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Výroční zpráva za r. 2012 
 

 
1. Městská správa sociálních služeb Kadaň (MěSSS) je příspěvkovou organizací města 

Kadaně, která byla zřízena s cílem poskytovat sociální služby seniorům a zdravotně 
postiženým lidem a osobám v nouzi. Pro poskytovatele sociálních služeb je 
nejzásadnější zákon č. 108/2006 Sb. a vyhl. č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

2. MěSSS Kadaň se člení na 7 jednotlivých středisek, která jsou vzájemně propojena 
společným účetnictvím a přidělenou dotací zřizovatele. Během let 2007 - 2008 s  
platností nového zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a následně 
prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu prošla celá organizace obrovskou změnou. 
Do domova pro seniory i na služby pečovatelské již sociální odbor města nevydává 
rozhodnutí, ale vše ohledně evidence žadatelů a umístění vyřizuje městská správa. 
Tímto se navazuje přímý vztah mezi poskytovatelem a zájemcem o službu. 
S jednotlivými klienty domova pro seniory i pečovatelské služby jsou podepisovány 
smlouvy o poskytování služeb. Roky 2008 a 2009 znamenaly pro celou organizaci 
řešení stále nových situací, které postupně vyplynuly z novelizace výše uvedených 
předpisů. Z tohoto historického pohledu se roky 2010 a 2012 jevily jako roky 
klidnější, kdy ve větší míře byl věnován čas na prověřování a zdokonalování 
stanovených směrnic, postupů a organizačních procesů v MěSSS a úpravám 
standardů. V r. 2012 prošel celý domov systémem vnitřního zdokonalování s cílem 
vylepšit komunikaci mezi zaměstnanci a zvýšit kvalitu poskytování péče – projektem 
E-Qalin. 

 
 
 

Jednotlivá střediska MěSSS: 
 

V čele MěSSS Kadaň stojí ředitelka, která je statutárním orgánem oprávněným 
jednat jejím jménem ve všech záležitostech organizace. 

 

 

Domov pro seniory (DpS) 

1. Domov pro seniory - Věžní  (kapacita 100 lůžek) 

Součástí domova je i denní stacionář (kapacita 4 lůžka), který se od 1.7.2012 změnil 
na odlehčovací službu. 

 
2. Domov pro seniory - ošetřovatelské oddělení v Nemocnici Kadaň  

(kapacita 20 lůžek). 
 
Posláním Domova pro seniory je poskytovat pobytové služby a sociální péči 
osobám, které vzhledem ke svému věku a trvalým změnám zdravotního stavu 
potřebují péči nebo pomoc druhé osoby při zmírňování problémů plynoucích ze 
stáří, chronické choroby či tělesného postižení a těžké sociální situace. 
Prostřednictvím poskytované služby vytvářet bezpečné materiální i citové zázemí a 
umožnit uživatelům nejvyšší možnou mírou zapojení do běžného i společenského 
života. 
Zajišťovat uživatelům podmínky pro důstojnou existenci, fyzickou a psychickou 
soběstačnost. 
 



Cíle péče v Domově pro seniory: 
- vytvořit pro uživatele příjemné a klidné prostředí, kde se budou cítit 

respektováni, kde budou zachována jejich práva, důstojnost a vůle 

- naplnit fyzické, psychické, emocionální, společenské a duchovní potřeby 
uživatelů, na základě individuálního přístupu; podporou soběstačnosti a 
vhodnou rehabilitací a aktivizací pomoci uživatelům strávit život v zařízení co 
nejkvalitněji a nejaktivněji 

- udržet a rozšířit osobní, příbuzenské, místní i společenské kontakty uživatelů 

- poskytnout uživatelům podporu a pomoc při finančních a administrativních 
úkonech, vyřizování úředních záležitostí, sociálních dávek, zařizování 
kompenzačních pomůcek a obstarávání léků 

- na základě individuálního přístupu poskytnout uživatelům odbornou a 
efektivní obslužnou, ošetřovatelskou a sociální péči, dále zájmovou a kulturní 
činnost a v případě potřeby zabezpečit odbornou zdravotní péči 

- snažit se o zachování soběstačnosti a mobility uživatelů s cílem udržení, 
obnovy či získání určitých schopností a dovedností 

- zabezpečit kvalitní poskytování poradenské a informační služby pro  
uživatele, zejména v oblasti sociálních vztahů 

 
Cílovou skupinou Domova pro seniory jsou mladší senioři 65-80let a starší senioři 
nad 80let obou pohlaví, kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci 
jiné fyzické osoby. Kontraindikací pro přijetí klienta je Alzheimerova choroba, pro 
tyto klienty jsou zřizovány domovy se zvláštním režimem. 
DpS umožňuje služby zájemcům z celé republiky. Přednostně jsou umísťováni dle 
Evidence žádostí  zájemci o sociální službu, kteří jsou klienty Pečovatelské služby, 
Mediciny Podbořany a zájemci o služby z Kadaně a přilehlých obcí z blízkého okolí.  

  
 

3. Denní stacionář   (do 30.6.2012) 

Posláním stacionáře pro seniory je poskytovat denní nebo krátkodobé pobytové 
služby a sociální péči osobám, které vzhledem ke svému věku a trvalým změnám 
zdravotního stavu potřebují péči nebo pomoc druhé osoby, při zmírňování problémů 
plynoucích ze stáří, chronické choroby či tělesného postižení a těžké sociální 
situace.  
Seniorům ohroženým  sociálním vyloučením umožnit denní nebo krátkodobý pobyt 
mezi svými vrstevníky, s možností  návratu zpět do domácího prostředí. 
Denní stacionář je nedílnou součástí Domova pro seniory a je plně zakomponován 
do provozu Domova pro seniory. 
 
Cíle péče ve stacionáři pro seniory 

-  zbavit seniory pocitu samoty, opuštěnosti a zbytečnosti 
- udržení a rozvíjení sociálních kontaktů uživatelů 
- zajistit úlevu pečující rodině 
- udržet nebo zlepšit stávající zdravotní stav a soběstačnost uživatelů 
- umožnit smysluplné využití volného času 
- nabídnout pomoc při řešení zdravotních, sociálních, či společenských 

problémů a rozšiřovat možnosti zvládat tyto problémy pokud možno vlastními 
silami 

 



4. Odlehčovací služba (od 1.7.2013) 

Posláním odlehčovací služby pro seniory je zajistit pečujícím rodinám či blízkým 
po nezbytně dlouhou dobu péči o jejich blízkého. Poskytovat denní nebo krátkodobé 
pobytové služby a sociální péči osobám, které vzhledem ke svému věku  a změnám 
zdravotního stavu potřebují péči nebo pomoc druhé osoby, při zmírňování problémů 
plynoucích ze stáří, chronické choroby či tělesného postižení  a těžké sociální 
situace. 
Seniorům ohroženým sociálním vyloučením umožnit pobyt mezi svými vrstevníky, 
s možností návratu zpět do domácího prostředí. 
 
Cílovou skupinou Odlehčovací služby  jsou  senioři od 62 let obou pohlaví, kteří 
mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby. 
 
Cíle péče v odlehčovací službě pro seniory: 

- zajistit úlevu pečující rodině z důvodu vlastního onemocnění, lázeňského 
pobytu, lékařského vyšetření či dovolené a také z důvodu úprav v bytě 
(domě) apod. 

- zbavit seniory pocitu samoty, opuštěnosti a zbytečnosti 
- udržení a rozvíjení sociálních kontaktů klientů 
- udržet nebo zlepšit stávající zdravotní stav a soběstačnost klientů 
- umožnit smysluplné využití volného času 
- nabídnout pomoc při řešení zdravotních, sociálních, či společenských 

problémů a rozšiřovat možnosti zvládat tyto problémy pokud možno vlastními 
silami 

 
Předmětem činnosti odlehčovací služby je zajištění provozu a služeb  pro seniory, 
jež zahrnují ubytování, stravování, sociální, zdravotní, rehabilitační a aktivizační 
služby. 
 

 

5. Kuchyň - Věžní  (kapacita 300 jídel) 
Je součástí provozu domova pro seniory.  
 

6. Ředitelství 
Spojuje veškeré úseky a zajišťuje administrativní a kontrolní úkoly. 

 

Pečovatelská služba (PS)  

7. Dům s pečovatelskou službou (DPS) – Věžní (kapacita 41 bytů) + Pečovatelská 
služba v terénu 

 
8. Dům s pečovatelskou službou (DPS) – Hrad (kapacita 36 bytů) 

 

Pečovatelská služba je součástí MěSSS  Kadaň. Jejím zřizovatelem je Město Kadaň.  
 
V čele MěSSS Kadaň stojí ředitelka, která je statutárním orgánem oprávněným 
jednat jejím jménem ve všech záležitostech organizace. 
 
Pečovatelská služba města Kadaně zajišťuje terénní služby občanům na území 
města Kadaně a služby ve dvou domech s pečovatelskou službou na Hradě v 
Tyršově ulici 567 ve Věžní ulici 1392. 



Podat žádost o pečovatelskou službu nebo umístění v domě s pečovatelskou 
službou mohou zájemci z celé republiky. Přednostně je vyhověno občanům města 
Kadaně a přilehlých obcí. 
Pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném místě, čase a rozsahu 
prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců – pracovníků v sociálních službách 
(pečovatelek). Služba je poskytována na základě písemné smlouvy mezi 
poskytovatelem a osobou požadující pečovatelskou službu (uživatelem), za úhradu 
dle ceníku vydaného MěSSS Kadaň. Poskytované úkony pečovatelské služby 
zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a 
odborné. Prostřednictvím služeb je kompenzována snížená soběstačnost uživatelů, 
prodlužováno období jejich relativně nezávislého života v prostředí, které je jim 
vlastní. Péčí se oddaluje či zcela mizí nutnost odcházet do pobytového zařízení. 
 
 
Posláním pečovatelské služby je zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života 
uživatelů, kteří v důsledku stáří nebo zdravotního postižení či omezení o tyto služby 
požádají. Poskytováním služby uživatelům v jejich domácnostech napomáháme co 
nejdéle setrvat v jejich přirozeném a známém prostředí. Poskytnutou péčí 
přispíváme k zachování nezávislosti, kterou si s naší podporou snaží zachovat. 
 
Cílem pečovatelské služby je zajistit svým uživatelům takovou podporu, která jim 
umožní zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní  způsob života  bez 
nutnosti odcházet do pobytového zařízení a podpořit uživatele, aby svůj život 
prožívali v psychické a fyzické pohodě, plnili si byť jen po krůčcích své osobní cíle a 
hlavně, aby si sami zvolili míru naší podpory. 
 
Rozsah služeb 
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
- pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek  pro osobní hygienu 
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy      
- pomoc při zajištění chodu domácnosti 
- pomoc při uplatňování práv a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
- pomoc při zajištění či zprostředkování informací k sociálním službám  –  

poradenství 
 

 Všechny tyto činnosti jsou uživatelům (vyjma sociálního poradenství, které je 
poskytováno všem uživatelům zdarma) poskytovány za úhradu, na základě 
smlouvy a individuálních plánů péče, které jsou tvořeny klíčovými pracovníky.  
 
Cílovou skupinou pečovatelské služby jsou osoby s tělesným postižením, osoby 
se zdravotním postižením a senioři, osoby, které se vzhledem ke svému věku či 
zdravotnímu stavu nemohou plně postarat o svoji osobu či domácnost; 
věková skupina -  dospělí 27-64 let, mladší senioři 65-80 let, starší senioři nad 80 
let.  
 
Principy 
- udržení kvality života ve vyšším věku 
- ochrana a respektování soukromí bez ztráty individuality 
- snaha o zpětné začlenění uživatele do běžného života 
- poskytování pohody, klidu, jistoty 
- odbornost a profesionalita – personál je proškolený a kvalifikovaný, dále 

vzdělávaný v odborných kursech a seminářích, za účelem zkvalitnění 
poskytované péče 

- respektování potřeb uživatelů – všichni zaměstnanci pečovatelské služby 
respektují základní lidská práva uživatelů, důstojnost, ochranu osobních  údajů 



- diskrétnost – je důležitým prvkem při jednání a zacházení s uživateli, zaměstnanci 
jsou povinni zachovávat diskrétnost při získávání informací poskytnutých našimi 
uživateli  

- nestrannost – všechny uživatele posuzujeme rovnoprávně a nestranně 
- standardizace – vytváříme standardy kvality sociální péče a řídíme se jimi při 

poskytování služeb sociální péče; zaměstnanci se podílí na jejich tvorbě, 
doplňování a připomínkování a ztotožňují se s nimi 

- ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením – řídíme se 
vypracovanými vnitřními pravidly 

- řádný průběh sociální služby – máme písemně zpracované směrnice a  pracovní 
postupy, které zaručují řádný průběh poskytování sociální služby a podle nich 
postupujeme 

- spolupráce s rodinnými příslušníky našich uživatelů, péčí Home – care, Centrem 
pomoci pro zdravotně postižené a seniory-osobní asistence Chomutov, 
Domovem pro seniory a denním stacionářem Kadaň 

 

 

 

 

9. Azylový byt – Hrad (kapacita 1 byt) 
Je součástí DPS Hrad 
 
Posláním azylového bytu je poskytnout podporu osobám s dětmi a osobám 
v nouzi, které se ocitli v momentální  obtížné sociální situaci  a ve spolupráci se 
sociálním odborem MěÚ Kadaň těmto osobám pomoci řešit nastalou svízelnou 
situaci. 
 
Cílem služby azylového bytu  je motivovat příjemce služeb k řešení své nepříznivé 
sociální situace, minimalizovat závislost ubytovaných na sociálních službách, 
poskytovat ubytování pouze na nezbytně dlouhou dobu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Složení zaměstnanců MěSSS k 31.12.2012  (+ příloha č. 1 – organizační schéma) 
 
Ředitelství  ředitelka 
    1 sekretářka + pokladní 
    1 mzdová a personální účetní, fakturantka 
    1 sociální pracovnice 
    1 manažer kvality 
    1 správce 
    1 řidič - údržbář  
    1 správce informačních technologií 
    2 vrátné 
    1 vrátná na dohodu o provedení práce 
 celkem 10 + 1 = 11 
 
Domov pro seniory  1 vedoucí domova 
    1 vedoucí ošetřovatelského úseku 
    1 vedoucí zdravotního úseku 
    1 vedoucí úseku individuálního plánování a ergoterapie 
    2 pracovníci v sociálních službách (základní výchovné péče) 
    6 zdravotních sester 
    22 pracovníků v sociálních službách (přímá obslužná péče) 
    1 fyzioterapeutka 
    1 zdravotní asistentka  
    2 pradleny 
    1 manipulantka s prádlem 

 5 uklízeček + 1 uklízečka (1/2 úvazku) na dohodu o pracovní 
činnosti 

 celkem 44 + 1 = 45 
 
Oddělení v NsP 2 zdravotní sestry - denní 

 6 pracovníků přímé obslužné péče (z toho 1 střídačka)  
    1 uklízečka (dohoda o pracovní činnosti) 
 celkem 8 + 1 = 9 
 
Kuchyň   1 vedoucí 
    1 skladnice 
    6 kuchařek 
    4 pomocné síly 
    1 uklízečka + kantýna 
  celkem 13 
 
PS   1 vedoucí 
   9 pečovatelek (4x pro DPS, 3x pro terén, 2x rozvozy, zástupy) 
   1 pečovatelka – řidička 

3 pečovatelky na dohodu o provedení práce (rozvoz obědů v so, 
ne) 
1 pomocný údržbář na dohodu o provedení práce 

    celkem 11 + 4 = 15 
  
 
 
Ke 31.12.2012 měla MěSSS 93 zaměstnanců (z toho 7 zaměstnance na dohody). 

- Domov pro seniory a denní stacionář – 78 zaměstnanců 
 z toho: na odd. v Nemocnici 9 zaměstnanců, v kuchyni 13 zaměstnanců 

- Pečovatelská služba a azylový byt – 15 zaměstnanců 



Ve školním roce 2011 – 2012 vykonávaly praxi pečovatelek 2 studentky z údlické 
školy. Občasnými pomocníky jsou studenti a učni, kteří na zařízení vykonávají 
krátkodobé praxi v rámci studia. 
Na základě smlouvy s ÚP Kadaň vykonávají některé pomocné práce v organizaci 
nezaměstnaní na VPP, za r. 2012 bylo na VPP přijato 5 osob. Dále spolupracujeme 
s RCV agenturou, kdy v r. 2012 byly přijaty 2 zaměstnankyně. 
 

 

 

Charakteristika jednotlivých úseků 

 

Domov pro seniory (DpS) 

 
Úhrada v domově, Věžní 958, Kadaň se skládá ze: 
 
 
1.  strava –  stravovací jednotka na 1 celodenní stravu: 
 základní strava    70,- Kč 
 strava, doporučená jako šetřící  71,- Kč 
 strava, doporučená pro diabetiky  74,- Kč 

 Provozní náklady 56,- Kč na 1 celodenní stravu. 

 Měsíčně klient za poskytování základní stravy zaplatil max.  3.780,- Kč. 
 
 
2. bydlení – vyhláška MPSV povolovala na r. 2012 max. výši 200,- Kč denně (tj. 

6.000,- Kč měsíčně) za úhrady na bydlení a služby s ním spojené 
(úklid, praní a žehlení prádla apod.) – tzv. „hotelové“ služby.  
Dle typu pokojů se pohybovaly úhrady za bydlení od 4.530,- Kč 
(třílůžkový pokoj se sociálním zařízením pro 3 osoby) až do 5.850,- Kč 
(jednolůžkový pokoj velký s balkonem). 

 
 
 
Úhrada na oddělení v nemocnici, Golovinova 1559, Kadaň se skládá ze: 
 
1. strava –   stravovací jednotka na 1 celodenní stravu: 
 základní strava + strava, doporučená jako šetřící 67,- Kč 
 strava, doporučená pro diabetiky    69,- Kč 

 Provozní náklady 52,- Kč na 1 celodenní stravu. 

 Měsíčně klient za poskytování základní stravy zaplatil max.  3.484,- Kč. 
 
 
2. bydlení – vyhláška MPSV povolovala na r. 2012 max. výši 200,- Kč denně             

(tj. 6.000,- Kč měsíčně) za úhrady na bydlení a služby s ním spojené 
(úklid, praní a žehlení prádla apod.) – tzv. „hotelové“ služby.  
Dle typu pokojů se pohybovaly úhrady za bydlení od 4.050,- Kč 
(třílůžkový pokoj s přistýlkou bez sociálního zařízení) až do 5.280,- Kč 
(jednolůžkový pokoj se sociálním zařízením). 

 
 



Celková výše úhrady za jednotlivé pokoje byla k 30.9.2012 (strava + bydlení) 
v rozmezí 7.620,- Kč – 9.540,-Kč za měsíc (viz. příloha č. 2 – vnitřní předpis - 
stanovení úhrad za pobytové služby). 
Ne všichni klienti celou úhradu zaplatí vzhledem k povinným 15 % z důchodu, 
které musí dle zákona dostat vyplaceny. Za r. 2012 činil tento „vnitřní dluh“ 
226.105,- Kč. U některých klientů se jedná o několik set, nejvyšší částka u 
„dluhu“ je téměř 2.300,- Kč za měsíc u 1 klienta. Jedná se zhruba o 24 osob, 
jejichž výše důchodu nepostačuje. U dalších 20 osob nedoplatek na základě 
smlouvy hradí buď rodina, nebo klienti sami z vlastních úspor. Jednolůžkový 
pokoj však klienti dle vnitřních pravidel vždy musí uhradit. 

 
 
 
 

3. příspěvek na péči – je ve 4 kategoriích: 
- 800,-Kč, 4.000,-Kč, 8.000,-Kč a 12.000,-Kč 
 

 

Jednání o přiznání PnP popř. o jeho zvýšení neustále probíhají dle zdravotního stavu 
klientů. 

 
Za celý rok 2012 činila výše PnP 7.134.103 Kč. 
 
Příspěvek dle zákona náleží tomu, kdo o osobu pečuje – tedy zařízení – což je 
ošetřeno ve smlouvě.  
V současné době vybíráme cca 603 tis. Kč měsíčně v rámci PnP, měsíční částka se 
mění dle momentálního složení klientů a také dle hospitalizace klientů 
v nemocničním zařízení, či pobytu klientů v domácnosti, kdy se PnP vrací. 
 
Součástí smlouvy s klientem, domovního řádu a vnitřních pravidel pro poskytování 
služeb v domově pro seniory jsou i platby za některé další služby, které jsou nad 
rámec smluvně vymezených (viz příloha č. 3), např. poplatky za TV, rozhlas, 
mikrovlnou troubu či lednici. Též u uživatelů, kteří nemají přiznaný ani minimální 
příspěvek na péči, jsou některé poskytované služby za úhradu (např. donáška 
nákupu či jídla na pokoj apod.) – viz příloha č. 3. 
Uzavření smlouvy dává v určité míře větší volnost i poskytovateli služeb v případě, 
kdy dojde k závažnému porušení domovního řádu. Zde máme možnost smluvní 
vztah vypovědět. 
 
Od r. 2007 jsme na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou začali vykazovat 
některé úkony zdravotní péče. Bohužel pojišťovna po zjištění, jak velké náklady to 
v rámci ČR znamená, některé úkony seškrtává.  
Vzhledem k tomu, že náklady na zdravotní sestry není možné financovat ze 
státní dotace (dle metodiky dotačního titulu), měly by si teoreticky na sebe vydělat ze 
zdravotního pojištění. To je ale absolutně nedostačující a vedou se již dlouhodobě na 

45 

20 

21 

19 

Přehled přiznaných příspěvků na péči (PnP) 

PnP 800,- …  45 osob 

PnP 4.000,- …  20 osob 

PnP 8.000,- …  21 osob 

PnP 12.000,- …19 osob 



úrovni ředitelství VZP a prezidia Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 
jednání, která však zatím nevedou k navýšení platby (naopak hodnota bodu oproti      
r. 2008 se v r. 2009 z 1,03 Kč snížila na 0,90 Kč) ani k rozšíření smlouvy o další 
možné vykazované úkony, v r. 2010 navíc došlo k seškrtání některých úkonů a 
v letech 2011 a 2012 dochází k regulaci plateb. 

V r. 2012 činily příjmy od pojišťovny 1.135.928,45,- Kč, oproti příjmům v r. 2011 ve 
výši 982.569 Kč.  

Celkový počet klientů domova pro seniory k 31.12.2012 byl 117, z toho 100 klientů 
bydlelo ve Věžní ulici, 17 klientů na detašovaném oddělení v Nemocnici Kadaň. 
Občas byla obsazována i lůžka denního stacionáře, která byla využívána též na 
krátkodobé pobyty uživatelů  (= tzv. „přechodný pobyt“, ne delší než 3 měsíce). Od 
1.7. 2012 se tato lůžka využívají nadále v rámci odlehčovací služby. 
 
 
 
Obsazenost DpS za r. 2012 
Kapacita 120 lůžek  

 

r. 2012 obložnost 

leden 115 

únor 118 

březen 117 

duben 115 

květen 117 

červen 116 

červenec 118 

srpen 118 

září 117 

říjen 119 

listopad 117 

prosinec 117 

z toho: 

Obsazenost ošetřovatelského oddělení v Nemocnici Kadaň za r. 2012 
Kapacita 20 lůžek  

 

r. 2012 obložnost 

leden 16 

únor 18 

březen 17 

duben 18 

květen 18 

červen 19 

červenec 19 

srpen 18 

září 18 

říjen 18 

listopad 19 

prosinec 17 

 
 



Do základní nabídky služeb domova patří kromě ošetřovatelské péče také zdravotní 
péče, ergoterapeutické činnosti, individuální aktivity, aktivizace, pedikúra, kadeřnictví, 
kantýna, ale i praxe studentů, spolupráce s mateřskými a základními školami a 
mateřským centrem a také aktivní spolupráce s římsko-katolickým farářem (1x týdně 
se koná bohoslužba). 
 
Rozvinutá je činnost relaxační a rehabilitační. Několik našich zaměstnanců v přímé 
péči absolvovalo kurzy bazální stimulace a nabyté vědomosti předávají dál a 
uplatňují v denní praxi. K dispozici máme také několik perličkových van a relaxační 
bazének. Denně probíhá skupinový ranní tělocvik – základní protažení těla, cviky na 
jemnou motoriku. 
Zdravotní a ošetřovatelská péče je v domově na velmi vysoké úrovni. Jednou týdně 
ordinuje lékař – MUDr. P. Šubrt, dále přichází vždy dle potřeby. Spolupracujeme 
s mnoha dalšími odbornými lékaři, 1 – 2x měsíčně navštěvuje naše zařízení i 
psychiatr. Vysoká úroveň naší zdravotní a ošetřovatelské péče je viditelná i v tom, že 
se nám daří u klientů zamezovat dekubitům a dokonce i velmi odbornou a stálou péčí 
vyléčit dekubity, které nevznikly u nás. Ze sponzorských peněz a financí získaných 
z projektů byla zakoupena řada pomůcek pro klienty (např. cvičební prvky na 
zahradě domova, toaletní křesla, chodítka, antidekubitní matrace, pomůcky k bazální 
stimulaci). 
Všechen ošetřovatelský personál je zapojen do individuálního plánování, které se 
skládá z individuálních plánů péče pro jednotlivé klienty a dále personál pracuje 
individuálně v pozici klíčového pracovníka se 3 – 4 klienty na stanovování a plnění 
dílčích osobních cílů klientů. 
 
Ergoterapeutická činnost je v domově velmi bohatá (individuální a skupinové terapie 
– trénování soběstačnosti, jemné motoriky a šití, komunikace, ale i fyzické kondice). 
Pestrá je i nabídka každodenních volnočasových aktivit (trénování paměti, výtvarné 
techniky, práce s knihou, promítání, boccia, šipky, pétanque, společenské hry, 
kuželky, cvrnkaná, muzikoterapie, kroužky pletařek, karbaníků…). 
Nabídka pořádaných akcí je široká. Ke každé vhodné příležitosti pořádáme zábavy 
s hudbou i posezením. Velmi úspěšné jsou i další akce - vystoupení dětí ze ZUŠ a 
MŠ, pěveckého sboru Madrigal, taneční vystoupení dětí ze studia „M“ a z tanečního 
kroužku Reflex. Spolupracujeme s pěveckým sborem Jirkovské seniorky a i na 
našem domově úspěšně působí vlastní pěvecký sbor Věžňáci. Kulturních akcí je 
skutečně mnoho a každý klient si může dle svého zájmu vybrat. Zvyklostí se staly i 
prodejní akce s textilním a oděvním zbožím. 
 
V domově působí i několik dobrovolníků, kteří navštěvují naše klienty, chodí s nimi 
na procházky, povídají si s nimi. Za r. 2012 odpracovalo 7 dobrovolníků 
z Dobrovolnického centra Radka, o.s. na domově 679 hodin + pan farář 53 hodin. 
Koordinátorkou dobrovolníků je pracovnice ergoterapeutického úseku, která i zaučuje 
dobrovolníky při používání invalidního vozíku a dále s nimi úzce spolupracuje. 
 
Udržujeme blízké kontakty i s jinými zařízeními v okrese a Ústeckém kraji, účastníme 
se různých soutěží mezi jednotlivými domovy (sportovní seniorský víceboj 
v Podbořanech, soutěž ve cvrnkané v Libochovicích, sportovní den + turnaj v 
žolíkách v Chomutově, sportovní hry v DDM Šuplík, farmářské hry v Bystřanech). 
V roce r. 2012 proběhl na domově V. turnaj v šipkách pro okolní zařízení a také III. 
ročník turnaje o Putovní pohár ve hře Boccia. 
Děti z MŠ k nám chodívají s různými tanečně-hudebními vystoupeními – např. jarně-
velikonoční vystoupení, oslava dne dětí, vánoční vystoupení apod. 
Pro děti z kadaňského ÚSP a MŠ každoročně pořádáme soutěže k Mezinárodnímu 
dni dětí. 
 



Na domově je též činný Klub seniorů – jednou za dva měsíce jsou zváni zajímaví 
hosté (zástupci města a městských organizací, lékaři, umělci, cestovatelé, ale i 
zástupci lékáren, zdravé výživy…). 
Z alternativních terapií provozujeme především muzikoterapii s prvky taneční terapie 
a canisterapii, která probíhá na domově již několik let ve spolupráci s dobrovolníkem. 
Využíváme příznivý vliv zvířete na psychiku lidí, velmi úspěšná je canisterapie u 
klientů s demencí.  
 

Přehled příchodů do domova pro seniory v souvislosti s místem bydliště 

Příchody do DpS – r. 2012 

 Kadaň Klášterec n/O. Chomutov Okolní obce Ostatní Příchody 
celkem 

standardní 23 3 3 7 2 38 

ošetřovatelské 7 0 2 1 5 15 

celkem 30 3 5 8 7 53 

 
Zákon nám určuje přijímat klienty z celé ČR. Vzhledem k tomu, že Město Kadaň se 
na výstavbě domova pro seniory podílelo nemalou částkou, ve svých vnitřních 
pravidlech máme zakotveno, že přijímáme žádosti z celé ČR, žadatelé z Kadaně a 
okolí, či ti, kteří mají blízké vazby na Kadaň, jsou umisťováni přednostně. 
 
Do příchodů se započítávají i klienti na krátkodobý pobyt. 
 
 
Počet úmrtí na ošetřovatelských a standardních lůžkách 

 

rok 2009 2010 
 

2011 2012 

standardní 26 27 27 22 

ošetřovatelské 12 14 11 16 

celkem 38 41 38 38 

 
 
 
 
Přehled klientů dle zdravotního stavu 

Míra péče: 
- nutno krmit  24 osob 
- ležící 48 osob (veškerá péče – zcela závislí na druhé       

       osobě; úplná závislost) 
- nutný dohled  70 osob 

Kompenzační pomůcky: 
- hole + berle  28 osob 
- chodítko  25 osob 
- invalidní vozík 28 osob 

1. Stav po CMP   34 osob 
 
2. Diabetes melistus   49 osob 
z toho: doporučená dietní strava 15 osob 

 PAD (tablety)     14 osob 
 Inzulín   20 osob 



Přehled pravidelných RHB výkonů 

Nácvik chůze s dopomocí   36x denně 
APT (Active passive trainer)      5x denně 

 

Počet uživatelů, u kterých jsou během roku prováděny tyto úkony: 

Perlička          10 uživatelů 
LTV     32 uživatelů 
Magnet    15 uživatelů 
Masáž    25 uživatelů 
Solux    10 uživatelů 
Perličková vana nožní  13 uživatelů 

 
 
RHB výkony se provádějí opakovaně, dle zdravotního stavu uživatelů a ordinace 
lékaře. 
 
Zdravotní a ošetřovatelský personál vykonává fyzicky i psychicky náročnou práci. 
Zátěž lidí, kteří pracují v sociální sféře je obrovská a zaslouží si nejen finanční, ale 
také společenské ocenění. Bohužel se stále ještě setkáváme s určitým odtažitým 
postojem k domovu. Přes veškerou snahu personálu nezabráníme drobným kolizím 
především s příbuznými našich klientů. Ti si často své rodinné, osobní problémy 
ventilují u nás a mnohdy jsme nuceni řešit záležitosti, které nám nepřísluší a práci jen 
ztěžují. K vysvětlení našich cílů každoročně pořádáme schůzku s příbuznými a 
blízkými našich obyvatel a Den otevřených dveří pro veřejnost (již tradičně se 
uskutečnil i v r. 2012 v rámci „Týdne sociálních služeb“ – 2. týden v říjnu a byl 
součástí celorepublikového Dne otevřených dveří v pobytových zařízeních sociální 
péče dne 9.10.2012). 
 
 

Denní stacionář 

Chod stacionáře byl v I. pololetí r. 2012 plně zakomponován do provozu domova a 
byl úzce spojen s činností ergoterapeutického, ošetřovatelského a zdravotního 
úseku. Poplatky za denní stacionář byly stanoveny platnou vyhláškou. Klient zaplatil 
30,-Kč/hodinu pobytu + čerpanou stravu + fakultativní služby, které využil. 
Byl-li klient umístěn na přechodný (krátkodobý pobyt), platí úhradu jako klasický 
klient. 
Denní stacionář byl od 1.7.2012 změnou registrace převeden na Odlehčovací službu. 

 

Odlehčovací služba 

Platba za odlehčovací službu byla ve výši 30,- Kč za hodinu + odebraná strava. 
Při pobytu na 1 - 3 měsíce se vychází z úhrady za 3 lůžkový pokoj se sociálním 
zařízením pro 3 osoby (221,- Kč na den). 
Odlehčovací služba je využívána především pečujícími rodinami s cílem ulehčit jim 
v určitém období péči a starost o svého blízkého (v době rekreace, lázní, lékařského 
zákroku, úprav v bytě apod.). 
 
Stížnosti a podněty 
Domov má jasně stanovená pravidla pro hodnocení služby. Součástí jsou i pravidla 
pro přijímání a vyřizování stížností – na všech zařízeních jsou k dispozici jednak 
schránky důvěry, dále knihy přání a stížností a každoročně je pořádána mezi klienty, 
příbuznými i zaměstnanci anonymní anketa.  



Jako další výstup pro hodnocení služby slouží „vizitace“ péče – kdy tým pracovníků 
navštěvuje seniory a celkově formou rozhovoru a pozorování zjišťuje spokojenost se 
službou. Tato forma hodnocení služby, zavedena v r. 2009 se velmi osvědčila. 
V průběhu dosavadních vizitací všichni navštívení klienti vyjádřili spokojenost. 

Na domově pracuje též výbor obyvatel, který se pravidelně setkává s vedením 
zařízení, přináší na schůzky náměty a připomínky. Členové VO jsou seznamováni 
s novinkami, změnami, plánovanými akcemi a přenáší je dále mezi ostatní uživatele.  

Za r. 2012 byly schránky důvěry vybrány 12x, vždy za přítomnosti svědka z řad 
klientů, ani jedna ze schránek neobsahovala připomínku, podnět či stížnost. 

Z proběhlé ankety za r. 2012 vzešlo několik připomínek, které byly dle provozních 
možností řešeny. Průměrná výsledná hodnotící známka od příbuzných 1,46. Od 
klientů domova pro seniory, kterých se zúčastnilo 49, byla průměrná hodnotící 
známka 1,2 (školský systém, 5bodová stupnice). 

Vyhodnocení knih přání a stížností – za r. 2012 pouze 1 zápis, dotaz se týkal  složení 
vídeňské sekané  předáno vedoucí jídelny, která tazatelce odpověděla 
prostřednictvím vedoucí pečovatelské služby. 
 
 

Pečovatelská služba  (PS) 

Na r. 2012 se nám podařilo získat ze státní dotace 595 tis. Kč. 
PS je úsek, který je vzhledem k počtu zaměstnanců pro zřizovatele finančně 
nejnáročnější, neboť na jakékoliv služby PS nebyla dlouhodobě poskytována státní 
dotace (rok 2008 byl zcela bez přispění státní dotace, v r. 2009 byla dotace 174 tis. 
Kč, v r. 2010 byla dotace 164 tis. Kč, v r. 2011 ve výši 145 tis. Kč). 
Za rok 2012 činil výdělek PS  3.365.159--  Kč, náklady na PS činily 3.365.159,-- Kč.  
Je zřejmé, že dotace zřizovatele pro celou MěSSS jde velkým dílem právě na 
pečovatelskou službu. Je pouze záležitostí města, zda a jakým způsobem se o své 
seniory bude starat.  
V r. 2012 přibyla do naší péče trojčata – péče poskytována zdarma (velká část státní 
dotace je určena právě na tuto službu). 
  

K 31.12. 2012 měla pečovatelská služba 190 klientů:  

 
 

Průměrná obsazenost bytů za r. 2012:   

DPS Věžní (celkem 41 bytů) – ø 40,25  
DPS Hrad (celkem 36 bytů) – ø 35,67  

56 

57 
40 

36 

1 
dovoz obědů 56 klientů

v terénu pečují o 57 klientů

v DPS Věžní pečují o 40 klientů

v DPS Hrad pečují o 36 klientů

v terénu pečujeme o 1 trojčata



Dle našich informací během roku 2012 pobíralo příspěvek na péči 51 klientů PS (což 
je 26,84 % klientů), u několika probíhá jednání. Ovšem pokud si klient vyřizuje PnP 
sám, nemusíme se to ani dozvědět, nejsou povinni nám tuto skutečnost sdělovat, 
přestože nás uvedou jako poskytovatele služby. 

 
 
 

Přehled úkonů a výdělku pečovatelské služby za r. 2012 

 počet hodin sazba Kč +Zdarma 

Úklid - malý 2234,25 hod 100,- Kč/hod 223 425,- Kč 311,75 hod 

Úklid - velký 431,75 hod 100,- Kč/hod 43 175,- Kč 91,75 hod 

Nákup - malý 1072 hod 60,- Kč/hod 64 320,- Kč 38 hod 

Nákup – velký 1031 x 50,- Kč/úkon 51 550,- Kč 6 x 

Nákup - další 75,75 40,- Kč/hod 3 030,- Kč 1,75 hod 

Prádlo  4324,7 50,- Kč/kg 216 235,- Kč 658,40 kg 

Prádlo-žehlené 1,6 30,- Kč/hod 48,- Kč  

PPH 257,5 100,- Kč/hod 25 750,- Kč 458 hod 

Dopr. k lékaři 1375 88,- Kč/hod 1474,- Kč 199 hod 

krmení 174 88,- Kč/hod 15 312,- Kč 444 hod 

celkem   644 055,- 
Kč 

 

služby 
zdarma 

   176 896,- 

dovoz obědů 23489 12,- 13,- 14,- 
Kč 

320 347,- 
Kč 

358 
obědy zdarma 

zdarma 
358   5 012,- 

 
 
Kromě veškerých placených úkonů dle zákona č. 108/2006 Sb. a prováděcích 
vyhlášek, poskytují pečovatelky také určité služby zdarma – pro účastníky odboje a 
vdovy po nich, starší 70 let a pro osoby perzekuované a rehabilitované. Aby nedošlo 
ke zneužívání těchto služeb, a také z kapacitních důvodů, poskytujeme zdarma 
pouze určitou míru úkonů, což je ošetřeno ve smlouvě s klientem. 
Další služba zdarma je poskytována u rodiny s trojčaty (1 pečovatelka na 6 hodin 
denně). 
 
Pečovatelská služba úzce spolupracuje s agenturou domácí péče. V případech, kde 
je potřeba zdravotní a ošetřovatelské péče, žádáme ošetřujícího lékaře o přiznání 
Home care, což se bohužel ne vždy daří nebo ve velmi omezené míře. Mnohdy je 
stav klienta v domácím prostředí již nepřijatelný, nastupuje možnost pobytu v DpS. 
Klienti, kteří mají zavedenou pečovatelskou službu, jsou do domova umisťováni 
přednostně, na základě vnitřních pravidel. 
Často však rodina trvá na zachování pečovatelské služby a domov z nejrůznějších 
důvodů odmítá. Využíváme vyjednávací schopnosti pečovatelek, dochází však i ke 
komplikovanějším situacím. Rodinní příslušníci si někdy zvykli, že veškeré problémy 
vyřešíme za ně a pečovatelky z profesního hlediska to skutečně dělají, není-li jiná 
možnost, i na úkor svého volného času. 
V našich DPS je soustředěno větší množství obyvatel, proto je nezbytné se občas 
postarat i o jejich kulturní vyžití. Ve společenských místnostech pořádáme 
„Kavárničky“, kde si zazpíváme, probereme, co klienty trápí. V období Velikonoc, 
Vánoc a Dne matek se scházíme při hudbě, zveme děti z mateřské školy, které naše 



seniory pravidelně o svátcích navštěvují. Tradicí se též stala pravidelná posezení se 
starostou PaedDr. J. Kulhánkem a jeho hosty. 
Společně se klienti domova pro seniory a obyvatelé domů s pečovatelskou službou 
zúčastňují krátkodobých výletů, projektů, sportovních soutěží. 
Pokud mají senioři zájem o divadelní představení či koncert, je jim pracovníky 
kulturního domu rezervováno vždy místo v předních řadách. I duchovní péče je 
zajištěna – 1 x měsíčně dochází duchovní do DPS Věžní, jsou zváni i klienti z DPS 
Hrad, někteří obyvatelé DPS Věžní navštěvují mše na blízkém domově pro seniory. 
Některé akce či soutěže jsou pořádány společně s domovem pro seniory. Několik 
klientů z DPS Věžní dochází pravidelně na některé kroužky v DpS či do sboru 
Věžňáci, někteří se zúčastňují i soutěží. Podařilo se nám získat i dobrovolníka – 
obyvatele DPS na promítání či pouštění dechovky o víkendech. 
1 x měsíčně dochází do obou DPS pedikérka. 
Také na PS proběhla anketa spokojenosti se službou, uživatelé pečovatelské služby 
odevzdali 97 anketních lístků, průměrná hodnotící známka od uživatelů byla 1,18 
(školský systém, 5bodová stupnice). Z návrhů a námětů vzešlých z ankety vyplynulo 
několik pracovních úprav. 
Knihy přání a stížností jsou umístěny na obou DPS. V r. 2012 obsahovaly 1 dotaz na 
na složení vídeňské sekané. Vedoucí jídelny písemně do sešitu odpověděla, se 
stěžovatelkou bylo promluveno. 
Také vizitace jako systém kontroly na úseku pečovatelské služby probíhají, veškeré 
provedené vizitace v r. 2012 shledaly poskytované služby, dle slov klientů, kvalitní. 
Klienti vyjadřovali naprostou spokojenost. 

 

 

Azylový byt 

Krizové přístřeší pro osoby v nouzi bylo vybudováno v r. 2005 v prostoru bývalé 
kanceláře pečovatelské služby na Hradě. Ve 2 místnostech s kuchyňským koutem a 
sociálním zařízením lze ubytovat 1 dospělou osobu a 3 – 4 děti.  
Za r. 2012 bylo přístřeší využito 11 dospělými a 15 dětmi, některé pobyty byly 
v souladu s ubytovacím řádem prodlouženy.  
Umisťování klientů probíhá v součinnosti se sociálním odborem MěÚ, který zajišťuje i 
poradenskou službu.  
Za noc pobytu si klient hradí 70,- Kč, dítě 40,- Kč a jen sám dospělí bez dítěte 100,- 
Kč, případně má možnost čerpat i některou ze služeb PS  (např. praní prádla) za 
poplatek dle ceníku PS.  
Služba je registrována u KÚ jako azylový byt, účetně i provozně je začleněna do 
úseku PS. 
 

 

 

Kuchyň 

Je součástí domova pro seniory ve Věžní ulici a zajišťuje každodenní celodenní 
stravu (CDS) pro klienty domova. Kromě CDS vydáváme také samostatné obědy pro 
DPS Věžní, Hrad, obědy do terénu (vozí PS) a obědy na jídelnu (dochází senioři 
sami v rámci fakultativních úkonů pečovatelské služby). 
Samozřejmostí jsou taktéž obědy pro zaměstnance a studenty na praxi. 
Vzhledem k růstu cen je stravovací jednotka pravidelně navyšována a zavedl se  
výběrový příplatek za bohatší přílohy (saláty, zelenina), kdy si klient zvolí dle svého 
uvážení bohatší stravu.  
Ke konci r. 2012 si z řad klientů domova připlácelo na doplnění stravy 9 klientů. 
 



Kuchyň nyní poskytuje strávníkům 3 druhy stravy: 

 strava - normální, racionální, dle zásad zdravé výživy pro seniory 

 strava doporučená jako šetřící - při poruchách trávicího ústrojí 

 strava doporučená pro diabetiky 

Všechny typy stravy mohou být i ve variantě částečně či plně mleté.  
Vzhledem k tomu, že nemáme a ani neplánujeme na úseku kuchyně personální 
pozici nutričního terapeuta, nelze již podávanou stravu nazývat dietou. 
Kapacita kuchyně je maximálně 300 obědů, v současné době je kapacita dostačující. 
 
Složení jídelníčku schvaluje kromě lékaře i stravovací komise, která se schází 1 x 
měsíčně, čtvrtletně jsou zváni i klienti domova. Komise provádí úpravy jídelníčku, 
navrhuje zařazení určitých jídel dle přání klientů a vyřizuje případné stížnosti.  
 
V otázce dodavatelů jednotlivých surovin se snažíme obstarat kvalitní a přitom i 
cenově výhodné zboží, daří se nám získávat určité slevy, které jsou potom 
v rozpočtu výnosem. Kromě těchto slev žádáme dodavatele o poskytnutí daru ve 
formě potravin, které jsou jako občerstvení podávány při různých společenských 
akcích. 

Na úseku stravování je zaveden systém kritických bodů, na který se zaměřují 
hygienické kontroly. 
 
 
 
 
Uvařeno stravy za r. 2012   
 
obědy celkem  75.765    průměr na 1 den   207,58 ks     
po-pá           61.206    průměr na 1 den   234,51 ks                                 
so-ne           14.559    průměr na 1 den   139,99 ks 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
z toho : 
 
pečovatelská služba 21.888  průměr na 1 den   59,97 ks  
po-pá    17.664  průměr na 1 den   67,68 ks 
so-ne     4.224   průměr na 1 den   40,62 ks 
 
    
Domov pro seniory   31.744    průměr na 1 den   86,97 ks         
po-pá     22.813    průměr na 1 den   87,41 ks  
so-ne     8.931   průměr na 1 den   85,88 ks 
 
Denní stacionář                 6 
 
 
náklady na potraviny za rok 2012  -   3. 617.280,80 Kč 
 
 
 
 
 
 
 



DpS finanční rozpis normy na  potraviny a režie, připadající na jednotlivá hlavní a 
vedlejší jídla : 
 

  strava - 3 
normální  70,-
Kč 

 
režie 

 strava - 2 
šetřící     71,- Kč 

 
režie 

  strava - 9 
diabetická   74,-Kč 

 
režie 

snídaně 10 6 10 6 10 6 

přesnídávka 5 4 5 4 5 4 

oběd 28 26 29 26 30 26 

svačina 6 4 6 4 6 4 

večeře 21 13 21 13 21 13 

2.večeře - - - - 2 - 

  

 V souvislosti s výše uvedeným dochází k úpravě ceny za stravu pro docházející 
seniory a pečovatelskou službu a to následovně: 
 
 
Ceny oběda včetně režie od 1.1.2012 
 

cena pro docházející seniory: 
 

                                             cena stravenky     režie  finanční norma na potraviny 
oběd -  strava 3 normální   59,- Kč  31,- Kč   28,- Kč    
oběd -  strava 2 šetřící  60,- Kč 31,- Kč   29,- Kč 
oběd -  strava 9 diabetická  62,- Kč  31,- Kč   31,- Kč 
 

 
cena pro pečovatelskou službu : 
 

                                             cena stravenky     režie  finanční norma na potraviny 
oběd -  strava 3 normální  49,- Kč      21,- Kč                28,- Kč    
oběd -  strava 2 šetřící      50,- Kč       21,- Kč               29,- Kč 
oběd -  strava 9 diabetická  52,- Kč   21,- Kč               31,- Kč 
 
 
                                               cena stravenky    FKSP   finanční norma na potraviny 
zaměstnanci     21,- Kč            7,- Kč                    28,-   Kč             
 
 
U docházejících seniorů se nám podařilo docílit toho, aby čerpali minimálně 20 jídel 
za měsíc a zamezili jsme tak zneužívání služby (dříve docházelo k cílenému výběru 
„lepších jídel“).  
Klienty domova je velmi oceňován přímý kontakt s kuchyňským personálem, strava 
je hodnotnější už jen tím, že se nepřeváží. 
Úsek kuchyně bohužel patří též k havarijně nejvytíženějším. Oprav jak zařízení, tak 
vnitřních vybavovacích předmětů stále přibývá, přístroje jsou již po záruce. Zřetelně 
se projevuje „kvalita“ vybavovacích předmětů. Náklady na opravy narůstají 
neúměrnou křivkou. Dodány byly vždy nejlevnější přístroje a nyní se z tohoto důvodu 
provoz neúměrně prodražuje. V r. 2012 činily náklady na opravy v kuchyni                
82.052 Kč. Kritická je situace s myčkou nádobí, tu bude nutné v dohledné době 
vyměnit. 
 



Standardy kvality sociální péče a inspekce kvality 
 

Pravidelně v organizaci dochází k revizi standardů. Stále intenzivně pracujeme na 
zlepšování pracovních postupů, komunikujeme s klienty, příbuznými i personálem 
tak, abychom poskytovali co nejkvalitnější služby. 
 
Inspekce kvality 
Úzce souvisí s naplňováním standardů kvality sociální péče. Neustále doplňujeme, 
předěláváme různé požadované směrnice, zaměstnanci prošli mnoha školeními, 
snažíme se připravit co nejlépe. V domově pracuje již dlouhodobě tým k  úpravě 
standardů, který se pravidelně schází a pracuje s návrhy jednotlivých směrnic, 
zapracovává připomínky, které se provozem objeví (nebo na základě zjištěných 
výsledků z anket, vizitací, hodnocení péče). 
 
E-Qalin 
V září 2011 jsme v našem domově zahájili proces sebehodnocení prostřednictvím 
projektu E-Qalin.  Cílem projektu je zlepšit, zkvalitnit a zefektivnit sociální služby pro 
naše klienty. V domově tak byla zahájena činnost pracovních skupin a skupiny řídící. 
Schůzky třech pracovních skupin i skupiny řídící probíhaly pravidelně podle 
stanovených časových harmonogramů. Projekt nás učil zamýšlet se v týmu nad 
hodnoceným procesem a využít nápady a myšlenky v praxi. Členové skupin hodnotili 
vybrané procesy, navrhovali zlepšení, připomínkovali směrnice a standardy. Návrhy 
na zlepšení jsme evidovali v Katalogu návrhů na zlepšení. Projekt trval do února  
roku 2013 a byl úspěšně ukončen – jako první zařízení v ČR. 
 
 
 

Vzdělávání a proškolování zaměstnanců 
 
Kromě povinného doplnění vzdělání dle požadavku nového zákona se naši 
zaměstnanci účastní mnoha seminářů a odborných přednášek. Za r. 2012 
absolvovali povinný čtyřměsíční akreditovaný kurz pro pracovníky přímé péče 3 
zaměstnanci. 
1x za 2 měsíce se konají v domově odborné semináře ošetřovatelského personálu, 
vždy tematicky zaměřené, kdy personál přenáší na kolegy nově nabyté zkušenosti. 
Součástí těchto odborných seminářů bývají prezentace různých firem, se kterými 
spolupracujeme při odběru zboží či služeb pro klienty. Každý odborný seminář se 
dále zabývá individuálním plánováním. K individuálnímu plánování (IP) se konají 
každý týden krátké schůzky s vedoucí IP. 
Ke zkvalitnění naší práce přispívá supervize ošetřovatelského personálu a týmu 
vedení. 

Účastníme se každoročních Gerontologických dnů, různých akreditovaných  
seminářů, odborných seminářů s gerontologickým zaměřením a kongresů. 
Opakovaně se účastníme Kadaňských sesterských dnů. 

Naše organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS ČR). 
Aktivně pracujeme v pobočce Ústeckého kraje. Pravidelně se účastníme všech 
seminářů a pracujeme v jednotlivých sekcích. Již od r. 2008 se zasedání krajské 
Asociace koná i na našem domově, současně se zasedáním ošetřovatelské sekce 
(vždy v měsíci září). 
Ředitelka organizace pracuje jako předsedkyně krajské Asociace a členka prezidia 
APSS ČR. 
 
 
 



Vzdělávání zaměstnanců 

 Zdravotnický personál se účastní individuálně školení a seminářů v rámci 
získávání kreditů k jejich odbornosti (desetileté cykly).  

 

 Semináře pro pracovníky v sociálních službách (pečovatelská služba i domov 
pro seniory), které se konaly u nás na zařízení, případně jsme se účastnili 
akreditovaných seminářů MPSV: 

Semináře: 

- Manipulace s klientem 
- Restriktivní opatření 
- Bazální stimulace 
- Bazální stimulace v praxi 
- Hranice mezi profesním a osobním životem 
- Roztroušená skleróza 
- seminář na Červeném hrádku v Jirkově „Nové přístupy v péči o 

seniory“  
- Individuální plánování, vykazování pojišťovnám 
- Muzikoterapie, komunikace 
- Komunikace s klientem se smyslovým postižením (f. TENA) 
- Eticky myslet, lidsky pečovat  
- Základy první pomoci  
- Vzpomínková alba  
- Potřeby člověka a jejich uspokojování  
- Volnočasové aktivity 
- Aromaterapie  
- RHB šitá na míru 

 

Dále probíhaly oboustranné odborné stáže pracovníků v sociálních službách: 
smlouvy s MÚSS Chomutov, DSS Kadaň a Mašťov, MSSS Vejprty, MěÚSS 
Jirkov, DD Bystřany. 

 Personální účetní, sekretářka a vedoucí jídelny se pravidelně účastnily 
odborných seminářů v rámci svých profesí (datové schránky, OK systém, 
zařazování zaměstnanců ve veřejné správě do platových tříd, daně a roční 
zúčtování daní, změny zákona v nemocenském a důchodovém pojištění, 
kritické body ve stravování, hygienické předpisy). 

 Zaměstnanci domova pro seniory se účastnil v rámci Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR (APSS ČR) kontaktních vzdělávacích seminářů 
v jednotlivých sekcích: 

- Ředitelé + emeritní ředitelé 
- Pracovníci v sociálních službách 
- Sociální pracovníci 
- Ekonomové 
- Zdravotní sestry + RHB 
- Ergoterapeuté 
- Volnočasové aktivity 
- Stravovací sekce 

 
Zaměstnanci jsou v péči závodního lékaře a podrobují se pravidelným preventivním 
prohlídkám. Všichni zaměstnanci jsou očkováni proti chřipce a proti hepatitidě B a 
pneumonii.  
 



Veškeré proškolování zaměstnanců v oblasti PO, BOZP, vyhlášky č.50/§ 3,4 – o 
používání elektrospotřebičů probíhá v souladu s předpisy. PO i BOZP techniky 
máme zajištěny smluvně, jakož i každoroční školení řidičů. 
 
Provoz si vyžaduje také různá opakovaná školení z hlediska používání 
elektronického zabezpečení systému PO, přenosné telefony apod., která se konají 
1x ročně. 

 

Projekty 

Naše organizace podávala v uplynulém období několik projektů, z nichž 2 
nejzákladnější byly právě žádosti o dotace na provoz na MPSV (na domov a na 
pečovatelskou službu) 
 

- projekt APSS ČR - Den otevřených dveří v rámci „Týdne sociálních služeb“  

- projekt E-Qualin – proces získání certifikátu „Kvalitní domov“ (ukončen v únoru 
2013) 

- v rámci projektu „Rovná šance“ umisťujeme účastníky projektu na nově 
vytvořené pracovní místo na dobu nejméně 6 měsíců 

- projekt „Práce bez překážek“ – organizace proškolila ve spolupráci 
s Republikovým centrem vzdělávání, s.r.o. 5 nově přijatých zaměstnanců 
s finanční podporou 16 tis. Kč/1 pracovní místo 

- projekt SAVE AGE – zamezení plýtvání energiemi – domov se zapojil do 
projektu, bylo podepsáno memorandum 

 

Kontrolní činnost 

- Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, ÚP Chomutov – kontrola plateb 
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností 
plátce pojistného - neshledány žádné nedostatky. 

- Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Centrum imunologie a 
mikrobiologie – kontrola účinnosti prováděné dezinfekce – přístroj Vacumet 
určený pro dekontaminaci - neshledány žádné nedostatky. 

- Krajská hygienická stanice ÚK, opakované kontroly v kuchyni - neshledány 
žádné nedostatky. 

- Krajská hygienická stanice ÚK – kontrola zaměřena na používání 
dezinfekčních prostředků na provozu DpS - neshledány žádné nedostatky. 

- Audit za r. 2012 (bez výhrad). 

- Vnitřní kontroly – občasné drobné nedostatky, ihned odstraněny. 

- Vizitace péče (bez nedostatků). 

- Vnitřní supervize – výsledky napomáhají zlepšovat pracovní prostředí a vztahy 
uvnitř kolektivu zaměstnanců. 

 
Samozřejmostí kontrolního systému jsou vnitřní kontroly, každý z vedoucích 
pracovníků je povinen v souladu s Vnitřním kontrolním řádem 1x za 2 měsíce provést 
kontrolu úseku v mimopracovní době, alespoň 1x za rok musí být kontrola na DpS 
v době noční směny. Z každé kontroly je předložen zápis, v případě zjištění 
nedostatků také návrh na opatření. Pravidelně se provádí kontrola finanční hotovosti 
v provozních pokladnách a depozitech klientů. 



Hospodaření organizace MěSSS Kadaň v r. 2012 

 
R O Z B O R Y 

 
  

    

Městský úřad Kadaň                       za období :  rok 2012 
 

    
 

 
rozpočet skutečnost %  

NÁKLADY (v tis. Kč) 36 510 36 255 99,30%  

Spotřeba materiálu 4 453 4 389 98,56%  

Potraviny 3 640 3 617 99,37%  

Ochranné pomůcky 120 67 55,83%  

Prádlo, oděvy, obuv 75 61 81,33%  

Knihy, učební pomůcky, tisk 6 6 100,00%  

Mycí a čistící prostředky 295 277 93,90%  

Pohonné hmoty a maziva 105 105 100,00%  

Drobný hmotný majetek do 3 tis. 22 22 100,00%  

Kancelářské potřeby, pomůcky na ergoterapii 80 78 97,50%  

Prodané zboží (kantýna)   49    

Ostatní materiál (prádlo, ručníky, povlečení, utěrky) 110 107 97,27%  

Spotřeba energií 3 290 3 271 99,42%  

Voda a stočné 320 312 97,50%  

Teplo  a TUV 1 400 1 400 100,00%  

Plyn 20 18 90,00%  

Elektrická energie 1 550 1 541 99,42%  

Opravy a udržování 200 366 183,00%  

Ostatní nákupy 55 51 92,73%  

Cestovné 45 44 97,78%  

Náklady na reprezentaci 10 7 70,00%  

Nákup služeb      3 173 3 084 97,20%  

Služby pošt 8 7 87,50%  

Služby telekomunikací, radiokomunikací, internet 50 48 96,00%  

Telefony (digitální linka, mobilní telefony) 182 182 100,00%  

Praní prádla 145 134 92,41%  

Revize zařízení 130 111 85,38%  

Software 95 93 97,89%  

Nájemné 920 921 100,11%  

Stravné obyv.+ zaměstnanců na odd. v nemocnici 1 080 1 015 93,98%  

Konzultační, poradenské a účetní služby, audit 185 183 98,92%  

Ostatní nákup služeb 390 390 100,00%  

Ostatní náklady 64 64 100,00%  

Služby peněžních ústavů 28 28 100,00%  

Pojistné  28 28 100,00%  



Jiné ostatní náklady 8 8 100,00%  

Mzdové náklady              18 410 18 257 99,17%  

Platy zaměstnanců 18 087 18 078 99,95%  

Platby za provedenou práci ostatní (dohody) 323 179 55,42%  

Sociální a zdravotní pojištění 6 280 6 170 98,25%  

FKSP (1% z mezd) 182 181 99,45%  

Náhrada mzdy za nemoc 70 94 134,29%  

Povinné pojištění placené 
zaměstnavatelem 78 75 96,15%  

Odpisy DHM (nad 40 tis.) 180 179 99,44%  

Náklady z drobného DM (3-40 tis.) 75 74 98,67%  

    
 

 
       

VÝNOSY (v tis. Kč) 36 510 36 255 99,30%  

Tržby z prodeje služeb 22 946 22 727 99,05%  

Úhrada za DD 11 940 11 781 98,67%  

             strava 5 190 5 086 98,00%  

             bydlení 6 775 6 626 97,80%  

             fakultativní služby 65 69 106,15%  

Příspěvky na péči 7 100 7 134 100,48%  

Úhrady od VZP 1 136 1 136 100,00%  

Prodej stravenek - obědy (PS, docházející, 

zaměstnanci) 1 720 1 663 96,69%  

Platby ( úhrady za PS) 1 050 964 91,81%  

             služby   644    

             rozvoz obědů   320    

Výnosy z prodaného zboží  (kantýna)   49    

Ostaní výnosy 270 145 53,70%  

Dotace MěÚ 4 400 4 400 100,00%  

Domov pro seniory 3 400 3 400 100,00%  

Pečovatelská služba 1 000 1 000 100,00%  

Dodatečná dotace MěÚ 800 800 100,00%  

Dotace KÚ (MPSV) 7 078 7 078 100,00%  

Domov pro seniory 6 483 6 483 100,00%  

Pečovatelská služba 595 595 100,00%  

Úřad práce 351 357 101,71%  

Čerpání fondů 665 748 112,48%  

Zapojení rezervního fondu + fondu odměn 165 216 130,91%  

Zapojení investičního fondu 500 532 106,40%  

    
 



HOSPODÁŘSKÝ   VÝSLEDEK 0 0 
 

 

      
 

 

    
 

    
 

    
 

    
 

FONDY 
 

počátek 
k 1.1. 

příděl čerpání konečný 
stav  

     
 

rezervní z HV 0 0 0 0  

rezervní - sponzorské dary 99 65 138 26  

investiční 634 354 532 456  

FKSP 53 181 188 46  

fond odměn 106 0 78 28  
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 V Kadani dne: 23.01.2013  
    

 

  

   
 

 

Schválil:  
    

 

     
 

Zpracovala: Ilona Straková 
    

 

     
 

 

 

 

 

 

Náklady 

 Jednotky  
r. 2011 

Kč 
r. 2011 

Jednotky  
r. 2012 

Kč 
r. 2012 

Plyn 12 729 kWh 18 608,- 10 538 kWh 17 964,- 

El. energie 310 097 MWh 1 471 070,- 304 944 MWh 1 472 296,- 

ÚT + TUV 2 272,5 GJ 1 290 486,- 2,107  GJ 1 370 538,- 

Vodné a 
stočné 

7 523,530 m3 288 480,- 8 727  m3 368 237,- 

celkem  3 068 644,-  3 211 071,- 

 

 

 

 

 

 



Výhled organizace na 5 let 

- Výhled do budoucích let je velmi nejasný vzhledem k nově koncipovanému 
Zákonu o dlouhodobé péči, který by měl platit od 1.1.2013 

- do r. 2015 mít dostatečný počet ošetřovatelského personálu s cílem 
systematického individuálního přístupu (s koeficientem l zaměstnanec na                
5 uživatelů na směně) 

- do r. 2015 rozšířit přivolávací (signalizační) zařízení ke každému lůžku 

- do r. 2012 zakoupit vícemístný automobil pro převoz uživatelů 

- změna registrace denního stacionáře na odlehčovací službu (r. 2012) 

- do r. 2015 mít dořešenou pozemkovou otázku, a v souvislosti s tímto vystavět 
několik parkovacích míst pro osobní automobily, zprůjezdnit areál, rozšířit 
komunikaci u kuchyně případně i kuchyň 

- umožnit uživatelům výběr ze tří druhů hlavních jídel od r. 2015 (souvisí 
s možností rozšíření kuchyně) 

- výměna lina v celém domově (r. 2012 – 2013), vyřešení výměny obložkových 
zárubní v koupelnách (r. 2013) 

- obnovovat poruchová zařízení kuchyně (r. 2012 – 2013) 

 
 
 

Závěr: 
 
Přes veškeré těžkosti, které s sebou práce se seniory přináší, se určitě nemusíme za 
naši organizaci stydět. Kvalitní tým pracovníků svou náročnou práci velmi dobře 
zvládá. Dobrý zdravotní a psychický stav klientů, pocit bezpečí a důvěry, maximální 
podpora a prodloužení soběstačnosti jednotlivých klientů – to vše jsou pojmy, které 
považujeme za prvořadé.  
Věřím, že naprostá většina personálu dělá vše pro to, aby hlavní směřování naší 
organizace – co možná nejvyšší oddálení úpadku psychických i fyzických sil 
našich klientů, poskytování podpory k tomu, aby mohli žít běžným způsobem 
života, zachování a rozvíjení důstojného života klientů - bylo naplňováno. 
 
 
 
 
 
                   Mgr. Lenka Raadová, MBA 
Dne  30.9.2013                 ředitelka MěSSS Kadaň 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotografie 

z volnočasových aktivit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

Městská správa sociálních služeb 

Věžní 958, 432 01  Kadaň 

 

 
Adresa: Věžní 958, 432 01 Kadaň 

Telefon: 474 699 700 
Web: www.messskadan.unas.cz 

e-mail: msss@ktkadan.cz 
IČO: 65642481 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Kadaň,                                     
č. ú. 198186090257/0100 

 

 
 

Děkujeme organizacím a lidem ochotným nám pomoci uskutečňovat 
naše cíle a poslání. 

 

 
 

     Děkujeme. 

 



 
Přílohy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Organizační schéma 
2. Vnitřní předpis – stanovení úhrad za pobytové služby v DpS 
3. Úhradník úkonů péče 
4. Úhrady za poskytování pečovatelské služby 

 

                                              

 

 

 

 



PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Úhrady za poskytování pečovatelské služby podle zákona č.108/2006 
o sociálních službách - §40 

Od 1.1.2012 

 
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

  Pomoc a podpora při podávání jídla a pití  88,- Kč/hod 

  Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek  80,- Kč/hod 
   

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

  Pomoc při úkonech osobní hygieny 100,- Kč/hod 

  Pomoc při základní péci o vlasy   80,- Kč/hod 
   

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

  Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy  49,- Kč/oběd 

  Zajištění stravy odpovídající potřebám dietního stravování 50,- Kč/oběd 

  Zajištění stravy odpovídající potřebám dia stravování 52,- Kč/oběd 

  Dovoz nebo donáška jídla – Kadaň - DPS 13,- Kč/oběd 

  Dovoz nebo donáška jídla – Kadaň 14,- Kč/oběd 

  Dovoz 2 jídel do jedné domácnosti 24,- Kč/ 2 obědy 
   

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

  Běžný úklid a údržba domácnosti, včetně domácích spotřebičů 100,- Kč/hod 

 
 Pomoc při zajištění velkého úklidu, po malování, sezónního 

mytí oken  
100,- Kč/hod 

  Běžné nákupy (do 7kg), pochůzka, lékař  
60,- Kč/hod  

(30,- Kč/úkon) 

  Velký nákup (7 – 15kg) 50,- Kč/úkon 

 
 Každý další nákup v jednom dni, v jiném obchodě na přání 

klienta 

40,-Kč/hod 

(10,-Kč/úkon) 

  Praní a žehlení prádla  50,- Kč/kg 

  Žehlení prádla 30,-Kč/kg 
   

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 
 Doprovázení dospělých k lékaři, na instituce poskytující 

veřejné služby a doprovázení zpět v místě bydliště 
 88,- Kč/hod 

 

 

AZYLOVÝ BYT 

Platba za azylový byt  

od 1.1.2012     1 dospělý s dítětem   70,-Kč/den                                                                                                                                                                                                       
                                 dítě                     40,-Kč/den                                                                                                          
                                 1 dospělý bez dítěte 100,- Kč/den 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



                    Příloha č. 1 
Městská správa sociálních služeb, Věžní 958, 432 01  Kadaň – ORGANIZAČNÍ OBSAZENÍ MÍST 

 

ředitel: Mgr. Lenka Raadová 
  SPRÁVNÍ ÚSEK  

         

     

   soc. pracovnice       mzdová a personální       asistentka     správce inf. a telekom. technologií  SPRÁVA OBJEKTŮ  

 P. Vildová   účetní + fakturantka      T. Dudková  R. Strýhal     tech. prac. – L. Wufka 

 manažerka kvality  D. Podoláková     

J. Štěpánková              vrátné  provozář, údržbář 

 

 

 
           JÍDELNA           DOMOV PRO SENIORY, ODLEHČOVACÍ SLUŽBA    PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, AZYL. BYT 

    provozářka I. Doležalová     vedoucí domova  D. Neprášková     vedoucí PSS – pečovatelská služby  B. Saarová 

                 

skladní       ved. kuchařky úklid  + kantýna          pracovníci v soc. službách - pečovatelky 

    

         samost. a pomoc. kuchařky 

 

 

 

 

 

 

- úklid           ergoterapeutický úsek a IP      zdravotní úsek               ošetřovatelský úsek 

- pradleny    vedoucí J. Březinová                    vedoucí ús.  zdrav. péče                     ved. ús. ošetřovatelské péče  

           L. Vopeláková                            D. Fefrčíková 

   

 

PSS – zákl. výchovné péče        oš. personál z hlediska IP (KP)       všeobecné sestry      fyzioterapeut    PSS 

Dobrovolníci            H. Živná 

 

   zdravotnický asistent        



 

 

 


