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Výroční zpráva za r. 2015 

 

 
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. 

 

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 všech služeb 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 -  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. Rok 2013 byl pro celou 
organizaci klidnějším obdobím a přípravou na certifikaci v rámci Značky kvality. Rok 
2014 byl prozatím nejúspěšnějším obdobím existence Domova. Bylo získáno několik 
ocenění v oblasti kvality péče, ale i v rámci soutěžních disciplín ve volnočasových 
aktivitách. Vyvrcholením úsilí bylo přiznání pěti hvězdiček ve Značce kvality a druhé 
místo v celé ČR mezi certifikovanými domovy. Rok 2015 byl náročný vzhledem 
k problematickému financování, nicméně i přes tyto obtíže se podařilo udržet kvalitu 
poskytované péče. 

 
 
 

Jednotlivá střediska MěSSS jsou: Domov pro seniory Věžní, Domov pro seniory 
nemocnice, Pečovatelská služba, Odlehčovací služba, Jídelna, Azylový byt, 
Ředitelství. 
Tato střediska MěSSS se sdružují na 4 registrované služby: Domov pro seniory, 
Azylový byt, Pečovatelská služba, Odlehčovací služba 

 

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

 

Domov pro seniory (DpS) – Registrovaná služba, vnitřně členěná na 2 střediska 

1. Domov pro seniory - Věžní  (kapacita 99 lůžek) 
Provozní součástí domova je i odlehčovací služba (4 lůžka) 
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2.  Domov pro seniory - ošetřovatelské oddělení v Nemocnici Kadaň  
(kapacita 21 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 ve věku 65-80let a      
starší senioři nad 80 let 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 
a také ti, kteří mají na naše město úzkou vazbu. 

  
3.  Odlehčovací služba – Registrovaná služba, plně včleněna do chodu DpS ve Věžní     

ulici 

Posláním Odlehčovací služby pro seniory je zajistit pečujícím rodinám 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. 
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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 
- udržet a rozvíjet sociální kontakty 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. 
 

 

4. Kuchyň s jídelnou  - Věžní  (kapacita 300 jídel) – středisko, které zajišťuje stravu  
pro středisko DpS Věžní, Odlehčovací službu, Pečovatelskou službu, obědy pro 
zaměstnance a na základě Živnostenského listu i pro docházející klienty a MŠ 
Raduška v rámci hostinské činnosti. Náklady střediska se rozpočítávají účetně na 
jednotlivé služby, které odebírají stravu (DpS, PS, OS). 
Je součástí provozu domova pro seniory.  
 

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

 

6.  Pečovatelská služba (PS) 

 Pečovatelská služba v terénu 
 Dům s pečovatelskou službou (DPS) – Věžní (kapacita 41 bytů) 
 Dům s pečovatelskou službou (DPS) – Hrad (kapacita 36 bytů) 

 
Pečovatelská služba zajišťuje terénní služby občanům na území města Kadaně a 
blízkého okolí a služby ve dvou Domech s pečovatelskou službou (na Hradě v 
Tyršově ulici 567 a  ve Věžní ulici 1392). 
Podat žádost o umístění v Domě s pečovatelskou službou mohou zájemci z celé 
republiky. Přednostně je vyhověno občanům města Kadaně a přilehlých obcí či těm, 
kteří mají úzkou vazbu na naše město. 
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, 
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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. Důležité je 
vykonání smluvně dojednaných úkonů v domluveném čase, pečovatelky se mohou u 
klientů střídat. Ručíme za spolehlivost všech pracovníků. 
 
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 
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- 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 

 

7. Azylový byt –  Registrovaná  služba,  samostatné  středisko  (kapacita  1  byt)  –     
1 dospělý + 3 - 4 děti  celkem 5 lůžek 
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 31.12.2015  (+ příloha č. 1 - Organizační schéma) 

Ředitelství + správa 1 ředitelka 
              1 sekretářka + pokladní 
                   1 mzdová a personální účetní, fakturantka 
                   1 sociální pracovnice 
                   1 manažerka kvality, fakturantka 
                   1 projektový a PR  manažer 
                   1 správce 
                   1 řidič - údržbář (pomocný) 
                   1 správce informačních technologií 
                   1 technický pracovník 
                   2 vrátné 
celkem                12 
 
Domov pro seniory   1 vedoucí domova 
                    1 vedoucí ošetřovatelského úseku 
                    1 vedoucí zdravotního úseku 
     1 vedoucí úseku individuálního plánování  
                    1 vedoucí úseku volnočasových aktivit 
                    2 pracovníci v sociálních službách (základní výchovné péče) 
                    7 zdravotních sester 
                  23 pracovníků v sociálních službách (přímá obslužná péče) 
                    1 fyzioterapeutka 
                    2 pradleny 
                    2 manipulantky s prádlem 

             6 uklízeček  
             1 nutriční terapeut na DPP 

celkem                 48 + 1 = 49 
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Oddělení v NsP         2 zdravotní sestry - denní 

   7 pracovníků přímé obslužné péče (z toho 1 střídačka)  
                    1 pomocný pracovník v soc.službách 
celkem                 10 
 
 
Kuchyň                   1 vedoucí 
                    1 skladnice 
                    7 kuchařek 
                    3 pomocné síly 
                    1 uklízečka + kantýna 
celkem                 13 
 
 
PS                         1 vedoucí 
                         9 pečovatelek (3x pro DPS, 3x pro terén, 2x rozvozy, zástupy) 

  3 pomocné práce na dohodu o provedení  práce (rozvoz obědů       
so, ne) 

Celkem                    13 
  
 
 
  
 
Ke 31.12.2015 měla MěSSS 97 zaměstnanců (z toho 4 zaměstnanců na DPP). 

- Domov pro seniory a denní stacionář – 61 zaměstnanců 
           z toho: na odd. v Nemocnici 10 zaměstnanců, v kuchyni 13 zaměstnanců 

- Pečovatelská služba a azylový byt – 13 zaměstnanců 
 
Občasnými pomocníky jsou studenti a učni, kteří na zařízení vykonávají krátkodobou 
praxi v rámci studia. V roce 2015 vykonávalo praxi na zařízení 9 studentů. 

Na základě projektů z Evropských sociálních fondů a VPP vykonávají některé 
pomocné práce v organizaci nezaměstnaní z ÚP, v celkovém počtu 14 zaměstnanců 
za rok 2015. 
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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    75 Kč 
 strava, doporučená jako šetřící  76 Kč 
 strava, doporučená pro diabetiky  79 Kč 

 Provozní náklady 58,- Kč na 1 celodenní stravu. 

 Měsíčně klient za poskytování základní stravy zaplatil max.  3 990 Kč. 
 
 
2. bydlení – vyhláška MPSV povolovala na r. 2015 max. výši 210 Kč denně (tj. 6 300 

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 4 980 Kč 
(třílůžkový pokoj se sociálním zařízením pro 3 osoby) až do maxima     
6 300 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 62,- Kč na 1 celodenní stravu. 

 Měsíčně klient za poskytování základní stravy zaplatil max.  3 870 Kč. 
 
 
2. Bydlení –  Dle typů pokojů se pohybovaly úhrady za bydlení od 4 350 Kč 

(čtyřlůžkový pokoj bez sociálního zařízení) až  do maxima 6 300 Kč 
(jednolůžkový pokoj se sociálním zařízením). 
Celková výše úhrady za jednotlivé pokoje byla ke 30.9.2015 (strava + 
bydlení) v rozmezí 8 220 Kč – 10 290 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. 2015 činil tento nedoplatek 
„vnitřní dluh“ 189 692 Kč. U některých klientů se jedná o několik set, nejvyšší 
částka u „dluhu“ je téměř 2 461 Kč za 1 měsíc u  klienta, v měsíci únoru to byla 
částka dokonce 6 475 Kč (Úřad práce neposlal příspěvek na živobytí a doplatek 
na bydlení). Jedná se zhruba o 17 osob, jejichž výše důchodu nepostačuje na 
celkovou úhradu. U dalších 33 osob nedoplatek na základě smlouvy hradí buď 
rodina nebo klienti sami z vlastních úspor. Jednolůžkový pokoj však klienti dle 
vnitřních pravidel vždy musí zaplatit. 
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Příspěvek na péči  (PnP) – 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 momentálního 
zdravotního stavu jednotlivých klientů). 

 
Za celý rok 2015 činila výše PnP  8 050 475 Kč Kč, 52 758 Kč v Odlehčovací službě. 
 
Příspěvek dle zákona náleží tomu, kdo o osobu pečuje – tedy zařízení – což je 
ošetřeno ve smlouvě.  
V roce 2015 činila výše PnP ø cca 671 tis. Kč měsíčně, 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 zdravotními pojišťovnami (ZP) začali 
vykazovat některé úkony zdravotní péče. Za rok 2015 činil příjem od všech 
zdravotních pojišťoven 1 336 tis. Kč. 
  
Celkový počet klientů Domova pro seniory k 31.12.2015 byl 114, z toho 95 klientů 
bydlelo ve Věžní ulici, 19 klientů na detašovaném oddělení v Nemocnici Kadaň. 
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DOMOV PRO SENIORY 

 
Obložnost DpS za r. 2015 
Kapacita 119 lůžek  

 

r. 2015 obložnost 

leden 116 

únor 115 

březen 115 

duben 117 

květen 117 

červen 118 

červenec 116 

srpen 114 

září 116 

říjen 119 

listopad 116 

prosinec 114 

 

z toho: 

Obsazenost ošetřovatelského oddělení v Nemocnici Kadaň za r. 2015 
Kapacita 21 lůžek  

 

r. 2015 obložnost 

leden 20 

únor 19 

březen 19 

duben 19 

květen 19 

červen 19 

červenec 18 

srpen 16 

září 19 

říjen 19 

listopad 17 

prosinec 17 

 
Činnosti: 
Do základní nabídky služeb Domova patří kromě ošetřovatelské péče také zdravotní 
a rehabilitační péče, ergoterapeutické a volnočasové aktivity, individuální činnosti 
aktivizace, pedikúra, kadeřnictví, kantýna, ale i praxe studentů, spolupráce 
s mateřskými, základními i středními školami a mateřským centrem a také aktivní 
spolupráce s římsko-katolickým farářem (1x týdně se koná bohoslužba).  
 
Rozvinutá je činnost relaxační a rehabilitační. Všichni naši zaměstnanci v přímé péči 
absolvovali kurzy bazální stimulace a nabyté vědomosti uplatňují v denní praxi. 
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K dispozici máme také několik perličkových van a relaxační bazének. Třikrát týdně 
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, 1x za 2 měsíce navštěvuje naše zařízení i 
psychiatr, zubař či kožní lékař. 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, ale i 
pro ošetřující personál. Všechen ošetřovatelský personál je zapojen do individuálního 
plánování. Pracovníci v sociálních službách pracují individuálně v pozici klíčového 
pracovníka se 3 – 4 klienty na stanovování a plnění dílčích osobních cílů klientů. 
Zdravotní sestry vypracovávají pro každého klienta "Plán péče se zaměřením na 
zdravotní péči". 
 
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, tvořivé 
činnosti, práce s knihou, promítání, boccia, šipky, pétanque, kuželky, společenské 
hry, cvrnkaná, muzikoterapie, kroužky pletařek, karbaníků, práce s internetem, 
reminiscenční terapie…). Každý pátek dopoledne dochází do domova pan farář a 
v kapli slouží mši. Klienti mají možnost jednou týdně v rámci nabídek volnočasových 
aktivit vyjet služebním autem na nákupy, zařizování po úřadech. Po dohodě se svým 
Klíčovým pracovníkem a IT technikem mohou klienti využívat ke komunikaci se svými 
příbuznými internetovou komunikaci SKYPE. 
Nabídka pořádaných akcí je široká. Ke každé vhodné příležitosti pořádáme zábavy 
s hudbou a 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 v našem 
Domově úspěšně působí vlastní pěvecký sbor Věžňáci, se kterým 1 - 2x ročně 
vystupujeme v našich spřátelených Domovech. 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. 
Každý měsíc se konají OSLAVENCI, což je společná oslava všech klientů, kteří slaví 
v daný měsíc narozeniny. 
Udržujeme blízké kontakty i s jinými zařízeními v okrese a Ústeckém kraji, účastníme 
se různých soutěží mezi jednotlivými domovy (sportovní seniorský víceboj 
v Podbořanech, Chmelové hry v Podbořanech, soutěž ve cvrnkané v Libochovicích, 
sportovní den + turnaj v Pétanque v Chomutově, Děti a senioři jdou za poznáním 
v Chomutově, sportovní hry v DDM Šuplík). 
Každoročně pořádáme na domově Turnaj v šipkách pro okolní zařízení a také turnaj 
o Putovní pohár ve hře boccia. 
Děti ze škol k nám chodívají s různými tanečně-hudebními vystoupeními – např. 
jarně-velikonoční vystoupení, oslava dne dětí, vánoční vystoupení apod. 
Pro děti z  MŠ každoročně pořádáme soutěže k Mezinárodnímu dni dětí.  
Úzce spolupracujeme s Gymnázii z Kadaně a Klášterce nad Ohří, kde vznikl projekt 
Mezigenerační setkávání. Cílem tohoto projektu je propojení dvou generací, 
scházejících se jednou měsíčně u nás na Domově při společných aktivitách. V roce 
2015 probíhal již 3. ročník „Mezigenerací“. 
Na Domově je též činný Klub seniorů – každý měsíc jsou zváni zajímaví hosté 
(zástupci města a městských organizací, lékaři, umělci, cestovatelé, ale i zástupci 
lékáren, zdravé výživy…), 2x do roka dáváme prostor našim zaměstnancům, kteří 
také mohou našim klientům sdělit či ukázat mnoho zajímavého. 
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Z alternativních terapií provozujeme především muzikoterapii s prvky taneční terapie 
a canisterapii (individuální i skupinovou), která probíhá v Domově již několik let ve 
spolupráci s dobrovolníky. Využíváme příznivý vliv zvířete na psychiku lidí, velmi 
úspěšná je canisterapie u klientů s demencí.  
1x za 2 měsíce pořádáme pro klienty výlety na různá místa (např. návštěva pivovaru, 
výstav, Zoo parku…).Pravidelně navštěvují klienti kadaňské kino Hvězda. 
 
 
V Domově působí několik dobrovolníků, bez nároku na odměnu za dobrovolnickou 
činnost. Ti navštěvují naše klienty, jsou jim oporou a plní roli důvěrných společníků. 
Z dobrovolnické činnosti je nejoblíbenější canisterapie jak individuální tak skupinová, 
mše v místní kapli a individuální návštěvy faráře. Dobrovolníci vykonávají ale mnoho 
dalších činností jako jsou např. procházky, čtení, naslouchání…Za rok 2015 
docházelo do domova 15 dobrovolníků, 6 z dobrovolnického centra Radka (se 
kterým úzce spolupracujeme) a 9 dobrovolníků neakreditovaných. Dohromady 
odpracovali 1124 hodin,  návštěvy pana faráře čítají 100 hodin.  Koordinátorka 
dobrovolníků, vedoucí IP, seznamuje dobrovolníky s bezpečnostními předpisy, náplní 
práce a etickým kodexem. Seznamuje dobrovolníky se zařízením a úzce s nimi 
spolupracuje.  
 
 
 
 
Přehled příchodů do Domova pro seniory v souvislosti s místem bydliště: 
 

Příchody do DpS – r. 2015 

 Kadaň Klášterec n/O. Chomutov Okolní obce Ostatní Příchody 

celkem 

standardní 22 4 1 2 2 31 

ošetřovatelské 7 1 1 0 13 22 

celkem 29 5 2 2 15 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 2012 2013 2014 2015 

standardní 22 21 19 27 

ošetřovatelské 16 14 15 23 

celkem 38 35 34 50 
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Přehled klientů dle zdravotního stavu: 

Míra péče: 
- nutno krmit  21 osob 
- ležící 54 osob (veškerá péče – zcela závislí na druhé       

        osobě; úplná závislost) 
- nutný dohled  90 osob 

Kompenzační pomůcky: 
- hole + berle  19 osob 
- chodítko  42 osob 
- invalidní vozík 34 osob 

Stav po CMP    35 osob 

Diabetes mellitus    56 osob 
z toho: doporučená diet. strava 21 osob 

 PAD (tablety)     22 osob 
 inzulín   13 osob 
 hemodialýza        2 osoby 

 

 

Přehled pravidelných RHB výkonů 

Nácvik chůze s dopomocí   20x denně 
APT (Active passive trainer)      8x denně 
 
Počet uživatelů, u kterých jsou během roku prováděny tyto úkony: 

Perlička           10 uživatelů 
LTV     15 uživatelů 
Magnet      8 uživatelů 
Masáž    11 uživatelů 
Solux      8 uživatelů 
Perličková vana nožní    5 uživatelů 
Chůze    34 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. 2015 v rámci „Týdne sociálních služeb“ – 2. týden v říjnu a byl 
součástí celorepublikového Dne otevřených dveří v pobytových zařízeních sociální 
péče dne 6.10.2015). 
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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 již 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. 2015 byly schránky důvěry vybrány 12x, vždy za přítomnosti svědka z řad 
klientů, ani jedna ze schránek neobsahovala připomínku, podnět či stížnost. 

Mobilní schránky důvěry do konce roku 2015 obsahovaly 1 připomínku  - individuální 
žádost klientky o změnu jídelníčku – bylo s klientkou prokonzultováno. 

V knize ústních a telefonických stížností byly 3 připomínky, 1x se jednalo o 
problematiku mezilidských vztahů na pokoji klientů, 1x stížnost na ztrátu finanční 
hotovosti – vysvětleno s příbuznými a 1x stížnost na stravovací režim – bylo 
zodpovězeno přímo stěžovatelce.  

Prostřednictvím schránky ředitelky či e-mailem nebyla v r. 2015 podána žádná 
stížnost ani připomínka. Kniha nežádoucích příhod a mimořádných událostí 
obsahovala 1 zápis – ztráta finanční hotovosti (bylo vyřízeno s příbuznými, kteří 
hotovost odnesli bez sdělení personálu). 

Vyhodnocení knih přání a stížností – za r. 2015 pouze 2 zápisy: 
1x stížnost – parkování – vysvětleno s příbuznými klientky 
1x pochvala jídelně a přání všeho nejlepšího. 
 
V nově zavedené knize pochval – bylo 5 pochvalných zápisů. 

Z proběhlé ankety za r. 2015 vzešlo několik připomínek, které byly dle provozních 
možností řešeny. Průměrná výsledná hodnotící známka od příbuzných byla 1,17. Od 
klientů Domova pro seniory byla průměrná hodnotící známka 1,25 (školský systém, 
5bodová stupnice). 

 

Odlehčovací služba 

Platba za Odlehčovací službu byla ve výši 60 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 (299 Kč na den). 
Odlehčovací služba je plně zakomponovaná do provozu Domova a klienti mohou 
využívat všechny možnosti, stejně jako stálí obyvatelé Domova. 
 
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.).  
Příjem Odlehčovací služby plyne především z úhrad klientů (r. 2015 – 157 tis. Kč, 
z toho PnP 52 tis. Kč) a dotace zřizovatele 290 tis. Kč. 
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Pečovatelská služba  (PS) 

Na r. 2015 se nám podařilo získat ze státní dotace 650 tis. Kč. 
PS je úsek, který je vzhledem k počtu zaměstnanců pro zřizovatele finančně 
nejnáročnější, neboť na jakékoliv služby PS nebyla dlouhodobě poskytována vůbec 
žádná či minimální státní dotace. 
Za rok 2015 činil výdělek PS  1 021 631 Kč, náklady na PS činily 5 008 641 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.  
  

K 31.12. 2015 měla Pečovatelská služba 177 klientů. 

Za rok 2015 byla poskytnuta pečovatelská služba 215 klientům. 

 

 
Průměrná obsazenost bytů za r. 2015   

 
DPS Věžní (celkem 41 bytů) – ø 39,33  
DPS Hrad   (celkem 36 bytů) – ø 34,50  

Dle našich informací během roku 2015 pobíralo příspěvek na péči 42 klientů PS, 
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. 2015 

 počet hodin Sazba Kč +Zdarma 

PP 2410 hod 128,- 308.480,- 20.480,- 

Nákup - malý 923 hod 80,- 73.840,- - 

Nákup – velký 855 x 60,- 51.300,- - 

Nákup - další 90 hod 48,- 4.320,- - 

Prádlo  3.733,4 kg 65,- 242.689,- 10.615,- 

Prádlo-žehlené - - - - 

Dopr. k lékaři 18 hod 120,- 2.160,- - 

celkem   682.789,-  

služby 

zdarma 

   31.095,- 

73 

56 

47 

39 

dovoz obědů 73 klientů

v terénu 56 klientů

v DPS Věžní 47 klientů

v DPS Hrad 39 klientů
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dovoz obědů 20.779 x 13,- 14,- 15,- 

1717,-  Kč 
303.351,-  

obědy zdarma 

zdarma 

331x   4.965,- 
 

Fakultativní    35.491,-  

 

 
Kromě veškerých placených úkonů dle zákona č. 108/2006 Sb. a prováděcích 
vyhlášek, poskytují pečovatelky také určité služby zdarma – pro účastníky odboje a a 
pro osoby perzekuované a rehabilitované. Manželky a manželé byli v roce 2014 
vyjmuti ze zákona. Aby nedošlo ke zneužívání těchto služeb, a také z kapacitních 
důvodů, poskytujeme zdarma pouze určitou míru úkonů, což je ošetřeno ve smlouvě 
s klientem. 
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. S tímto problémem se snažíme bojovat, 
vysvětlovat náplň pečovatelské služby a jednotlivých úkonů. Stejně tak je to s 
„přivlastňováním“ si „své“ pečovatelky, v moment, kdy chybí, nechtějí si klienti nechat 
službu poskytnout od jiné… V rámci tohoto problému, také z důvodu optimalizace 
provozu Pečovatelské služby a i předcházení syndromu vyhoření bylo rozhodnuto o  
tzv. „točení zaměstnanců“, což znamená výměnu jednotlivých pečovatelek po min. 1 
– max. 3 letech. Smlouva je uzavírána na konkrétní službu a ne na konkrétní 
pečovatelku. Byť je z lidského hlediska pochopitelná nechuť ke změně, vytváření až 
nezdravé závislosti je nevhodné pro obě strany. 
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, několik obyvatel DPS Věžní navštěvuje mše na blízkém Domově pro seniory. 
Některé akce či soutěže jsou pořádány společně s Domovem. Klienti 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 filmů či pouštění dechovky o víkendech. 
Dle žádostí klientů dochází do obou DPS pedikérka. 
Také na PS proběhla anketa spokojenosti se službou, uživatelé Pečovatelské služby 
odevzdali 75 anketních lístků, průměrná hodnotící známka od uživatelů byla 1,32 
(školský systém, 5bodová stupnice). Z návrhů a námětů vzešlých z ankety vyplynulo 
několik pracovních úprav. 
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Knihy přání a stížností jsou umístěny na obou DPS. V r. 2015 obsahovaly pouze 
jednu připomínku na slanější jídlo. 
Schránky přání a stížností v roce 2015 byly vybrány 12x. Obsahovaly pouze 1 
připomínku – přání klienta být zdravý. 
Také vizitace jako systém kontroly na úseku pečovatelské služby probíhají, veškeré 
provedené vizitace v r. 2015 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- 2 dospělé osoby a 3 – 4 děti.  

Za r. 2015  bylo přístřeší využito 6 dospělými a 2 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 80 Kč, dítě 50 Kč a jen sám dospělý bez dítěte 110 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). 
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.  
V roce 2015 kuchyň poskytovala na základě Živnostenského listu hostinskou činnost 
– obědy pro docházející seniory a také pro MŠ Raduška. 
 

 

Kuchyň poskytuje strávníkům 3 druhy stravy: 

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

 strava doporučená jako šetřící - při poruchách trávicího ústrojí – dieta D2 

 strava doporučená pro diabetiky – dieta D9 

Všechny typy stravy mohou být i ve variantě částečně či plně mleté. 
Jídelníček je tvořen na základě spolupráce s nutriční terapeutkou. 
Kapacita kuchyně je maximálně 300 obědů, v současné době je kapacita dostačující. 
 
Složení jídelníčku schvaluje také lékař a klienti mají možnost se ke složení jídelníčku 
či ke stravě vyjadřovat a připomínkovat prostřednictvím Knih či Schránek přání a 
stížností, na schůzkách s vedením (čtvrtletně) či individuálně. 
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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. 
 
 

Rok 2015 

  

obědy celkem                         74 011    průměr na 1 den  202,77 ks     

po-pá                                      57 614    průměr na 1 den  220,75 ks                              

so-ne                                      16 397    průměr na 1 den  157,66 ks  

  

---------------------------------------------------------------------------------------------  

 
z toho :  

  

pečovatelská služba               21 033    průměr na 1 den    57,62 ks  

po-pá                                      16 905    průměr na 1 den    64,78 ks  

so-ne                                        4 128    průměr na 1 den    39,69 ks  

  

                  

Domov pro seniory                  33 887    průměr na 1 den    92,84 ks         

po-pá                                      23 804    průměr na 1 den    91,20 ks  

so-ne                                      10 083   průměr na 1 den    96,95 ks  

  
  

 
náklady na potraviny za rok  2015 – 3 739 000,82 Kč 
 
 
DpS finanční rozpis normy na  potraviny a režie, připadající na jednotlivá hlavní a 
vedlejší jídla platný od 1.1.2015 
 

  strava - 3 
normální  75 Kč 

58 Kč 
režie 

 strava - 2 
šetřící     76 Kč 

58 Kč 
režie 

  strava - 9 
diabetická   79 Kč 

58 Kč 
režie 

snídaně 11 7 11 7 11 7 

přesnídáv
ka 6 4 6 4 6 4 

oběd 30 28 31 28 32 28 

svačina 6 4 6 4 6 4 

večeře 22 15 22 15 22 15 

2.večeře - - - - 2 - 

 
 
V souvislosti s výše uvedeným došlo k úpravě ceny za stravu pro docházející seniory 
a Pečovatelskou službu a to následovně: 
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Cena oběda včetně režie od   1.1.2015 
 

cena pro docházející seniory : 
 

                                              cena stravenky    režie      finanční norma na potraviny 
oběd -  strava 3 normální            63 Kč     -     33 Kč            30   Kč    
oběd -  strava 2 šetřící                 64 Kč     -     33 Kč           31   Kč 
oběd -  strava 9 diabetická         65 Kč     -     33 Kč            32   Kč 
 

 
cena pro pečovatelskou službu : 
 

                                             cena stravenky    režie       finanční norma na potraviny 
oběd -  strava 3 normální          53 Kč    -    23 Kč    30 Kč    
oběd -  strava 2 šetřící               54 Kč    -    23 Kč     31 Kč 
oběd -  strava 9 diabetická         55 Kč    -    23 Kč    32 Kč 
 
 
                                            cena stravenky     FKSP       finanční norma na potraviny 
zaměstnanci                                 23 Kč     -       7 Kč         30 Kč             
 
 
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. 2013 došlo k výměně myčky nádobí a několika dalších přístrojů, v roce 2014 byla 
opravena klimatizace, sklad ovoce a zeleniny a v roce 2015  byla opravena 
vzduchotechnika. 
Od r. 2014 vaříme též několik obědů pro děti z MŠ Raduška na základě vedlejší 
hospodářské činnosti (máme k tomu živnostenské oprávnění). 
  

 

 

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 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). 
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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 2014 a byl úspěšně ukončen – jako první a doposud jediné zařízení v ČR. 
V roce 2014 i 2015  o projektu E-Qalin přednášela ředitelka a také manažeři 
pracovních skupin  na různých konferencích. S výstupy z E-Qalin nadále pravidelně 
pracujeme a čtvrtletně kontrolujeme jejich dodržování. 
 
 
 
 

Vzdělávání a proškolování zaměstnanců 
 
Kromě povinného doplnění vzdělání dle požadavku nového zákona se naši 
zaměstnanci účastní mnoha seminářů a odborných přednášek. 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. Další semináře se zabývají individuálním 
plánováním. K individuálnímu plánování (IP) se konají každý týden krátké schůzky 
vedoucí IP s personálem v přímé péči. 
Ke zkvalitnění naší práce přispívá supervize ošetřovatelského personálu, týmu 
vedení, týmu pečovatelek a v roce 2015 i na úseku prádelny a volnočasových aktivit. 
Účastníme se různých akreditovaných  seminářů, odborných seminářů 
s gerontologickým zaměřením a kongresů. 
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). 
Zdravotnický personál se také účastní výměnných stáží (především se 
zaměřením na vykazování zdravotní péče pojišťovnám – Jirkov, Dubí, Praha – 
Palata). 
 
 

 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. 
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Semináře: 

- Základy komunikace se sluchově postiženými 
- Šetření před nástupem do DpS 
- Prvotní posouzení péče 
- Tvorba prvotního plánu 
- Základní kurz bazální stimulace 
- Pokračující kurz bazální stimulace 
- Potřeby člověka a jejich uspokojování 
- Demence v obrazech 
- Vyprazdňování moči a stolice 
- Individuální plánování 
- Praktické semináře k Individuálnímu plánování 
- Cévní  mozková příhoda 
- Supervize 
- Komunikace s klienty – zaměřeno na inkontinenci klienta 
- Paliativní péče 
- Interaktivní praktický seminář 
- Stáž v Palatě Praha 
- Zahradní terapie 
- Bazální stimulace v praxi 

 

 Dále probíhaly oboustranné odborné stáže pracovníků v sociálních službách: 
smlouvy s SOS Chomutov, DSS Kadaň a Mašťov, MSSS Vejprty, MěÚSS 
Jirkov, DD Bystřany, Domov pro osoby se zrakovým postižením Palata Praha. 

 Personální účetní, sekretářka a vedoucí jídelny se pravidelně účastnily 
odborných seminářů v rámci svých profesí (daň z příjmu ze závislé činnosti a 
fyz. osob, nemocenské pojištění, zařazování zaměstnanců do plat. tříd a plat. 
stupňů dle katalogu práce, elektronická aplikace katalogu soc.služeb, spisová 
a archivní služba, kritické body ve stravování spojené s alergeny, zavádění 
nových receptur,  hygienické předpisy). 

 Zaměstnanci Domova pro seniory se účastnili 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 

 Pravidelně probíhají pro personál v přímé péči, pečovatelky a vedoucí 
pracovníky samostatné supervize. 

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

 

- Veřejná soutěž s názvem „Plníme přání seniorům“, soutěž vyhlásila 
společnost Sodexo Pass – zaslána 2 přání (1 individuální p. Nachtigal, 1 
společné)  vítězný projekt přání p. Nachtigala (setkání s fotbalistou Z. 
Nehodou bylo uskutečněno v květnu) 

- Polabská vrba – literární soutěž knihovny „Eduarda Petišky“ – čestné uznání 
- Šťastné stáří očima dětí – projekt pro žáky ZŠ a SŠ – v rámci APSS ČR 
- Mezigenerační setkávání – projekt SŠ pro studenty – dlouhodobý projekt 
- TENA – soutěž časopisu „ o nejlepší fotografii „Racing Team“ – naše 

fotografie jako jedny z nejlepších byly zveřejněny v časopise TENA 
- Projekt od SCA Hygiene Products, s.r.o. – „Poslání pečovat“ – vítězný projekt, 

předání ocenění a finančního daru ( 15 000 Kč) 
- „Zlaté listy“ – soutěž o nejlepší časopis v rámci ČR a SR – stále běží 
- „Domov plný života“ – výtvarná soutěž – stále běží 
- Projekt „Česko zpívá koledy“ – zapojení se do hromadného zpívání – Deník 

Chomutovsko 
- „Vzdělávejte se pro růst“   úspěšná žádost v rámci projektů EU– jedná se o 

proškolení veškerého ošetřovatelského personálu v metodě Bazální stimulace 
 80 000 Kč  

- Projekty na zaměstnávání – společně s ÚP v projektu „Veřejně prospěšné 
práce“  bylo zaměstnáno ve druhém pololetí postupně 13 zaměstnanců na 
různé pomocné práce (nad rámec  stabilního počtu pracovníků) s přesahem 
do roku 2016 

- Dobrovolníci – návštěva firemních dobrovolníků 
 SD Chomutov 
 1.Podnikatelská pojišťovna Ústí nad Labem 

 
 

 

 

Kontrolní činnost 

- Centrum imunologie a mikrobiologie - autorizované měření prováděné 
desinfekce –  přístroj Vacumet – stěry negativní 

- Krajská hygienická stanice ÚK – kontrola proočkovanosti dle zákona 258/2000 
§ 6 vyhlášky 537/2006 – nebyl zjištěn rozpor s vyhláškou 

- Audit za r. 2015 (bez výhrad)   

- Vnitřní kontroly – občasné drobné nedostatky, ihned odstraněny 

- Vizitace péče (bez nedostatků) 
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- Vnitřní supervize – výsledky napomáhají zlepšovat pracovní prostředí a vztahy 
uvnitř kolektivu zaměstnanců 

- Úřad práce, OSSZ – bez výhrad 

 

 
 
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 
 
Hospodaření organizace je v posledních letech velmi náročné, především kvůli 
panující nejistotě v oblasti přidělení dotace MPSV. Nikdy předem není jasné, kolik 
financí obdržíme a první měsíce roku jsme vždy nuceni hospodařit ve velmi 
úsporném režimu. Náš zřizovatel – město Kadaň je ale vždy připraveno organizaci 
vypomoci a překlenout nejisté období. Někdy bohužel finance přichází až 
v posledních měsících roku, kdy se potom dohání nákupy všeho, co je potřebné a co 
bylo kvůli šetřícímu režimu odkládáno. Rok 2015 skončil pro naši organizaci 
s hospodářským výsledkem 268 tis. Kč. 
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R O Z B O R Y 

     
Městský úřad Kadaň  za období :  rok  2015 

   organizace:                  Městská správa sociálních služeb Kadaň 

     

 
rozpočet čerpání % 

 
NÁKLADY (v tis. Kč) 40 107 41 803 104,23% 

 Spotřeba materiálu 4 829 5 457 113,00% 
 Potraviny 3 515 3 739 106,37% 
 Ochranné pomůcky (rukavice atd.) 90 123 136,67% 
 Pracovní oděvy, obuv (OOPP) 95 164 172,63% 
 Knihy, učební pomůcky, tisk 10 9 90,00% 
 Mycí a čistící prostř.,dezinfekce. 325 330 101,54% 
 Pohonné hmoty a maziva 99 97 97,98% 
 Drobný hmotný majetek do 3 tis. 90 93 103,33% 
 Kancelářské potřeby, pomůcky na ergoterapii 50 93 186,00% 
 Prodané zboží 350 341 97,43% 
 Ostatní materiál 205 468 228,29% 
 Spotřeba energií 3 346 2 705 80,84% 
 Voda a stočné 378 307 81,22% 
 Teplo  a TUV 1 400 1 231 87,93% 
 Plyn 20 19 95,00% 
 Elektrická energie 1 548 1 148 74,16% 
 Opravy a udržování  340 1 027 302,06% 
 Opravy a udržování-běžné 340 797 234,41% 
 Opravy a udržování-IF   62   
 Opravy a udržování-NP - pojišťovna   168   
 Ostatní nákupy 60 57 95,00% 
 Cestovné 50 48 96,00% 
 Náklady na reprezentaci 10 9 90,00% 
 Nákup služeb      3 430 3 249 94,72% 
 Služby pošt 8 8 100,00% 
 Služby Kabel. televize,televizní poplatky 40 38 95,00% 
 Telefony (dig. linka, mobilní telefony),internet 115 81 70,43% 
 Praní prádla 140 138 98,57% 
 Revize zařízení,servisní smlouvy 250 253 101,20% 
 Software,upgrade 125 124 99,20% 
 Nájemné 930 929 99,89% 
 Stravné obyv.+ zaměstnanců na odd. v 

nemocnici 1 150 918 79,83% 
 Konzultační, poradenské a účetní služby, audit 200 196 98,00% 
 Služby školení a vzdělávání 90 185 205,56% 
 Komunální odpad+zimní údržba 117 117 100,00% 
 Nebezpečný odpad 106 106 100,00% 
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BOZP,PO,lékař 70 70 100,00% 
 Ostatní služby                                                    

(deratizace, centr. dezinf.,vzorky,generátor) 89 86 96,63% 
 Ostatní náklady 51 51 100,00% 
 Služby peněžních ústavů 15 15 100,00% 
 Pojistné  20 20 100,00% 
 Tvorba fondů   0 0,00% 
 Daň silniční 2 2 100,00% 
 Jiné ostatní náklady (přísp.APSS, dál.známky) 14 14 100,00% 
 Mzdové náklady vč. soc.a zdr.poj.              27 174 27 999 103,04% 
 Platy zaměstnanců vč.soc a zdr.poj. 26 954 27 881 103,44% 
 Platby za provedenou práci ostatní (dohody) 220 118 53,64% 
 FKSP (1% z mezd) 201 208 103,48% 
 Náhrada mzdy za nemoc 140 61 43,57% 
 Povinné pojištění placené zaměstnavatelem 84 88 104,76% 
 Odpisy DHM (nad 40 tis.) 264 264 100,00% 
 Náklady z drobného DM (3-40 tis.) 190 627 330,00% 
 Náklady z vyřazených pohledávek   10   
 

 
      

 VÝNOSY (v tis. Kč) 40 107 42 071 104,90% 
 Tržby z prodeje služeb 23 470 25 095 106,92% 
 Úhrada za DD 12 440 12 982 104,36% 
              strava 5 480 5 590 102,01% 
              bydlení 6 890 7 326 106,33% 
              fakultativní služby 70 66 94,29% 
 Příspěvky na péči 7 210 8 111 112,50% 
 Úhrady od ZP 1 200 1 336 111,33% 
 Prodej stravenek-obědy(PS, docházející, zaměst.,cizí) 1 600 1 621 101,31% 
 Platby ( úhrady za PS) 1 020 1 045 102,45% 
              služby 720 742 103,06% 
              rozvoz obědů 300 303 101,00% 
 Výnosy z prodaného zboží 350 344 98,29% 
 Ostatní výnosy 150 355 236,67% 
 Dotace MěÚ 5 500 5 500 100,00% 
 Domov pro seniory + Odlehčovací služba 3 958 3 958 100,00%   

Pečovatelská služba + Azylový byt 1 542 1 542 100,00% 
 Dotace KÚ (MPSV) 8 944 8 944 100,00% 
 Domov pro seniory 8 294 8 294 100,00% 
 Pečovatelská služba 650 650 100,00% 
 Výnosy z transférů poskytnutých na DHM 29 29 100,00% 
 Úřad práce 1 236 1 473 119,17% 
 Čerpání fondů 428 331 77,34% 
 Zapojení rezervního fondu + fond odměn 280 269 96,07% 
 Zapojení investičního fondu 148 62 41,89% 
 

HOSPODÁŘSKÝ   VÝSLEDEK 0 268   
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FONDY 

počátek 
k 1.1. 

příděl čerpání 
konečný 
zůstatek 

 
411 - fond odměn 40 150 190 0,00 

 
412 - fond kulturních a sociálních potřeb 21 208 220 9,00 

 

413 - rezervní fond tvořený ze zlepšeného 
VH 126 97 0 223,00 

 
414 - rezervní fond z ostatních titulů 75 105 79 101,00 

 

416 - fond reprodukce majetku, investiční 
fond 1999 2294 62 4231,00 

      
      
      

      

 
 V Kadani dne: 08.02.2016  

    
 

  

    

 
Schválil: Mgr. Lenka Raadová  

    
      

 
Zpracovala: Ilona Straková 

    
      

      
      
      
      
       

 

 

Náklady 

 Jednotky  

r. 2014 

Kč 

r. 2014 

Jednotky  

r. 2015 

Kč 

r. 2015 

Plyn 10 581 kWh 15 042  10 065 kWh    18 085 

El. energie 293 853 MWh 1 202 644 271,305 MWh 1 119 311 

ÚT + TUV    1 927 GJ 1 339 807 1 883 GJ 1 328 254 

Vodné a 

stočné 

  6 566 m3 306 292 8 981 m3 432 935 

celkem  2 863 785  2 898 585 
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Výhled organizace na 5 let 

 

Manažerské cíle 
dlouhodobé 

- Do r. 2018 upravit areál zahrady Domova – postavit domek na zahradní 
nábytek a techniku, úpravy u zadního únikového vchodu u kantýny. 

- Do r. 2017 zastřešit komunikaci u vchodu do kuchyně.  
- Do r. 2016 mít dořešenou pozemkovou otázku a v souvislosti s tímto, vystavět 

několik parkovacích míst pro osobní automobily, zprůjezdnit areál, rozšířit 
komunikaci u kuchyně, případně řešit i možnou přístavbu. 

- Postupná obnova poruchového zařízení kuchyně do konce roku 2017. 
- Výměna lina v celém domově do konce roku 2018. 
- Vyřešení neuspokojivého stavu oken. 

 
Provozní cíle  
dlouhodobé 

- Do r. 2030 mít dvojnásobný počet jednolůžkových pokojů, tzn. snížení 
kapacity o cca 15 lůžek nebo přístavba na získaném pozemku. 

- Do r. 2020 zajistit klimatizaci na pokojích (alespoň v pokojích, kde jsou v létě 
největší problémy). 

- Do roku 2018 mít dostatečný počet ošetřovatelského personálu s cílem 
systematického individuálního přístupu (s koeficientem 1 zaměstnanec  á 5 
uživatelů na směně).  

- Každoročně získávat 3 pracovníky z projektů ÚP (s příspěvkem na mzdy). 
 

 
 

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 co nejběžnějším 
způsobem života, zachování a rozvíjení důstojného života klientů – bylo 
naplňováno. 
 
 
                  Mgr. Lenka Raadová, MBA 
 
Dne  30.9.2016  Mgr. Lenka Raadová, MBA 
     
                                                                               ředitelka MěSSS  
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Fotografie 
z volnočasových aktivit 
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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 

 
 

 
 
 
 

Mezi nejvýznamnější sponzory našeho Domova patří: 
 

 

• SCA Hygiene Products, s.r.o. 
• Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. 
• SASME s.r.o. 
• Vysočanské Zahrady 
• IZOS s.r.o. 
• FRK s.r.o. 
• Kabelová televize Kadaň, a.s.  
• Tiskárna AKORD Chomutov, s.r.o.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ktkadan.cz/
http://www.akord.cz/
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Děkujeme organizacím a lidem ochotným nám pomoci uskutečňovat 
naše cíle a poslání. 

 
 
 

 

 
 

     
 
 

 Děkujeme. 
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Přílohy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

Městská správa sociálních služeb, Věžní 958, 432 01  Kadaň – ORGANIZAČNÍ SCHÉMA  (1.1.2015) 

ředitel: Mgr. Lenka Raadová, MBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

                    Městská správa sociálních služeb Kadaň 
  

  
                  Věžní 958, 432 01  Kadaň 

   
         

   
       VNITŘNÍ PŘEDPIS 

   

         

 
            STANOVENÍ ÚHRAD ZA POBYTOVÉ SLUŽBY 

  
                                                     v domově pro seniory             

  
         
         
Jednolůžkový pokoj velký s balkonem: 

 
D3 

 
D2 D9,D9/2 

         Bydlení a provozní náklady související 
 

210,00 
 

210,00 210,00 

s poskytnutím ubytování (úklid, praní, žehlení, drobné opravy ošacení) 
  potraviny  

    
75,00 

 
76,00 79,00 

provozní náklady 
související 

  
58,00 

 
58,00 58,00 

s přípravou stravy 
       strava celkem 
   

133,00 
 

134,00 137,00 

         ÚHRADA CELKEM: 
 

den 
 

343,00 
 

344,00 347,00 

   
měsíc (30dní) 10 290,00 

 

10 
320,00 

10 
410,00 

         

         

         Jednolůžkový pokoj ošetřovatelský 
propojený  D3 

 
D2 D9,D9/2 

s dvoulůžkovým pokojem se sociálním zařízením pro 3 osoby: 
   

         Bydlení a provozní náklady související 
 

186,00 
 

186,00 186,00 

s poskytnutím ubytování (úklid, praní, žehlení, drobné opravy ošacení) 
  potraviny 

    
75,00 

 
76,00 79,00 

provozní náklady 
související 

  
58,00 

 
58,00 58,00 

s přípravou stravy 
       strava celkem 
   

133,00 
 

134,00 137,00 

         ÚHRADA CELKEM: 
 

den 
 

319,00 
 

320,00 323,00 

   
měsíc (30dní) 9 570,00 

 

9 
600,00 

9 
690,00 

         

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

         



 

Jednolůžkový pokoj malý bez balkonu se sociálním zařízením pro 3 osoby: 
 

     
D3 

 
D2 D9,D9/2 

Bydlení a provozní náklady související 
 

190,00 
 

190,00 190,00 

s poskytnutím ubytování (úklid, praní, žehlení, drobné opravy ošacení) 
  potraviny 

    
75,00 

 
76,00 79,00 

provozní náklady 
související 

  
58,00 

 
58,00 58,00 

s přípravou stravy 
       strava celkem 
   

133,00 
 

134,00 137,00 

         ÚHRADA CELKEM: 
 

den 
 

323,00 
 

324,00 327,00 

         

   
měsíc (30dní) 9 690,00 

 

9 
720,00 

9 
810,00 

         

         

         Jednolůžkový pokoj se sociálním zařízením 
– NsP: D3 

 
D4 D9,D9/2 

         Bydlení a provozní náklady související 
 

210,00 
 

176,00 176,00 

s poskytnutím ubytování (úklid, praní, žehlení, drobné opravy ošacení) 
  potraviny 

    
67,00 

 
67,00 69,00 

provozní náklady 
související 

  
62,00 

 
62,00 62,00 

s přípravou stravy 
       strava celkem 
   

129,00 
 

129,00 131,00 

         ÚHRADA CELKEM: 
 

den 
 

339,00 
 

305,00 307,00 

         

   
měsíc (30dní) 10 170,00 

 

9 
150,00 

9 
210,00 

 

Dvoulůžkový pokoj velký s balkonem: 
     

     
D3 

 
D2 D9,D9/2 

Bydlení a provozní náklady související 
 

190,00 
 

190,00 190,00 

s poskytnutím ubytování (úklid, praní, žehlení, drobné opravy ošacení) 
  potraviny 

    
75,00 

 
76,00 79,00 

provozní náklady související 
  

58,00 
 

58,00 58,00 

s přípravou stravy 
       strava celkem 
   

133,00 
 

134,00 137,00 

         ÚHRADA CELKEM: 
 

den 
 

323,00 
 

324,00 327,00 

         

   
měsíc (30dní) 9 690,00 

 
9 720,00 9 810,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



 

         Dvoulůžkový pokoj velký bez balkonu: 
     

     
D3 

 
D2 D9,D9/2 

Bydlení a provozní náklady související 
 

188,00 
 

188,00 188,00 

s poskytnutím ubytování (úklid, praní, žehlení, drobné opravy ošacení) 
  potraviny 

    
75,00 

 
76,00 79,00 

provozní náklady související 
  

58,00 
 

58,00 58,00 

s přípravou stravy 
       strava celkem 
   

133,00 
 

134,00 137,00 

         ÚHRADA CELKEM: 
 

den 
 

321,00 
 

322,00 325,00 

         

   
měsíc (30dní) 9 630,00 

 
9 660,00 9 750,00 

         

         
Dvoulůžkový pokoj ošetřovatelský propojený  

    
s jednolůžkovým pokojem se sociálním zařízením pro 3 osoby: 

  
     

D3 
 

D2 D9,D9/2 

Bydlení a provozní náklady související 
 

174,00 
 

174,00 174,00 

s poskytnutím ubytování (úklid, praní, žehlení, drobné opravy ošacení) 
  potraviny 

    
75,00 

 
76,00 79,00 

provozní náklady související 
  

58,00 
 

58,00 58,00 

s přípravou stravy 
       strava celkem 
   

133,00 
 

134,00 137,00 

         ÚHRADA CELKEM: 
 

den 
 

307,00 
 

308,00 311,00 

         

   
měsíc (30dní) 9 210,00 

 
9 240,00 9 330,00 

         

         
Dvoulůžkový pokoj velký se sociálním zařízením pro 3 osoby: 

  

     
D3 

 
D2 D9,D9/2 

Bydlení a provozní náklady související 
 

176,00 
 

176,00 176,00 

s poskytnutím ubytování (úklid, praní, žehlení, drobné opravy ošacení) 
  potraviny 

    
75,00 

 
76,00 79,00 

provozní náklady související 
  

58,00 
 

58,00 58,00 

s přípravou stravy 
       strava celkem 
   

133,00 
 

134,00 137,00 

         ÚHRADA CELKEM: 
 

den 
 

309,00 
 

310,00 313,00 

         

   
měsíc (30dní) 9 270,00 

 
9 300,00 9 390,00 

         

         

         

         
Dvoulůžkový pokoj malý se sociálním zařízením pro 3 osoby: 

  

     
D3 

 
D2 D9,D9/2 

Bydlení a provozní náklady související 
 

174,00 
 

174,00 174,00 

s poskytnutím ubytování (úklid, praní, žehlení, drobné opravy ošacení) 
  potraviny 

    
75,00 

 
76,00 79,00 

provozní náklady související 
  

58,00 
 

58,00 58,00 

s přípravou stravy 
       strava celkem 
   

133,00 
 

134,00 137,00 

         ÚHRADA CELKEM: 
 

den 
 

307,00 
 

308,00 311,00 

         

   
měsíc (30dní) 9 210,00 

 
9 240,00 9 330,00 



 

         

         Dvoulůžkový pokoj malý s balkonem: 
 

D3 
 

D2 D9,D9/2 

         Bydlení a provozní náklady související 
 

184,00 
 

184,00 184,00 

s poskytnutím ubytování (úklid, praní, žehlení, drobné opravy ošacení) 
  potraviny 

    
75,00 

 
76,00 79,00 

provozní náklady související 
  

58,00 
 

58,00 58,00 

s přípravou stravy 
       strava celkem 
   

133,00 
 

134,00 137,00 

         ÚHRADA CELKEM: 
 

den 
 

317,00 
 

318,00 321,00 

         

   
měsíc (30dní) 9 510,00 

 
9 540,00 9 630,00 

         Dvoulůžkový pokoj malý bez balkonu: 
 

D3 
 

D2 D9,D9/2 

         provozní náklady související 
  

180,00 
 

180,00 180,00 

s poskytnutím ubytování (úklid, praní, žehlení, drobné opravy ošacení) 
  potraviny 

    
75,00 

 
76,00 79,00 

provozní náklady související 
  

58,00 
 

58,00 58,00 

s přípravou stravy 
       strava celkem 
   

133,00 
 

134,00 137,00 

         ÚHRADA CELKEM: 
 

den 
 

313,00 
 

314,00 317,00 

         

   
měsíc (30dní) 9 390,00 

 
9 420,00 9 510,00 

         
Dvoulůžkový pokoj  bez sociálnho zařízení – NsP: 

    
     

D3 
 

D4 D9,D9/2 

Bydlení a provozní náklady související 
 

160,00 
 

160,00 160,00 

s poskytnutím ubytování (úklid, praní, žehlení, drobné opravy ošacení) 
  potraviny 

    
67,00 

 
67,00 69,00 

provozní náklady související 
  

62,00 
 

62,00 62,00 

s přípravou stravy 
       strava celkem 
   

129,00 
 

129,00 131,00 

         ÚHRADA CELKEM: 
 

den 
 

289,00 
 

289,00 291,00 

         

   
měsíc (30dní) 8 670,00 

 
8 670,00 8 730,00 

 

Třílůžkový pokoj se sociálním zařízením pro 3 osoby: 
   

     
D3 

 
D2 D9,D9/2 

Bydlení a provozní náklady související 
 

166,00 
 

166,00 166,00 

s poskytnutím ubytování (úklid, praní, žehlení, drobné opravy ošacení) 
  potraviny 

    
75,00 

 
76,00 79,00 

provozní náklady související 
  

58,00 
 

58,00 58,00 

s přípravou stravy 
       strava celkem 
   

133,00 
 

134,00 137,00 

         ÚHRADA CELKEM: 
 

den 
 

299,00 
 

300,00 303,00 

         

   

měsíc 
(30dní) 8 970,00 

 
9 000,00 9 090,00 

         



 

Čtyřlůžkový pokoj – NsP: 
      

     
D3 

 
D4 D9,D9/2 

Bydlení a provozní náklady související 
 

145,00 
 

145,00 145,00 

s poskytnutím ubytování (úklid, praní, žehlení, drobné opravy ošacení) 
  potraviny 

    
67,00 

 
67,00 69,00 

provozní náklady související 
  

62,00 
 

62,00 62,00 

s přípravou stravy 
       strava celkem 
   

129,00 
 

129,00 131,00 

         ÚHRADA CELKEM: 
 

den 
 

274,00 
 

274,00 276,00 

         

   

měsíc 
(30dní) 8 220,00 

 
8 220,00 8 280,00 

         K úhradě je připočítán příspěvek na péči v přiznané výši: 
  

         1.stupeň 
 

800,00 
      2.stupeň 

 
4 000,00 

      3.stupeň 
 

8 000,00 
      4.stupeň 

 
12 000,00 

      

         

         Měsíční úhrada je stanovena za kalendářní měsíc. 
   

         

         
Platnost vnitřního předpisu je od 1.1.2015 

   
         

         V Kadani 9.12.2014 
      

         

         

         

         

     
Mgr. Lenka Raadová, MBA 

 

     
ředitelka MěSSS Kadaň 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Městská správa sociálních služeb, 

Věžní 958, 432 01 Kadaň 

 

ÚHRADNÍK ÚKONŮ PÉČE KE DNI 1. 9. 2015 
 
Denní 
Oblast: HYG - v hygienické péči a oblékání/svlékání 

 
Činnost 

Poradit Podpořit Provést 

 Čas [min.] Cena Čas [min.] Cena Čas [min.] Cena 

 celková koupel – sprcha 1 5,00 20 35,00 20 50,00 

 hygienická péče - umyvadlo 1 5,00 8 10,00 8 15,00 

 hygienická péče - lůžko   0 65,00 25 75,00 

 částečná koupel - sprcha     12 30,00 
 péče o dutinu ústní / zubní protézu 1 5,00 8 10,00 8 15,00 

 mytí vlasů     8 20,00 

 holení 1 5,00 12 10,00 15 20,00 

 péče o nehty - ruce 1 5,00 8 10,00 8 20,00 

 odmítnutí stříhání nehtů - ruce     5 5,00 

 odmítnutí PEDI     5 5,00 

 manipulace s osobním prádlem 1 5,00 8 10,00 8 15,00 

 oblékání / svlékání/obutí/zutí 1 5,00 8 10,00 12 20,00 

 úklid zásuvek, nočních stolků, skříní     15 15,00 

 úprava lůžka 1 5,00 5 10,00 8 15,00 

 výměna ložního prádla     8 40,00 
 výměna části ložního prádla   8 25,00 15 30,00 

 péče o rány, dekubity     12 20,00 

 prevence opruzenin,péče o kůži,mazání 1 5,00 5 15,00 8 20,00 

 mytí úst, rukou 0 5,00 5 10,00 5 15,00 

 přiložení ledu   5 5,00 5 10,00 

 aplikace kyslíku (mimo pojišťovnu)     20 50,00 

 Koupel při monstrozní obezitě   40 650,00 40 700,00 

 odmítnutí koupele     5 5,00 

 celková koupel - vana   25 85,00 25 100,00 

 komplexní hygiena - koupelna (ležící) 2 osoby   35 300,00 35 340,00 
 komplexní hygiena - lůžko (ležící) 2 osoby   15 180,00 15 200,00 

 koupel bez mytí hlavy 5 5,00 12 40,00 12 80,00 

 záznam o provedení pedikúry 0 5,00     

 záznam o provedení kadeř.služby 0 5,00     

 odmítnutí holení     5 5,00 

 odmítnutí úklidu zásuvek, nočních stolků, skříní     5 5,00 

 samostatná koupel 5 5,00     

 odmítnutí výměny špinavého oblečení     5 5,00 

 
úklid znečištěného pokoje ze zdrav. důvodů 
(nemoc, zhoršení zdrav. stavu) 

    30 50,00 

 
úklid znečištěného pokoje při nehodě (rozlití 
pítí, jídla) 

    30 50,00 

 
Oblast: ORI - s poruchou orientace 

 
Činnost 

Poradit Podpořit Provést 

 
Čas 

[min.] 
Cena Čas [min.] Cena Čas [min.] Cena 

 
kontrola 
neklidného,nemocného,neorientovaného klienta 

    0 5,00 

 bezdůvodné přivolání personálu     5 15,00 

 
Oblast: HYB - s poruchou tělesné hybnosti 

 
Činnost 

Poradit Podpořit Provést 

 
Čas 

[min.] 
Cena Čas [min.] Cena Čas [min.] Cena 



 

 
Činnost 

Poradit Podpořit Provést 

 
Čas 

[min.] 
Cena Čas [min.] Cena Čas [min.] Cena 

 manipulace s klientem   10 5,00 12 10,00 

 změna polohy (mimo pojišťovnu)   10 10,00 12 20,00 

 bazální stimulace     30 150,00 

 masáž obličeje - podpora chuti k jídlu     5 0,00 

 umývání osobního nádobí 0 3,00 5 5,00 8 10,00 

 kondiční chůze   20 20,00   

 vycházka po zařízení   20 20,00 20 25,00 

 
vycházka po zařízení + posezení v kantýně, 
retrokoutku, knihovně ... 

  40 25,00 40 30,00 

 vycházka v areálu   30 30,00 30 35,00 
 vycházka v areálu + posezení na zahradě   40 40,00 40 50,00 

 vycházka mimo areál   40 40,00 40 50,00 

 doprovod na vyšetření mimo DpS   60 40,00 60 50,00 

 doprovod na vyšetření mimo DpS s aktivizací   60 40,00 60 50,00 

 
drobné pomocné činnosti 
(např.sluchátko,přinést, odsnést,otevřít,ořezat 
tužku,navléknout jehlu) 

    10 10,00 

 drobný nákup (donesení pošty,dobití mobilu)     20 15,00 

 velký nákup + vody     20 30,00 
 jídelní lístek     3 5,00 

 
doprovod do 
jídelny,kantýny,kaple,kadeřnice,pedi,ergo,vyšetř
ení DpS 

1 5,00 0 10,00 8 15,00 

 manipulace s klientem s pomocí zvedáku     15 40,00 

 kontrola záruky jídla klientů     8 10,00 

 
Oblast: INK - v použití WC a v péči o pomůcky pro inkontinentní 

 
Činnost 

Poradit Podpořit Provést 

 
Čas 

[min.] 
Cena Čas [min.] Cena Čas [min.] Cena 

 
podkládání+vynesení podložní mísy / močové 
láhve 

    8 30,00 

 fasování inkontinentní pomůcky     8 10,00 

 manipulace s inko pomůckou + mytí, ošetření     8 45,00 
 pomoc při použití WC, toal. třesla 1 5,00 8 10,00 8 30,00 

 kontrola při použití WC, toal. křesla     3 15,00 

 péče o močový katétr     12 20,00 

 záznam frekvence stolice     5 5,00 

 manipulace s inkontinentní pomůckou     5 15,00 

 doplnění inkontinentní pomůcky     0 5,00 

 použití zástěny     5 5,00 

 odmítnutí výměny inko pomůcky     5 5,00 

 
Oblast: STR - v příjmu potravy a tekutin 

 
Činnost 

Poradit Podpořit Provést 

 
Čas 

[min.] 
Cena Čas [min.] Cena Čas [min.] Cena 

 aktivní nabízení tekutin 1 1,00 1 2,00 3 5,00 

 
donesení nebo odnesení stravy /pokoj/jídelna/ 
ke stolu 

    10 10,00 

 krmení / dokrmování   0 10,00 20 20,00 

 odmítnutí podávaného jídla     0 5,00 

 odnesení nedojezeného jídla     5 5,00 

 kontrola hmotnosti     8 15,00 

 
příprava a podání jídla, pití (vody, čaje, kávy, 
namazání chleba, oloupání, nakrájení, otevření 
- paštika...) 

  8 5,00 8 10,00 

 odmítnutí pití     5 5,00 

 krmení sondou     15 15,00 
 chuťové podněty     5 0,00 



 

 

Aktivizační 
Oblast: ROZ - v rozumové / kognitivní oblasti 

 
Činnost 

Poradit Podpořit Provést 

 
Čas 

[min.] 
Cena Čas [min.] Cena Čas [min.] Cena 

 "NA" nabídka aktivit     105 5,00 
 "ON" odmítnutí nabídky aktivit     5 5,00 

 
"A"společenské a kulturní akce 
(zábavy,koncerty,oslavy...) 

    90 20,00 

 "CV" cvrnkaná     60 30,00 

 "M"muzikoterapie skupinová     60 30,00 

 "MŠ" mše     50 30,00 

 "P" trénování paměti skupinové 0 10,00 0 20,00 105 30,00 

 "PEČ" pečení, vaření 105 10,00 105 20,00 105 30,00 

 "Q" petanque, ruské kuželky, boccia     105 30,00 

 "RT" reminiscenční terapie 60 10,00 60 20,00 60 30,00 
 "S" soutěže, hry (společenské, slovní)     60 30,00 

 "Š" šipky     60 30,00 

 "V" výtvarné techniky skupinové 60 10,00 105 20,00 105 30,00 

 "Z"ostatní zájmová činnost     95 30,00 

 "IN"individuální návštěva 15 10,00 30 20,00 45 30,00 

 "IA" individuální akce 15 10,00 30 20,00 45 30,00 

 "IJM" individuální trénování jemné motoriky 15 10,00 30 20,00 45 30,00 

 "IK" individuální trénování komunikace 15 10,00 30 20,00 45 30,00 

 "IM" individuální muzikoterapie 15 10,00 30 20,00 45 30,00 

 "IP" individuální trénování paměti 15 10,00 30 20,00 45 30,00 

 "IPE" petterapie 15 10,00 30 20,00 45 30,00 
 "IPP" individuální psychická podpora 15 10,00 30 20,00 45 30,00 

 
"IS" individuální trénování soběstatečnosti 
(sebesycení,oblékání...) 

15 10,00 30 20,00 45 30,00 

 "ISH" individuální soutěže, hry 15 10,00 30 20,00 45 30,00 

 "IV" individuální výtvarné činnosti 15 10,00 30 20,00 45 30,00 

 
Oblast: POH - v pohybové / motorické oblasti 

 
Činnost 

Poradit Podpořit Provést 

 
Čas 

[min.] 
Cena Čas [min.] Cena Čas [min.] Cena 

 individuální instruktáž 20 25,00     

 nácvik použití kompenzační pomůcky 0 15,00 20 25,00   

 vertikalizace (sed,stoj)     8 30,00 

 nácvik chůze     0 50,00 

 nácvik chůze s kompenzační pomůckou 5 15,00 15 25,00   

 "IC" kondiční cvičení - individuální 20 15,00 20 25,00   
 aktiví cvičení s dopomocí (malé klouby)   30 40,00   

 aktivní cvičení s dopomocí (velké klouby)   30 40,00   

 pasivní cvičení - velké klouby     30 50,00 

 pasivní cvičení - malé klouby     30 30,00 

 LTV mimických svalů 20 10,00 20 30,00   

 LTV po CMP pro HK   30 45,00 30 50,00 

 LTV po CMP pro DK   30 45,00 30 0,00 

 cvičení páteře a posilování svalů zad 30 25,00 30 50,00   

 "C" kondiční cvičení - skupinové 0 15,00 20 25,00   

 dechová rehabilitace   20 25,00   

 využití rehabilitace-masáž     20 50,00 
 využití rehabilitace-perličky (vana)     30 50,00 

 využití rehabilitace-perličky (nohy)     20 30,00 

 využití rehabilitace-bazén     0 50,00 

 A.P.T     20 150,00 

 magnetická terapie     20 20,00 

 solux     20 15,00 

 odmítnutí rehabilitace     0 5,00 



 

 
 
 
Oblast: SOC - ve společenské / sociální oblasti 

 
Činnost 

Poradit Podpořit Provést 

 
Čas 

[min.] 
Cena Čas [min.] Cena Čas [min.] Cena 

 
pomoc při zprostředkování/udržování kontaktů s 
rodinou 

  0 30,00 0 50,00 

 
pomoc při písemné korrespondenci, 
telefonickém kontaktu s rodinou/přáteli 

  0 25,00 0 50,00 

 
"AA" účast na společenských akcích mimo 
zařízení 

    60 100,00 

 noční kontrola     5 5,00 

 " AC" aktivizační činnosti 15 10,00 30 20,00 45 30,00 

 návštěva klienta     5 10,00 

 realizace dílčího os.cíle 15 10,00 30 20,00 45 30,00 

 odvoz v rámci IP     60 50,00 

 nepřítomnost klienta na pokoji     5 5,00 

 

Sociální 
Oblast: SPR - sociálně-právní 

 
Činnost 

Poradit Podpořit Provést 

 
Čas 

[min.] 
Cena Čas [min.] Cena Čas [min.] Cena 

 hospodaření s finančními, hmotnými depozity 0 10,00 0 25,00 0 50,00 

 osobní jednání s úřady nad rámec služby   0 25,00 0 50,00 

 
papírová administrativa (PnP, žádost o OP, 
potvrzení,...) 

    0 50,00 

 komunikace s rodinou nad rámec služby     0 50,00 

 
zajištění léků, čaje,hodinky,brýle,zaplacení 
pobytu v nemocnici,inkontinentní pomůcky 

    10 30,00 

 údržba kompenzačních pomůcek     0 20,00 

 zajištění a oprava kompenzačních pomůcek     0 50,00 

 zajištění vyšetření apod.     10 10,00 

 příprava léků do dávkovače     5 0,00 

 podávání léků dle ordinace lékaře     0 0,00 

 návštěva k sestavení IP (nástěnka)     0 10,00 

 
 

Fakultativní služby 

 Činnost Čas [min.] Cena 

 označení prádla 0 2,00 

 saláty 0 10,00 

 jídelní lístek 0 5,00 

 vlastní elektrospotřebič (rádio,radiobudík...) 0 5,00 

 vlastní TV 0 40,00 

 vlastní konvice 0 10,00 

 vlastní lednice - malá 0 30,00 

 vlastní lednice - střední 0 40,00 

 vlastní lednice - velká 0 50,00 

 vlastní mikrovlnná trouba 0 10,00 
 mytí vlastní lednice 30 60,00 

 doprava služebním vozidlem za km 0 3,50 

 doprava služebním vozidlem za čas 1 2,80 

 napsání textu na PC 30 50,00 

 osobní záležitosti (dobití tel, vyřizování na úřadech, pošta, soukromý doprovod) 20 50,00 

 hledání fiktivně ztracených věcí (peníze,lžičky,oblečení) 15 65,00 

 opakované stěhování klienta (vlastní žádost) 45 230,00 

 drobné opravy 1 2,00 

 provedení hygieny a úklid pokoje z důvodu nedbalosti nebo opilosti 1 2,25 

 péče při odlehčovací službě 60 40,00 

 



 

 

Úhradník úkonů péče: 

- slouží k výpočtu úhrady za provádění činností u klienta, který nemá příspěvek na péči 

- slouží jako orientační podklad pro kontrolu čerpání příspěvku na péči 

- obsahuje poplatky za fakultativní činnosti nad rámec služby  

- je využíván pro výpočet celkově prováděných úkonů u klienta s příspěvkem na péči (na vyžádání). 

 

Pokud se poskytují některé činnosti za mimořádných situací (nevolnost, nemoc) nad rámec sjednaných 

úkonů, tyto se neúčtují. 

 

Klienti, kteří jsou v domově na přechodný pobyt a nepobírají příspěvek na péči, platí veškeré 

prováděné úkony dle úhradníku. 

 

V případě zájmu klienta o jiné fakultativní činnosti je možné tyto požadavky řešit ve spolupráci s vedoucí 

domova, která rozhodne po projednání s ředitelkou MěSSS Kadaň o souhlasu s navrhovanou činnosti a její 

ceně. 

 

 

V Kadani dne 31. 8. 2015 

 

 

         Mgr.Lenka Raadová, MBA 

         ředitelka MěSSS Kadaň 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Stanovení úhrad v PS – platnost od 1.1.2015 

 

 

 
1) Přítomnost pečovatelky v domácnosti zahrnuje:    

- Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

- Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

- Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu  

ve vnitřním prostoru 

- Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

- Pomoc při úkonech osobní hygieny 

- Pomoc při základní péči o vlasy 

- Pomoc při použití WC 

- Pomoc při přípravě jídla a pití 

- Příprava a podání jídla a pití 

- Běžný úklid a údržba domácnosti, včetně domácí spotřebičů 

- Pomoc při zajištění velkého úklidu, po malování, sezonní 

mytí oken 

- Krátkodobý dohled nad klientem 

- Přítomnost vedoucí PS v domácnosti klienta (1x měsíčně je 

návštěva v rámci služby) 

128,- Kč/ hod 

 

2) Zajištění stravy, dovoz a donáška - (tel.: 773 581 308)  

- Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální 

výživy  

- Zajištění stravy vhodné pro šetřící stravování 

- Zajištění stravy vhodné pro dia stravování 

- Dovoz nebo donáška jídla – Kadaň – DPS 

- Dovoz nebo donáška jídla – Kadaň 

- Dovoz nebo donáška jídla – přilehlé obce 

- Dovoz 2 jídel do jedné domácnosti v Kadani 

- Dovoz 2 jídel do jedné domácnosti – přilehlé obce 

 

53,- Kč/ oběd 

 

54,- Kč/ oběd 

55,- Kč/ oběd 

14,- Kč/ oběd 

15,- Kč/ oběd    

17,- Kč/ oběd 

26,- Kč/2 obědy 

30,- Kč/2 obědy 

3) Nákupy a pochůzky 

- Běžné nákupy (do 7kg), pochůzka, lékař 

 

- Velký nákup (7 – 15kg) 

- Každý další nákup v jednom dni, v jiném obchodě  

na přání klienta 

 

 80,- Kč/ hod  

(40,- Kč/ úkon) 

 60,- Kč/ úkon 

 48,- Kč/ hod 

(12,-Kč/ úkon) 

4) Praní a žehlení prádla 

- Praní a žehlení prádla 

- Žehlení prádla 

 

  65,- Kč/ kg 

  40,- Kč/ kg 

5) Doprovody 120,- Kč/ hod 

 

 

 
MěSSS Kadaň – pečovatelská služba 

Tyršova 567, 432 01 Kadaň 
474 341 225, 773 561 313 

 

 



 

- Doprovázení dospělých k lékaři, na instituce poskytující 

veřejné služby a doprovázení zpět v místě bydliště 

6) Fakultativní služby     

- Vyřizování žádosti na PnP, vyřizování úředních záležitostí 

- Orientační sledování TK 

- Kopírování písemností 

- Kopie jídelního lístku 

- Doprava vozidlem (prac.čas pečovatelky + ujeté km) 

- Mytí znečištěných jídlonosičů (provádí pečovatelka  

ve vyhrazeném prostoru kuchyně DpS, před plněním 

jidlonosiče) 

- Použití vysavače PS 

- Svoz a rozvoz prádla po Kadani 

- Vypsání složenky klientovi 

- Telefonování na žádost klienta 

- Vybírání poštovní schránky 

-   Úschova finanční hotovosti a cenností na žádost klienta    

      (pouze při hospitalizaci) 

 

35,- Kč/ 15 min 

12,- Kč/ úkon 

  3,- Kč/ 1 strana 

  3,- Kč/ kus 

 2,-min+4,20 km 

10,- Kč/ úkon 

 

 

20,- Kč/ úkon 

48,- Kč/ úkon 

  5,- Kč/ úkon 

14,- Kč/ úkon 

   5,- Kč/ úkon 

40,- Kč/ úkon 

 

 

 
V Kadani dne: 5.12.2014 

 

 

 

          

 

 
 

 

 

 


