

 

Zhodnoťte prostorové podmínky pro poskytování služby 

 Zařízení je paneláková budova, není plně bezbariérová včetně sociálního zařízení (WC, sprchové 
kouty), což je nevyhovující. 

 

Provozní podmínky pro uživatele a pro pracovníky,  umožňují provozní podmínky poskytování služeb na základě 
individuálních potřeb uživatele 

 Podmínky nejsou plně vyhovující v oblasti obslužnosti uživatelů, také pro pracovníky domova, 
proto je plánována rekonstrukce budovy včetně prostor pro pracovníky.   

 

6. PRACOVNÍCI 

36 Celkový počet pracovníků poskytovatele sociální služby 

33 Počet pracovníků, kteří přímo pracují s uživateli 

1 Počet sociálních pracovníků 

13 Počet pracovníků v sociálních službách 

7 Počet pracovníků, kteří poskytují odborné zdravotní úkony 

0 Počet fyzioterapeutů 

3,5 Poměr pracovníků v přímé práci a uživatelů v denním provozu 

2 Poměr pracovníků v přímé práci a uživatelů v nočním provozu 

 

Jiní pracovníci  / 
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1 dobrovolník 

na 6 hodin za 
měsíc 

Počet dobrovolníků, se kterými má zařízení uzavřenou smlouvu o dobrovolnické pomoci + 
počet hodin, který měsíčně pro zařízení odvádějí 

Jakou činnost 
vykonávají,  

canisterapie dle Smlouvy o spolupráci 

             4 Počet dobrovolníků, kteří jednorázově (nahodile) pomohli v zařízení v roce 2009 

 

7. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 

/ Počet pracovníků, kteří nesplňují požadavky na kvalifikaci dle zákona o soc. službách 

24 hodin Počet hodin dalšího vzdělávání, který připadá na jednoho sociálního  pracovníka  

24 hodin Počet hodin dalšího vzdělávání, který připadá na jednoho pracovníka v přímé péči  

36 Počet pracovníků, kteří mají vytvořeny vzdělávací plány 

2 x Kolikrát byla realizována další odborná podpora (supervize, kasuistický seminář, konzultace 
nezávislého odborníka atd.) 

/ Kolikrát v roce měli vedoucí pracovníci manažerskou supervizi  

 

8. EKONOMIKA 

7 Počet uživatelů, jejichž příjem nestačí na úhradu za poskytované služby 

8 506 000 Kč Částka, kterou musí zařízení uhradit z jiných zdrojů z důvodu nízkého příjmu uživatelů 

3 398 754 Kč Souhrn příjmů z příspěvků na péči 

5 412 155 Kč Souhrn příjmů úhrad za ubytování a stravu 

  19 023 069 Kč Rozpočet zařízení  

1 692 857 Kč Příjem z fakultativních služeb  

 

Jaké fakultativní služby poskytujeme  

  generální úklidy, běžné úklidy, úklidy po malování, praní prádla, 

zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, zájmů a obstarávání 
osobních a úředních záležitostí, dovoz léků, obstarávání nákupů, doprovody 

 

 

Příjmy z jiných zdrojů 

specifikace  nájem z domovnického bytu   

 smlouvy o spolupráci (pobočka městské knihovny, pedikérka, kadeřnice) 

 

9. HODNOCENÍ KVALITY 

/ Byla ve Vašem zařízení provedena inspekce kvality sociálních služeb?  

/ Kolik jste získali bodů ? 

/ Kolik zásadních kritérií se Vám nepodařilo naplnit? 

/ Prošli jste jiným systémem hodnocení kvality? 
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Máte zaveden systém interního hodnocení kvality? Popište, jak funguje 

Zařízení má zpracované hodnocení jednotlivých pracovníků – prováděno 1x za rok. Je zpracována směrnice pro 
uplatňování stížnosti uživatelů. 

Hodnocení kvality probíhá v těchto formách: 

 dotazníky na spokojenost uživatelů jsou uplatňovány 1x za ½ roku, 

 dotazníky týkající se aktivizačních činností jsou  1x za ½ roku, 

 schůzky s uživateli probíhají čtvrtletně,  

 dotazníky týkající se aktivizačních činností jsou  1x za ½ roku, 

 schůzky se zástupci obyvatel probíhají  1x měsíčně, 

 stravovací komise je 1x za měsíc, 

 pracovní porady 1x měsíčně. 

 

 

 AKTIVIZAČNÍ MÍSTNOST 

 

 

 

JÍDELNA 
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III. SHRNUTÍ ANALÝZY  

SILNÉ STRÁNKY SLUŽBY 

   třísměnný nepřetržitý provoz, 

 kvalitní a erudovaný personál zařízení, 

 spolupráce s dalším i subjekty (charita, zdravotní škola, lékaři),  

 zapojení všech pracovníků do přípravy akcí domova, také zapojení uživatelů do 
přípravy, 

 zapojení všech pracovníků  a uživatelů  do  chodu domova v oblasti námětů, 
připomínek a postupného zavádění Standardů, 

 dotazníkové metody a pohovory s uživateli – zjišťování potřeb a přání uživatelů a jejich 
řešení, 

 zpracování osobních plánů a cílů uživatelů a pracovníků, 

 podpora v komunikaci se společenským prostředím, vyřizování osobních záležitostí 
uživatelů, 

 osobní hodnocení pracovníků, 

 zachování integrity, intimity, individuality uživatelů, 

 příjemné prostředí domova, 

 srozumitelná a kvalitní informovanost uživatelů, 

 webové stránky domova a informační leták domova, 

 bezbariérová společná koupelna pro uživatele, 

 zajištění kvalitní, různorodé stravy včetně hygienických norem, 

 tísňový systém na pokojích, 

 požární hlásiče na pokojích, 

 ochrana zdraví a majetku kamerovým systémem vstupu do objektu a společných 
prostor, 

 dobrá orientace v objektu domova pomocí barevného členění, 

 orientace v pracovních profesích pomocí informační tabule pro širokou veřejnost a 
uživatele, 

 vlastní prádelna, 

 společné kuchyňky na jednotlivých patrech včetně společenské místnosti plně 
vybavené, 

 zabezpečení a používání pouze jednorázových pomůcek při plnění hygienických norem, 

 veškerá pravidla  podmínek pobytu v zařízení jsou zpracována písemnou formou, 

 zajištění služeb na základě potřeb a požadavku uživatelů (aktivizace, canisterapie, 
bohoslužby, pedikérka, kadeřnice, knihovna, bohoslužby, praxe žáků SZŠ a VOŠ 
z Chebu a praxe rekvalifikačních kurzů ÚP, taneční terapie, společenské akce i za účasti 
rodinných příslušníků, knihovna vlastní i městská, rehabilitačně relaxační centrum. 

SLABÉ STRÁNKY SLUŽBY  

   chybí plná bezbariérovost 

 nelze odstraňovat určité technické prvky na pokojích vzhledem k technickému řešení 
parametrů pokojů 

 pouze 1 společná koupelna, ale každý pokoj má vlastní sprchový kout 
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PŘÍLEŽITOSTI VE VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ 

   

 zapojení většího počtu dobrovolníků, 

 spolupráce s dalšími  zařízeními  a institucemi, např. s Klubem důchodců, spolupráce se 
školskými zařízeními, 

 spolupráce s hasičským sborem, s Policií ČR, MÚ 

 přednášky, semináře pro uživatele z různých oblastní 

 

 

 

 

 

RIZIKA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

   nelze ovlivnit důvěryhodnost návštěv uživatelů, 

 přenos infekčních onemocnění, vzhledem i k nákupu nevhodných potravin. 

 

VSTUPNÍ HALA 

             
KLUBOVNA S KNIHOVNOU 
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IV. VIZE ROZVOJE 

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

 

Činnost organizace 

   

Zařízení poskytuje služby kvalitní, dostupné, ošetřovatelskou a zdravotní péči 24 hodin denně,v 
nepřetržitém třísměnném provozu domova,erudovanými pracovníky. 

 Zajišťuje aktivizaci fyzickou a psychickou na základě potřeb uživatelů. Zařízení zachovává 
příjemné domácí prostředí a podporuje aktivní život v seniorském věku. 

 

Objekt v připravované rekonstrukci bude plně bezbariérový a současně dojde ke snižování 
kapacity na konečnou kapacitu 85 uživatelů, kdy objekt vzhledem k své náročnosti bude 
technickým podlažím rozdělen na dvě části. V technickém podlaží se budou nacházet kanceláře 
a obslužné prostory pro pracovníky a dále návštěvní místnost, denní místnost personálu, 
kancelář sociálního pracovníka, zázemí pro pracovníky v sociálních službách, pro střední 
zdravotnické pracovníky, ordinace lékaře, prostory městské knihovny, čítárna.  

 

Uvolněné prostory v hospodářské budově budou sloužit jako rehabilitační centrum a tělocvična.  

 

Vybavení bude odpovídat daným potřebám zařízení. Obytná část bude složena ze dvou 
samostatných úseků v počtu 40 a 45 uživatelů, kde budou vytvořeny dvě pracovní skupiny 
v daném počtu potřebných pracovníků ve složení sociální pracovník, vedoucí sociálního úseku, 
vedoucí skupiny 1 a skupiny 2, který koordinuje práci klíčových pracovníků, pracovníků v přímé 
obslužné péči. V daném časovém období skupina 1 a skupina 2 pracuje s danými uživateli. 
V případě potřebnosti bude zařízení řešit obměnu pracovních skupin při zachování statutu 
klíčového pracovníka. U pracovních skupin je nutná spolupráce, návaznost a plná zastupitelnost. 

Tímto bude zachována koncepce Karlovarského kraje ve dvou skupinách po 40 uživatelích. 

 

V průběhu rekonstrukce budou vytvářeny další prostory potřebné pro chod zařízení a aktivizaci 
uživatelů : 

 

- konzultační místnosti (řešení situací uživatelů mimo kancelář pro zachování intimity uživatele,     

  také pro potřeby psychologa) 

- místnost pro bohoslužby a rozjímání (vybavení dle potřeb sloužícího duchovního), 

- místnost pro ergoterapii, 

- relaxační místnost (aromaterapie, relaxační hudba, solná světla, relaxační křesla) 

- čítárna (s knihovnou zařízení, odpovídající relaxační křesla, čtecí zařízení pro slabozraké,    

   audioknihy atd.), 

- pracovní místnosti (pracovní terapie), 

- zachování stávající klubovny (včetně videosálu a pravidelných „kavárniček“), 

- internetová místnost pro uživatele 

- rehabilitace 

 

Dále budou vznikat: 

- mezisklady prádla a pomůcek, 

- mezisklady zdravotnického materiálu a jednorázových pomůcek. 

 

Dále v objektu vzniknou centrální koupelny pro nemobilní uživatele, současně budou zachována 
na jednotlivých pokojích individuální sociální zařízení a WC.  
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V připravované rekonstrukci bude objekt plně upraven pro uživatele s III. a IV. stupněm 
závislosti, tedy plně bezbariérový včetně úpravy vstupu do pokojů, potřebné obslužnosti 
uživatele na pokoji, vytvoření vhodného sociálního zázemí na pokoji a vybavení vhodným 
nábytkem vyhovujícím pro potřeby seniorů. 

 

Současně bude z dané kapacity počtu uživatelů vyčleněno jedno podlaží pro domov se zvláštním 
režimem včetně stanoveného počtu pracovníků pro danou oblast (vyplyne z PD). 

 

Pro zkvalitnění služeb bude vytvořen prostor pro nepřetržitý provoz pracovníků recepce, kde 
bude centrálně telefonní ústředna pro uživatele a personál. 

 

Zachovány budou jednolůžkové pokoje, pro dvojice bude vytvořeno 6 pokojů (1+1), rovněž tak 
kuchyňky na jednotlivých podlažích pro potřeby uživatelů včetně společenské místnosti, tzn. 
v osmi podlaží osm kuchyněk.  

 

V současné době zařízení disponuje 38 žádostmi o umístění a přicházejí další, jednak z LDN a 
z terénu ve stupni závislosti III. a IV. stupně závislosti. 

Pokud bude zachována kapacita 85 míst, je reálná plná obsazenost zařízení, vzhledem 
k demografickému vývoji,  při stávajícím počtu pracovníků v přímé obslužné péči.  

 

Veškeré opravy a úpravy vyplynou ze zpracované projektové dokumentace navazující na 
potřeby domova a plánovaný počet uživatelů, tj. 85 uživatelů, v současné době nelze některé 
věci řešit  (dané posudky, statika objektu),vše vyplyne až z PD. 

 

V současné době odhadované náklady činí 58 milionů Kč (viz příloha – tabulka rekonstrukce). 

 

 

Cílové skupiny uživatelů   

  Mladší a starší senioři 

 

Způsob poskytování 

  Pobytová služba 

Financování 

  Příjmy od uživatelů 
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Čítárna + knihovna 

 

 
 
       Společenské místnosti na jednotlivých patrech 

 

 
 
 
 
          Místnost pro bohoslužby 
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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 

 

Strategický záměr č. 1  

Název: 
Vytvoření bezbariérového prostředí a ubytování 

Stručný popis: 

(Proč byl tento záměr přijat, jaké jsou předpoklady úspěšné 
realizace, jak přispívá k naplnění stanoveného poslání) 

V současné době budova nevyhovuje, proto bude 
zpracováván projekt na rekonstrukci. Je třeba 
dostatek finančních prostředků. Bezbariérovost 
sebou přináší zkvalitnění služeb a dostupnost všech 
prostor v areálu domova pro všechny uživatele. 

Garant strategického záměru 

Jméno, příjmení, pozice 
Karlovarský kraj 

Dlouhodobý cíl č. 1.1 

Název: 
Změna užívání  1.PP 

Popis kroků Odpovědný 
pracovník 

Termín Předpoklady realizace 

Krok 1 Vytvoření sociálního zázemí pro pracovníky 
ředitel 2010 

Zajištění finančních 
prostředků  

Krok 2 Vytvoření sanitární místnosti pro biologický odpad 
ředitel 2010 

Zajištění finančních 
prostředků 

Krok 3 Rekonstrukce prádelny 
ředitel 2010 

Zajištění finančních 
prostředků 

Dlouhodobý cíl č. 1.2 

Název: 
Rekonstrukce jednotlivých podlaží včetně pokojů 

Popis kroků Odpovědný 
pracovník 

Termín Předpoklady realizace 

Krok 1 Rozšíření parametrů vstupních dveří do pokojů a 
dalších prostor 

ředitel/ekonom 
2012-
2017 

Zajištění finančních 
prostředků 

Krok 2 Bezbariérové sociální zázemí 
ředitel/ekonom 

2012-
2017 

Zajištění finančních 
prostředků 

Krok 3 Vybavení pokojů odpovídajícím nábytkem a zařízením 
pro seniory 

ředitel/ekonom    „ 
Zajištění finančních 
prostředků 

Dlouhodobý cíl č. 1.3 

Název: 
Zateplení obálky budovy 

Popis kroků Odpovědný 
pracovník 

Termín Předpoklady realizace 

Krok 1 Výměna oken, dveří a zasklení balkonů 

ředitel 2011 

Vyhlášení dotačního 
programu a  programu 
MŽP k zajištění 
finančních prostředků 
z KÚ 

Krok 2 Zateplení pláště budovy 

ředitel 2011 

Vyhlášení dotačního 
programu a programu 
MŽP k zajištění 
finančních prostředků 
z KÚ 
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Krok 3 Rekonstrukce výtahů včetně náhradního zdroje 

ředitel 
2011-
2016 

Vyhlášení dotačního 
programu a  programu 
MŽP k zajištění 
finančních prostředků 
z KÚ 

 

 

 

Vstup do hospodářské budovy 
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Strategický záměr č. 2 

Název: 
Rozšíření služeb v oblasti péče o uživatele 

Stručný popis: 

(Proč byl tento záměr přijat, jaké jsou 
předpoklady úspěšné realizace, jak přispívá 
k naplnění stanoveného poslání) 

Skladba, potřeby a přání uživatelů, navýšení pracovníků v daných 
profesích. Uživatelé mají tak vytvořeny podmínky využití služeb 
v domácím prostředí, nikoli externě.  

Garant strategického záměru 

Jméno, příjmení, pozice 
ředitel organizace, sociální pracovnice, vrchní sestra 

Dlouhodobý cíl č. 2.1 

Název: 
Rehabilitační program 

Popis kroků 
Odpovědný 
pracovník 

Termín Předpoklady realizace 

Krok 1 
Fyzioterapeut 

Ředitel 
organizace 

2012 
Zajištění potřebných finančních 
prostředků 

Krok 2 Zajištění relaxačně-rehabilitační 
místnosti 

Ředitel 2012 
Zajištění potřebných finančních 
prostředků 

Krok 3 
Zajištění prostor a vybavení Ředitel 2012 

Zajištění potřebných finančních 
prostředků 

Dlouhodobý cíl č. 2.2 

Název: 
Zajištění služeb psychologa v zařízení 

Popis kroků 
Odpovědný 
pracovník 

Termín Předpoklady realizace 

Krok 1 Externí spolupráce psychologa z 
terénu 

Ředitel 
2010 -  
2017 

Zajištění finančních prostředků na 
mzdu 

Krok 2 
Zajištění potřebných prostor Ředitel 

2010 -  
2017 

Zajištění finančních prostředků na 
mzdu 

Krok 3 
Psycholog na plný pracovní úvazek Ředitel 

2010 -  
2017 

Zajištění finančních prostředků na 
mzdu 

Dlouhodobý cíl č. 2.3 

Název: 

Navýšení pracovní pozice sociálního pracovníka a aktivizačního 
pracovníka 

Popis kroků 
Odpovědný 
pracovník 

Termín Předpoklady realizace 

Krok 1 
Přijetí 1 sociálního pracovníka Ředitel 2011 

Zajištění finančních prostředků na 
mzdy 

Krok 2 
Přijetí 1 aktivizačního pracovníka Ředitel 2011  

Zajištění finančních prostředků na 
mzdy 

Krok 3 
Zajištění prostor Ředitel 2011 

Zajištění finančních prostředků na 
mzdy 
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Plán kapacity uživatelů služby a pracovníků 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet uživatelů služby 105 95 85 85 85 85 85 85 

Počet pracovníků   47 50    51 51 51 51 51 52 

Poměr pracovníků/uživatelů         

KOMENTÁŘ:  Pro stanovenou kapacitu a složení uživatelů je potřebné navýšení pracovníků v oblasti PSS a SZP, 

 

 

 

 

uklízečky, soc.pracovník , aktivizátor , fyzioterapeut a psycholog - tak jak je zaznamenán nárůst dle let v tabulce. 

 

V roce 2011 dojde k navýšení: 

- o 1 sociálního pracovníka, 

- o 1 pracovníka v sociálních službách (aktivizátor), 

- o 1 registrovanou zdravotní sestru ve třísměnném nepřetržitém provozu. 

 

V roce 2012 dojde k navýšení: 

- o 1 fyzioterapeuta (v rámci finančních možností lze řešit pozicí rehabilitační sestra) 

 

 

V roce 2017 po úspěšně dokončené rekonstrukci vzhledem ke složení uživatelů by mělo dojít k navýšení 1 pracovníka 
v pozici psycholog, do té doby se zařízení bude snažit zajistit externího psychologa.  

 

 

 

 

Plán provozních podmínek v oblasti bydlení  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet jednolůžkových pokojů 105 95 85 85 85 85 85 85 

Počet dvoulůžkových pokojů 0 0 0 0 0 0 0 0 

Počet vícelůžkových pokojů 0 0 0 0 0 0 0 0 

KOMENTÁŘ:  V domově jsou a budou pouze jednolůžkové pokoje. Pouze na základě zvláštního přání uživatelů lze  

 

 

 

 

na dobu pobytu zajistit dvoulůžkový pokoj. 
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VI. NÁVRH ROZPOČTU REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU A ZDROJE JEHO FINANCOVÁNÍ  

 

STRATEGICKÝ ZÁMĚR ČÍSLO 1 

PROVOZNÍ NÁKLADY 

  Viz příloha 

 

INVESTIČNÍ NÁKLADY 

  Viz příloha 

 
NAVRHNĚTE MOŽNOSTI FINANČNÍHO KRYTÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU 

  Dotační program KÚ, realizace v rámci rekonstrukce, operační programy 

 

UVEĎTE MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ ORGANIZACE 

  změna vyhlášky o úhradách 

 

 

STRATEGICKÝ ZÁMĚR ČÍSLO 2 

PROVOZNÍ NÁKLADY 

  Bude realizováno v rámci rekonstrukce objektu – viz příloha 

 

INVESTIČNÍ NÁKLADY 

  Viz příloha 

 
NAVRHNĚTE MOŽNOSTI FINANČNÍHO KRYTÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU 

  Dotace  MPSV a příspěvky KÚ, příjmy od uživatelů 

 

UVEĎTE MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ ORGANIZACE 

  změna vyhlášky o úhradách, v zařízení, které je v lokalitě sídliště Skalka nelze uvažovat o 
možných pronájmech 

 

 

 

 

Přílohy: 

č.1 Etapy rekonstrukce 

č.2 Předpokládaná kalkulace příjmů a výdajů r. 2011 

č.3 Předpokládaná kalkulace příjmů a výdajů r. 2012 - 2016 

č.4 Předpokládaná kalkulace příjmů a výdajů r. 2017 

č.5 Aktuální organizační schéma organizace 

 

 

 

 

 

 


