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stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby všichni naši
klienti cítili jistotu a žili smysluplný a důstojný život.“

Vypracovala: Mgr. Lenka Raadová, MBA

V Kadani dne: 24. 9. 2020
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Výroční zpráva za rok 2019
Úvodní slovo

Městská správa sociálních služeb Kadaň (MěSSS) je příspěvkovou organizací města
Kadaně, která byla zřízena 1. 1. 1998 městem Kadaň a vznikla delimitací od původní
Okresní správy sociálních služeb. Samotný tehdejší Domov důchodců v Kadani byl otevřen
v září roku 1996 s cílem poskytovat sociální služby seniorům a zdravotně postiženým lidem
a osobám v nouzi. Provoz Pečovatelského domu ve Věžní ulici (nyní DPS Věžní) a
Pečovatelské služby v terénu byl zahájen v roce 1994 a v roce 2002 přibyl DPS Hrad.
Pro poskytovatele sociálních služeb je nejzásadnější Zákon č. 108/2006 sb. o sociálních
službách a vyhláška č. 505/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů.
Historie: do roku 2007 sídlilo ředitelství, vývařovna a Domov důchodců v ulici Kpt. Jaroše.
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. Žádosti do Domova pro seniory i na služby pečovatelské 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. Rok 2007
znamenal také velkou změnu pro klienty i zaměstnance Domova důchodců - tehdy vznikl
zcela nový Domov pro seniory v ulici Věžní. Roky 2008 a 2009 znamenaly pro celou
organizaci řešení stále nových situací, které postupně vyplynuly z novelizace výše
uvedených předpisů a z přestěhování provozu Domova a jídelny s vývařovnou. 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 roce 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 jedním z
nejúspěšnějších období 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. Také jsme usilovně začali pracovat v konceptu Bazální stimulace a získali
certifikaci pracoviště Bazální stimulace. Rok 2015 byl náročný vzhledem
k problematickému financování, nicméně i přes tyto obtíže se podařilo udržet kvalitu
poskytované péče.
Rok 2016 byl na počátku velmi problematický, hlavně pro Domov pro seniory, neboť státní
dotace, přidělená Krajským úřadem, byla historicky absolutně nejnižší a celá organizace
musela téměř 8 měsíců hospodařit v obrovsky úsporném režimu. Nakonec se v poslední
části roku podařilo přesvědčit Krajský úřad o nutnosti dofinancování této služby a tak mohl
být rok 2016 okončen v klidnějším režimu. Tento rok jsme také slavili 20. výročí existence
Domova. Výročí provázel týden nádherných a zajímavých akcí jak pro klienty, tak i
veřejnost. Vyvrcholením TÝDNE OSLAV byl Den otevřených dveří, kdy v rámci Pohádkové
cesty Domovem naše zařízení navštívilo na 500 hostů. Rok 2017 byl věnován dalšímu
zdokonalení našich služeb Domova s cílem obhájit našich 5 hvězdiček ve Značce kvality,
což se nám podařilo. Všechen náš personál DpS byl opět proškolen v konceptu Bazální
stimulace a tím i náš Domov obhájil znovu certifikaci na pracoviště Bazální stimulace.
Rok 2018 znamenal opět velmi náročnou ekonomickou situaci, opět se několik měsíců
hospodařilo s úpornou snahou uspořit, kde se dalo, až ke konci roku si organizace díky
individuální dotaci Ústeckého kraje mohla oddechnout, zajistit dlouho odkládané nákupy,
opravy a služby. Velkým úspěchem bylo několik důležitých investičních akcí. Jednak
zavedení nové služby velmi žádané a úspěšné - Senior vůz, dále vytvoření a vybavení

Výroční Zpráva Za rok 2019
Úvodní slovo

Městská správa Sociálních služeb Kadaň (MěSSS) je příspěvkovou organizací města
Kadaně, která byla zřízena 1. 1. 1998 městem Kadaň a vznikla delimitací od původní
Okresní správy sociálních služeb. Samotný tehdejší Domov důchodců v Kadani byl otevřen
v Září roku 1996 s cílem poskytovat sociální služby seniorům a Zdravotně postiženým lidem
a osobám vnouZi. Provoz Pečovatelského domu ve Věžní ulici (nyní DPS Věžní) a
Pečovatelské služby v terénu byl zahájen v roce 1994 a v roce 2002 přibyl DPS Hrad.

Pro poskytovatele sociálních služeb je nejzásadnější Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách a vyhláška č. 505/2006 sb. ve Znění pozdějších předpisů.

Historie: do roku 2007 sídlilo ředitelství, vývařovna a Domov důchodců v ulici Kpt. Jaroše.
Během let 2007 - 2008 s platností nového Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
a následně prováděcích vyhlášek ktomuto Zákonu prošla celá organizace obrovskou
změnou. Žádosti do Domova pro seniory i na služby pečovatelské 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. Rok 2007
znamenal také velkou změnu pro klienty i zaměstnance Domova důchodců - tehdy vznikl
zcela nový Domov pro seniory v ulici Věžní. Roky 2008 a 2009 znamenaly pro celou
organizaci řešení stále nových situací, které postupně vyplynuly z novelizace výše
uvedených předpisů a z přestěhování provozu Domova a jídelny s vývařovnou. 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 roce 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 jedním z
nejúspěšnějších Období 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. Také jsme usilovně začali pracovat v konceptu Bazální stimulace a získali
certifikaci pracoviště Bazální stimulace. Rok 2015 byl náročný vzhledem
kproblematickěmu financování, nicméně i přes tyto obtíže se podařilo udržet kvalitu
poskytované péče.
Rok 2016 byl na počátku velmi problematický, hlavně pro Domov pro seniory, nebot' státní

musela téměř 8 měsíců hospodařit v obrovsky úsporněm režimu. Nakonec se v poslední
části roku podařilo přesvědčit Krajský úřad O nutnosti dofinancování této služby a tak mohl
být rok 2016 okončen v klidnějším režimu. Tento rok jsme také Slavili 20. výročí existence
Domova. Výročí provázel týden nádherných a zajímavých akcí jak pro klienty, tak i
veřejnost. Vyvrcholením TÝDNE OSLAV byl Den otevřených dveří, kdy v rámci Pohádkové
cesty Domovem naše zařízení navštívilo na 500 hostů. Rok 2017 byl věnován dalšímu
zdokonalení našich služeb Domova s cílem obhájit našich 5 hvězdiček ve Značce kvality,
což se nám podařilo. Všechen náš personál DpS byl opět proškolen v konceptu Bazální
stimulace a tím i náš Domov obhájil znovu certifikaci na pracoviště Bazální stimulace.
Rok 2018 znamenal opět velmi náročnou ekonomickou situaci, opět se několik měsíců
hospodařilo s úpornou snahou uspořit, kde se dalo, až ke konci roku si organizace díky
individuální dotaci Ústeckého kraje mohla oddechnout, zajistit dlouho odkládaně nákupy,
opravy a služby. Velkým úspěchem bylo několik důležitých investičních akcí. Jednak
Zavedení nové služby velmi žádané a úspěšné - Senior vůz, dále vytvoření a vybavení
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návštěvní místnosti na detašovaném oddělení v nemocnici, na základě projektu Veolia
vybudování dětského hřiště a projektu Sodexo pořízení venkovní králíkárny. Z dalších
investičních akcí je třeba vyjmenovat nákup speciálního rehabilitačního přístroje,
interaktivního stolku na aktivizační činnosti s klienty a především zakoupení Senior rikši
pro cykloterapii. Též bylo provedeno mnoho finančně náročnějších oprav (zvedáky,
nouzová osvětlení prádelny a kuchyně, zvedací židle, tuková jímka, kuchyňská zařízení a
větší opravy automobilů). Nejnáročnější provozní záležitostí byla třídenní inspekce kvality
MPSV, od inspektorů jsme obdrželi významné ocenění naší práce a z celkového počtu
bodů jsme ztratili pouhé dva.
Také rok 2019 byl finančně velmi náročný, ale obrovským úsilím i za pomoci zřizovatele se
podařilo obdržet finanční prostředky na provoz Domova pro seniory z individuální dotace
Ústeckého kraje, takže nakonec organizace ekonomicky zvládla i zákonný nárůst mezd
zaměstnanců.
Na úseku kuchyně došlo k velkým opravám, byla zakoupena nová myčka na černé nádobí.
Zvelebili a vymalovali jsme detašované oddělení Domova pro seniory. Zaměstnanci opět
prošli kurzem Bazální stimulace a obdrželi jsme tak novou certifikaci na 3 roky v této
metodě péče. Uspěli jsme též v mnoha projektech (Senior Art, MAS – rozvoj venkova,
ČSOB pomáhá seniorům, Ježíškova vnoučata).

Struktura MěSSS
MěSSS Kadaň se člení na 6 jednotlivých středisek, která jsou vzájemně propojena
společným účetnictvím a přidělenou dotací zřizovatele.
Domov pro seniory Věžní, Domov pro seniory Golovinova (v Nemocnici Kadaň),
Pečovatelská služba, Odlehčovací služba, Kuchyň, Ředitelství.
Tato střediska MěSSS se sdružují pod 3 registrované služby: Domov pro seniory,
Pečovatelská služba, Odlehčovací služba.
Kromě toho jako vedlejší činnost provozujeme neregistrovanou službu Senior vůz a
kantýnu – „výdejnu“.
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)
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 chceme
vytvářet bezpečné materiální i citové zázemí a umožnit klientům nejvyšší možnou mírou
zapojení do běžného společenského života, vytvářet klientům podmínky pro důstojnou
existenci, fyzickou a psychickou soběstačnost.
Cílovou skupinou DpS jsou mladší senioři 65 – 80 let a starší senioři nad 80 let obou
pohlaví, kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby.
DpS umožňuje služby zájemcům z celé republiky. Přednostně jsou umísťováni dle
Evidence žádostí zájemci o sociální službu z řad klientů Pečovatelské služby, zájemci o
služby z Kadaně, vazbami na Kadaň a zájemci z přilehlých obcí z blízkého okolí.
Cílem péče v Domově je:

- podporovat klienty v zachování si maximální možné míry svého běžného života

návštěvní místnosti na detašovaném oddělení v nemocnici, na základě projektu Veolia
vybudování dětského hřiště a projektu Sodexo pořízení venkovní králíkárny. Z dalších
investičních akcí je třeba vyjmenovat nákup speciálního rehabilitačního přístroje,
interaktivního stolku na aktivizační činnosti s klienty a především Zakoupení Senior rikši
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MPSV, Od inspektorů jsme obdrželi významné ocenění naší práce a Z celkového počtu
bodů jsme Ztratili pouhé dva.
Také rok 2019 byl finančně velmi náročný, ale obrovským úsilím i Za pomoci zřizovatele se
podařilo obdržet finanční prostředky na provoz Domova pro seniory Z individuální dotace
Ústeckého kraje, takže nakonec organizace ekonomicky Zvládla i Zákonný nárůst mezd
Zaměstnancü.
Na úseku kuchyně došlo k velkým opravám, byla Zakoupena nová myčka na černé nádobí.
Zvelebili a vymalovali jsme detašované oddělení Domova pro seniory. Zaměstnanci opět
prošli kurzem Bazální stimulace a obdrželi jsme tak novou certifikaci na 3 roky vtéto
metodě péče. Uspěli jsme též v mnoha projektech (Senior Art, MAS - rozvoj venkova,
ČSOB pomáhá seniorům, Ježíškova vnoučata).

Struktura MěSSS

MěSSS Kadaň se člení na 6 jednotlivých Středisek, která jsou vzájemně propojena
společným účetnictvím a přidělenou dotací zřizovatele.
Domov pro seniory Věžní, Domov pro seniory Golovinova (v Nemocnici Kadaň),
Pečovatelská služba, Odlehčovací služba, Kuchyň, Ředitelství.
Tato střediska MěSSS se sdružují pod 3 registrované Služby: Domov pro seniory,
Pečovatelská služba, Odlehčovací služba.
Kromě toho jako vedlejší činnost provozujeme neregistrovanou službu Senior vůz a
kantýnu - „výdejnu“.
V čele MěSSS Kadaň stojí ředitelka, která je statutárním orgánem oprávněným jednatjejím
jménem ve všech záležitostech organizace.

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

1.

2.

Domov pro seniory - Věžní (kapacita 99 lůžek)
Provozní součástí Domova je i Odlehčovací služba (4 lůžka)

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 chceme
vytvářet bezpečné materiální i citové zázemí a umožnit klientům nejvyšší možnou mírou
Zapojení do běžného společenského života, vytvářet klientům podmínky pro důstojnou
existenci, fyzickou a psychickou soběstačnost.

Cílovou skupinou DpS jsou mladší senioři 65 - 80 let a starší senioři nad 80 let obou
pohlaví, kteří mají sníženou soběstačnost a jsou Závislí na pomoci jiné fyzické osoby.
DpS umožňuje služby zájemcům Z celé republiky. Přednostně jsou umíst'ováni dle
Evidence žádostí zájemci o sociální službu Z řad klientů Pečovatelské služby, zájemci o
služby z Kadaně, vaZbami na Kadaň a Zájemci Z přilehlých obcí Z blízkého okolí.

Cílem péče v Domově je:
- podporovat klienty v Zachování si maximální možné míry svého běžného života
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- individuálním přístupem poskytovat odbornou a efektivní ošetřovatelskou a
sociální péči, v případě potřeby zabezpečit odbornou zdravotní péči

- vytvářet příjemné a klidné prostředí pro klienty, kde se budou cítit respektováni,
kde budou zachována jejich práva, důstojnost a vůle

- individuálním přístupem naplňovat fyzické, psychické, emocionální, společenské
a  duchovní potřeby klientů

- pomáhat klientům strávit život co nejkvalitněji a nejaktivněji vhodnou rehabilitací  a
aktivizací

- podporovat klienty v udržení a rozšíření osobních, příbuzenských a společenských
kontaktů

- poskytovat podporu a pomoc při finančních a administrativních úkonech (vyřizování
úředních záležitostí, sociálních dávek, zařizováním kompenzačních pomůcek)

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

3. Odlehčovací služba – Registrovaná služba, plně včleněna do chodu DpS ve Věžní ulici
s kapacitou 4 lůžka.
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.
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).

- 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.  Pečovatelská služba (PS)
ê Pečovatelská služba v terénu
ê Dům s pečovatelskou službou (DPS) - Věžní (kapacita 41 bytů)
ê 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. Žádosti se podávají na Sociální odbor městského úřadu v Kadani,
neboť vlastníkem a pronajímatelem bytů je město Kadaň prostřednictvím Správy bytů.
Pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném místě, čase a rozsahu prostřednictvím
kvalifikovaných zaměstnanců – pracovníků v sociálních službách (pečovatelek). Služba je

- individuálním přístupem poskytovat odbornou a efektivní ošetřovatelskou a
Sociální péči, v případě potřeby zabezpečit odbornou Zdravotní péči

- vytvářet příjemné a klidné prostředí pro klienty, kde se budou cítit respektováni,
kde budou zachována jejich práva, důstojnost a vůle

- individuálním přístupem naplňovat fyzické, psychické, emocionální, společenské
a duchovní potřeby klientů

- pomáhat klientům strávit Život co nejkvalitněji a nejaktivněji vhodnou rehabilitací a
aktivizací

- podporovat klienty v udržení a rozšíření osobních, příbuZenSkých a společenských
kontaktů

- poskytovat podporu a pomoc při finančních a administrativních úkonech (vyřizování
úředních záležitostí, Sociálních dávek, zařizováním kompenzačních pomůcek)

Předmětem činnosti DpS je zajištění provozu a služeb, jež zahrnují ubytování, Stravování,
Sociální, zdravotní, rehabilitační a aktivizační služby.

. Odlehčovací služba - Registrovaná služba, plně včleněna do chodu DpS ve Věžní ulici
S kapacitou 4 lůžka.
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.
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).
- 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.

. 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. Žádosti Se podávají na Sociální odbor městského úřadu v Kadani,
nebot' vlastníkem a pronajímatelem bytů je město Kadaň prostřednictvím Správy bytů.
Pečovatelská Služba je poskytována ve vymezeném místě, čase a rozsahu prostřednictvím
kvalifikovaných zaměstnanců - pracovníků v Sociálních Službách (pečovatelek). Služba je
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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.
V roce 2019 jsme absolvovali několik školení a jednání z důvodu připravované
„Transformace Pečovatelské služby“. Naše služby budou v roce 2020 – 2021 procházet
určitými změnami, zaměřenými na maximální využití PS klienty s vysokou mírou potřebné
péče a omezováním služeb u klientů, kde mohou služby poskytnout neformální pečovatelé
či komerční služby.
Posláním Pečovatelské služby je zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života
klientů, kteří v důsledku stáří nebo zdravotního postižení či omezení o tyto služby
požádají. Poskytováním služby klientům v jejich domácnostech napomáháme co nejdéle
setrvat v jejich přirozeném a známém prostředí. Poskytnutou péčí přispíváme k zachování
nezávislosti, kterou si s naší podporou klienti snaží zachovat.
Cíle Pečovatelské služby
- zajistit klientům podporu, která jim umožní zachovat si v maximální možné míře svůj

dosavadní způsob života bez nutnosti odcházet do pobytového zařízení
- kompenzovat sníženou soběstačnost klientů, prodlužovat období jejich relativně

nezávislého života v prostředí, které je jim vlastní
- podpořit klienty, aby svůj život prožívali v psychické a fyzické pohodě, aby si sami

zvolili míru naší podpory
- zachovávat a rozvíjet důstojný život klientů, kteří využívají naše služby
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, osoby s jiným zdravotním postižením a senioři, kteří se vzhledem
ke svému věku či zdravotnímu stavu nemohou plně postarat o svoji osobu či domácnost
a dále rodiny s dětmi.
Pečovatelská služba doplňuje, ale nenahrazuje služby neformálních pečovatelů či
komerčních služeb a měla by být poskytována až v těch případech, kdy jsou vyčerpány
předcházející možnosti či v situacích, kdy je klient z různých důvodů nemůže využít. U
každého klienta musí být čerpání pečovatelských služeb řádně odůvodněno.
Věková skupina - dospělí 27 - 64 let, mladší senioři 65 - 80 let, starší senioři nad 80 let,
rodiny s vícečetnými porody od 3 dětí do 4 let věku.
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

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
vprostředí, které je jim vlastní. Péčí se oddaluje či zcela mizí nutnost odcházet do
pobytového zařízení.
V roce 2019 jsme absolvovali několik školení a jednání Z důvodu připravované
„Transformace Pečovatelské služby“. Naše služby budou v roce 2020 - 2021 procházet
určitými změnami, zaměřenými na maximální využití PS klienty s vysokou mírou potřebné
péče a Omezováním služeb u klientů, kde mohou služby poskytnout neformální pečovatelé
či komerční služby.
Posláním Pečovatelské služby je Zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života
klientů, kteří vdůsledku stáří nebo Zdravotního postižení či omezení o tyto služby
požádají. Poskytováním služby klientům v jejich domácnostech napomáháme co nejdéle
setrvat v jejich přirozeném a známém prostředí. Poskytnutou péčí přispíváme k zachování
nezávislosti, kterou si s naší podporou klienti snaží Zachovat.

Cíle Pečovatelské služby
- zajistit klientům podporu, která jim umožní zachovat si v maximální možné míře svůj

dosavadní způsob života bez nutnosti odcházet do pobytového zařízení
- kompenzovat sníženou soběstačnost klientů, prodlužovat období jejich relativně

nezávislého života v prostředí, které je jim vlastní
- podpořit klienty, aby svůj život prožívali v psychické a fyzické pohodě, aby si sami

zvolili míru naší podpory
- Zachovávat a rozvíjet důstojný život klientů, kteří využívají naše služby

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 stělesným postižením, osoby se
zdravotním postižením, Osoby s jiným Zdravotním postižením a senioři, kteří se vzhledem
ke svému věku či zdravotnímu stavu nemohou plně postarat o svoji osobu či domácnost
a dále rodiny s dětmi.
Pečovatelská služba doplňuje, ale nenahrazuje služby neformálních pečovatelů či
komerčních služeb a měla by být poskytována až v těch případech, kdy jsou vyčerpány
předcházející možnosti či v situacích, kdy je klient z různých důvodů nemůže využít. U
každého klienta musí být čerpání pečovatelských služeb řádně odůvodněno.
Věková skupina - dospělí 27 - 64 let, mladší senioři 65 - 80 let, starší senioři nad 80 let,
rodiny s vícečetnými porody od 3 dětí do 4 let věku.

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
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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 všech jednáních a poskytování služeb klientům,

zaměstnanci jsou povinni zachovávat diskrétnost při získávání informací poskytnutých
našimi uživateli

- nestrannost – všechny klienty 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 Odlehčovací službou.

5. Kuchyň s jídelnou - (kapacita 300 jídel) - středisko, které zajišťuje stravu pro středisko
DpS Věžní, Odlehčovací službu, Pečovatelskou službu, obědy pro zaměstnance i pro
docházející klienty. Náklady střediska se rozpočítávají účetně na jednotlivé služby, které
odebírají stravu. Je součástí provozu Domova pro seniory ve Věžní ulici.

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

7.  Senior vůz
Slouží k dopravě klientů k lékaři, na úřady, RHB, odběry krve, na poštu. Funguje v prvé
řadě na objednání a dodržuje pravidla, aby nedocházelo ke zneužívání této služby.

Složení zaměstnanců k 31. 12. 2019
(+ příloha č. 1 - Organizační schéma)

Ředitelství + správa 1 ředitelka
1 sekretářka + pokladní
1 mzdová a personální účetní, fakturantka
1 sociální pracovnice
1 manažerka kvality
1 projektový a PR  manažer
1 správce informačních technologií
1 referent majetkové správy, admin. pracovník s vedením  pokladny
1 řidič Senior taxi

celkem 9

Domov pro seniory 1 vedoucí Domova
1 vedoucí obslužné péče
1 vedoucí zdravotně-ošetřovatelské péče
1 vedoucí úseku individuálního plánování
1 koordinátorka úseku volnočasových aktivit

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 všech jednáních a poskytování Služeb klientům,

Zaměstnanci jsou povinni zachovávat diSkrétnoSt při Získávání informací poskytnutých
našimi uživateli

- nestrannost - všechny klienty 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 Odlehčovací Službou.

. Kuchyň s jídelnou - (kapacita 300 jídel) - Středisko, které Zajišťuje Stravu pro Středisko
DpS Věžní, Odlehčovací Službu, PečovatelSkou Službu, obědy pro Zaměstnance i pro
docházející klienty. Náklady Střediska se rozpočítávají účetně na jednotlivé Služby, které
odebírají Stravu. Je Součástí provozu Domova pro Seniory ve Věžní ulici.

. Ředitelství
Spojuje veškeré úseky a Zajišťuje administrativní a kontrolní úkoly.

. Senior vůz
Slouží k dopravě klientů k lékaři, na úřady, RHB, odběry krve, na poštu. Funguje v prvé
řadě na objednání a dodržuje pravidla, aby nedocházelo ke zneužívání této Služby.

Složení Zaměstnanců k 31. 12. 2019
(+ příloha č. 1 - Organizační Schéma)

Ředitelství + správa 1 ředitelka
1 Sekretářka + pokladní
1 mzdová a personální účetní, fakturantka
1 Sociální pracovnice
1 manažerka kvality
1 projektový a PR manažer
1 správce informačních technologií
1 referent majetkové Správy, admin. pracovník s vedením pokladny
1 řidič Senior taxi

celkem 9

Domov pro Seniofl 1 vedoucí Domova
1 vedoucí obSlužné péče
1 vedoucí zdravotně-ošetřovatelské péče
1 vedoucí úseku individuálního plánování
1 koordinátorka úseku volnočasových aktivit

7
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2 pracovníci v sociálních službách (základní výchovné péče)
8 zdravotních sester + 1 DPP

30 pracovníků v sociálních službách (přímá obslužná péče)
2 pradleny
2 manipulantky s prádlem
6 uklízeček
1 správce
1 technický pracovník
2 vrátné + 3 DPP
1 pomocná pracovnice na DpS

celkem 60 + 4 DPP

Oddělení v NsP 2 zdravotní sestry - denní
6 pracovníků přímé obslužné péče
4 DPP úklid

celkem 8 + 4 DPP

Kuchyň 1 vedoucí
1 skladnice

10 kuchařek
1 pomocné kuchařky + 1 DPP
1 uklízečka + kantýna

celkem 14 + 1 DPP

PS 1 vedoucí / PSS – PS
1 sociální pracovnice
9 pečovatelek
4 pomocné práce na dohodu o provedení práce (rozvoz obědů

sobota, neděle)
Celkem 11 + 4 DPP

Ke 31.12. 2019 měla MěSSS 115 zaměstnanců (z toho 13 zaměstnanců na DPP).
- Domov pro seniory - 100 zaměstnanců

z toho: na odd. v Nemocnici 12 zaměstnanců, v kuchyni 15 zaměstnanců
- Pečovatelská služba - 15 zaměstnanců

Občasnými pomocníky jsou studenti a učni, kteří na zařízení vykonávají krátkodobou praxi
v rámci studia. V roce 2019 vykonávalo praxi na zařízení 6 studentů.
V celkovém počtu 3 zaměstnanců v roce 2019 vykonávali některé pomocné práce
pracovníci na základě projektu Úřadu práce. Během roku 2019 také nastoupili další 2
zaměstnanci - projekt Flexibilně do práce.

Domov pro seniory se zapojil i do projektu Úřadu práce v rámci Veřejné služby. Sedm
pracovníků odpracovalo během roku 2019 1007 hodin.

2 pracovníci v Sociálních Službách (Základní výchovné péče)
8 Zdravotních Sester + 1 DPP

30 pracovníků v Sociálních Službách (přímá obslužná péče)
2 pradleny
2 manipulantky S prádlem
6 uklízeček
1 Správce
1 technický pracovník
2 vrátné + 3 DPP
1 pomocná pracovnice na DpS

celkem 60 + 4 DPP

Oddělení v NSP 2 Zdravotní sestry - denní
6 pracovníků přímé obslužné péče
4 DPP úklid

celkem 8 + 4 DPP

Kuchyň 1 vedoucí
1 Skladnice

10 kuchařek
1 pomocné kuchařky + 1 DPP
1 uklízečka + kantýna

celkem 14 + 1 DPP

E 1 vedoucí/ PSS - PS
1 Sociální pracovnice
9 pečovatelek
4 pomocné práce na dohodu o provedení práce (roZvoZ obědů

sobota, neděle)
Celkem 11 + 4 DPP

Ke 31.12. 2019 měla MěSSS 115 Zaměstnanců (Z toho 13 Zaměstnanců na DPP).
- Domov pro seniory - 100 Zaměstnanců

Z toho: na odd. v Nemocnici 12 Zaměstnanců, v kuchyni 15 Zaměstnanců
- Pečovatelská Služba - 15 Zaměstnanců

Občasnými pomocníky jSou studenti a učni, kteří na ZaříZení vykonávají krátkodobou praxi
v rámci studia. V roce 2019 vykonávalo praxi na Zařízení 6 Studentů.

Vcelkovém počtu 3 Zaměstnanců vroce 2019 vykonávali některé pomocné práce
pracovníci na Základě projektu Uřadu práce. Během roku 2019 také nastoupili další 2
Zaměstnanci - projekt Flexibilně do práce.

Domov pro Seniory Se Zapojil i do projektu Úřadu práce v rámci Veřejné Služby. Sedm
pracovníků odpracovalo během roku 2019 1007 hodin.
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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 90 Kč
strava, doporučená jako šetřící 90 Kč
strava, doporučená pro diabetiky 90 Kč
Provozní náklady 80 Kč na 1 celodenní stravu.
Měsíčně klient za poskytování základní stravy zaplatil max. 5 100 Kč.

2. Bydlení – vyhláška MPSV povolovala na rok 2019 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 6 150 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 90 Kč
strava, doporučená pro diabetiky 92 Kč
Provozní náklady 80 Kč na 1 celodenní stravu.
Měsíčně klient za poskytování základní stravy zaplatil max. 5 100 Kč.
Stravu nakupujeme dodavatelsky z Nemocnice Kadaň.

2. Bydlení – Dle typů pokojů se pohybovaly úhrady za bydlení od 6 000 Kč (čtyřlůžkový
pokoj bez sociálního zařízení) až do maxima 6 300 Kč (jednolůžkový pokoj
se sociálním zařízením).

Celková výše úhrady za jednotlivé pokoje byla od 1. 1. 2019 (strava + bydlení)
v rozmezí 11 190 Kč – 11 340 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
(kapesné), které   musí   dle  Zákona o sociálních službách dostat   vyplaceny.  Za rok
2019 činil tento nedoplatek „vnitřní dluh“ 333 140 Kč. U některých klientů  se jedná o
několik set, nejvyšší částka u „dluhu“ je 3 374 Kč za 1 měsíc u klienta. Jednalo se o 21
osob, jejichž výše důchodu nepostačovala na celkovou úhradu. U dalších 23 osob
nedoplatek na základě smlouvy hradila buď rodina, nebo klienti sami z vlastních úspor.
Jednolůžkový pokoj však klienti dle vnitřních pravidel vždy musí zaplatit.

Součástí celkové úhrady je úhrada za péči, kterou představuje Příspěvek na péči  (PnP) -
ve 4 kategoriích:

- 880 Kč, 4 400 Kč, 8 800 Kč a 13 200 Kč

Charakteristika iednotlivých úseků

Domov pro seniory (DDS)

Úhrada v Domově, Věžní 958, Kadaň se skládá Ze:

1. Strava - Stravovacíjednotka na 1 celodenní Stravu:
Základní strava 90 Kč
Strava, doporučená jako šetřící 90 Kč
Strava, doporučená pro diabetiky 90 Kč

Provozní náklady 80 Kč na 1 celodenní stravu.

Měsíčně klient Za poskytování Základní stravy Zaplatil max. 5 100 Kč.

2. Bydlení- vyhláška MPSV povolovala na rok 2019 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 6 150 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 90 Kč
strava, doporučená pro diabetiky 92 Kč

Provozní náklady 80 Kč na 1 celodenní Stravu.

Měsíčně klient Za poskytování Základní stravy Zaplatil max. 5 100 Kč.
Stravu nakupujeme dodavatelsky Z Nemocnice Kadaň.

2. Bydlení- Dle typů pokojů se pohybovaly úhrady Za bydlení od 6 000 Kč (čtyřlůžkový
pokoj bez sociálního Zařízení) až do maxima 6 300 Kč (jednolůžkový pokoj
se Sociálním zařízením).

Celková výše úhrady Za jednotlivé pokoje byla od 1. 1. 2019 (strava + bydlení)
v rozmezí 11 190 Kč - 11 340 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
(kapesné), které musí dle Zákona o sociálních Službách dostat vyplaceny. Za rok
2019 činil tento nedoplatek „vnitřní dluh“ 333 140 Kč. U některých klientů Se jedná o
několik set, nejvyšší částka u „dluhu“ je 3 374 Kč za 1 měsíc u klienta. Jednalo se o 21
osob, jejichž výše důchodu nepostačovala na celkovou úhradu. U dalších 23 osob
nedoplatek na základě smlouvy hradila bud' rodina, nebo klienti Sami z vlastních úspor.
Jednolůžkový pokoj však klienti dle vnitřních pravidel vždy musí Zaplatit.

Součástí celkové úhradyje úhrada za péči, kterou představuje Příspěvek na péči (PnP) -
ve 4 kategoriích:

- 880 Kč, 4 400 Kč, 8 800 Kč a 13 200 Kč
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Jednání o přiznání PnP popř. o jeho zvýšení neustále probíhají (dle momentálního
zdravotního stavu jednotlivých klientů).
Příspěvek dle zákona náleží tomu, kdo o osobu pečuje - tedy zařízení - což je ošetřeno ve
Smlouvě o poskytnutí sociální péče.
V roce 2019 činila výše PnP ø cca 792 tis. Kč měsíčně, měsíční částka se mění dle
momentálního složení klientů a také dle hospitalizace klientů v nemocničním zařízení (za
toto období není PnP vyplácen), či pobytu klientů v domácnosti (PnP se vrací ÚP).
Za celý rok 2019 činila finanční výše získaných PnP  9 503 526 Kč.

Součástí Smlouvy s klientem, Domovního řádu a vnitřních pravidel pro poskytování služeb
v Domově pro seniory byly i fakultativní platby za některé další služby, které jdou 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,
byly některé poskytované služby za úhradu (např. donáška nákupu či jídla na pokoj apod.)
Na základě doporučení inspekce kvality byly však fakultativní služby od 1. 5. 2018 zrušeny.
Uzavření smlouvy dává v určité míře větší volnost i poskytovateli služeb v případě, kdy
dojde klientem k závažnému porušení Domovního řádu. Zde máme možnost smluvní vztah
vypovědět.
Od roku 2007 jsme na základě smlouvy se zdravotními pojišťovnami (ZP) začali vykazovat
některé úkony zdravotní péče. Za rok 2019 činil příjem od všech zdravotních pojišťoven
2 871 529 Kč, daří se nám postupně, ve spolupráci s externí poradenskou firmou Formirex,
navyšovat příjmy od zdravotních pojišťoven.

Celkový počet klientů Domova pro seniory k 31. 12. 2019 byl 119, z toho 98 klientů bydlelo
ve Věžní ulici, 21 klientů na detašovaném oddělení v Nemocnici Kadaň.
Výše příspěvku zřizovatele činila 6 270 800 Kč, úhrady uživatelů 24 982 934 Kč a dotace
MPSV (KÚ) 13 592 100 Kč, na základě individuální žádosti poskytl Ústecký kraj ještě
individuální dotaci ve výši 1 800 000 Kč a v Malém dotačním programu jsme obdrželi
285 041 Kč.
Náklady na provoz Domova činily 50 260 374 Kč.

11
23

33

35

18
PnP              0,- … 11 osob

PnP         880,- … 23 osob

PnP      4 400,- … 33 osob

PnP      8 800,- … 35osob

PnP    13 200,- … 18 osob

11 Osob

23 Osob

33 osob

35050b

18 osob

Jednání o přiznání PnP popř. o jeho Zvýšení neustále probíhají (dle momentálního
Zdravotního Stavu jednotlivých klientů).

Příspěvek dle Zákona náleží tomu, kdo o osobu pečuje -tedy Zařízení- což je ošetřeno ve
Smlouvě o poskytnutí Sociální péče.
V roce 2019 činila výše PnP ø cca 792 tis. Kč měsíčně, měsíční částka Se mění dle
momentálního složení klientů a také dle hospitalizace klientů v nemocničním Zařízení (Za
toto období není PnP vyplácen), či pobytu klientů v domácnosti (PnP se vrací ÚP).
Za celý rok 2019 činila finanční výše získaných PnP 9 503 526 Kč.

Součástí Smlouvy S klientem, Domovního řádu a vnitřních pravidel pro poskytování Služeb
v Domově pro seniory byly i fakultativní platby za některé další služby, které jdou 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,
byly některé poskytované Služby za úhradu (např. donáška nákupu či jídla na pokoj apod.)
Na základě doporučení inspekce kvality byly však fakultativní služby Od 1. 5. 2018 Zrušeny.
Uzavření smlouvy dává v určité míře větší volnost i poskytovateli Služeb v případě, kdy
dojde klientem k Závažněmu porušení Domovního řádu. Zde máme možnoSt Smluvní vztah
vypovědět.
Od roku 2007 jsme na Základě smlouvy Se Zdravotními pojišťovnami (ZP) začali vykazovat
některé úkony zdravotní péče. Za rok 2019 činil příjem od všech zdravotních pojišťoven
2 871 529 Kč, daří Se nám postupně, ve spolupráci S externí poradenskou firmou Formirex,
navyšovat příjmy od zdravotních pojišťoven.

Celkový počet klientů Domova pro Seniory k 31. 12. 2019 byl 119, Z toho 98 klientů bydlelo
ve Věžní ulici, 21 klientů na detašovaném oddělení v Nemocnici Kadaň.

Výše příspěvku zřizovatele činila 6 270 800 Kč, úhrady uživatelů 24 982 934 Kč a dotace
MPSV (KÚ) 13 592 100 Kč, na základě individuální žádoSti poskytl Ústecký kraj ještě
individuální dotaci ve výši 1 800 000 Kč a v Malém dotačním programu jsme obdrželi
285 041 Kč.
Náklady na provoz Domova činily 50 260 374 Kč.
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DOMOV PRO SENIORY
Obložnost DpS za rok 2019
Kapacita 120 lůžek

2019 obložnost
leden 118
únor 118

březen 118
duben 118
květen 117
červen 115
červenec 116

srpen 119
září 118
říjen 119

listopad 118
prosinec 119

ø = 117,75/měsíc

z toho:
Obsazenost ošetřovatelského oddělení v Nemocnici Kadaň za rok 2019
Kapacita 21 lůžek

2019 obložnost
leden 21
únor 21

březen 21
duben 20
květen 20
červen 19
červenec 20

srpen 20
září 19
říjen 20

listopad 19
prosinec 21

ø = 20,08/měsíc

Činnosti:
Do základní nabídky služeb Domova patří kromě ošetřovatelské a obslužné péče také
zdravotní a rehabilitační péče, ergoterapeutické a volnočasové aktivity, individuální
aktivizace, pedikúra, kadeřnictví, kantýna, ale i praxe studentů, spolupráce s mateřskými,
základními i středními školami a dobrovolnickým centrem Radka 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. K dispozici

DOMOV PRO SENIORY
Obložnost DpS Za rok 2019
Kapacita 120 lůžek

2019 obložnost
leden 1 18
únor 118

březen 1 18
duben 118
květen 117
červen 115
červenec 116

Srpen 1 19
Září 1 18
říjen 1 19

listopad 1 18
prosinec 1 19

ø = 117,75/měsíc

Z toho:

Obsazenost ošetřovatelského oddělení v Nemocnici Kadaň Za rok 2019
Kapacita 21 lůžek

2019 obložnost
leden 21
únor 21

březen 21
duben 20
květen 20
červen 19
červenec 20

Srpen 20
Září 19
říjen 20

listopad 19
prosinec 21

ø = 20,08/měsíc

Cinnosti:
Do Základní nabídky služeb Domova patří kromě ošetřovatelské a obslužné péče také
Zdravotní a rehabilitační péče, ergoterapeutické a volnočasové aktivity, individuální
aktiviZace, pedikúra, kadeřnictví, kantýna, ale i praxe studentů, spolupráce s mateřskými,
Základními i středními školami a dobrovolnickým centrem Radka a také aktivní spolupráce
s římsko-katolickým farářem (1x týdně se koná bohoslužba).
RoZvinutá je činnost relaxační a rehabilitační. Všichni naši Zaměstnanci vpřímé péči
absolvovali kurzy Bazální stimulace a nabyté vědomosti uplatňují v denní praxi. K dispozici
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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. J. Švec, dále přichází vždy dle potřeby. Spolupracujeme s mnoha
dalšími odbornými lékaři, 1x za 2 měsíce navštěvuje naše zařízení i psychiatr, zubař či dle
potřebykožní 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
obslužný personál je zapojen do procesu individuálního plánování. Pracovníci v sociálních
službách pracují v pozici klíčového pracovníka individuálně 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" a „Plán rizik“. Základní principy péče jsou
v souladu s moderními trendy v péči o seniory, využíváme Bazální stimulaci,
Psychobiografii profesora Böhma, Validaci, koncept Smyslové aktivizace, Augmentativní a
alternativní metody komunikace.
V roce 2018 - 2019 jsme se cíleně zaměřili na poskytování Paliativní péče. Proběhlo
několik vzdělávacích seminářů s cílem zajistit a důstojně poskytnout péči umírajícím
osobám. Tento záměr se nám podařilo zdokonalit v rámci projektu „Individualizace péče“.
V této oblasti též spolupracujeme s lékařem i rodinami ještě úžeji, než obvykle.
Volnočasové aktivity jsou v Domově velmi bohaté (individuální a skupinové terapie -
trénování soběstačnosti, jemné motoriky, komunikace, ale i fyzické kondice). Nabídka
každodenních aktivit je velmi pestrá (trénování paměti a dalších kognitivních funkcí Happy
Neuron, tvořivé činnosti, práce s knihou, „Kino čas“, boccia, šipky, pétanque, kuželky,
cvrnkaná, společenské hry, muzikoterapie, kroužky pletařek, karbaníků, práce
s internetem, reminiscenční terapie…). Každý pátek dopoledne dochází do domova
katolický farář a v domovní 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. V letních měsících
využíváme s pomocí dobrovolníků i cyklorikšu.
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 „Šuplíku“ a z tanečního kroužku
Reflex. 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, Farmářské hry v Bystřanech, Děti a senioři jdou za poznáním
v Chomutově, sportovní hry v DDM Šuplík, Turnaj v šipkách v Klášterci).
Každoročně pořádáme pro okolní zařízení Turnaj v šipkách a Turnaj o Putovní pohár ve
hře boccia.
Děti ze základních škol k nám chodívají s různými tanečně-hudebními vystoupeními - např.
jarně-velikonoční vystoupení, oslava Dne dětí, vánoční vystoupení apod.
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 2019 probíhal již 7.
ročník „Mezigenerací“. Mezigeneraci jsme rozšířili i na ty nejmenší. Od roku 2016
spolupracujeme v rámci „Minimezigenerace“ s MŠ Klásek, děti minimálně 4x ročně
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Z projektů byla zakoupena řada pomůcek pro klienty, ale i pro ošetřující personál. Všechen
obslužný personál je Zapojen do procesu individuálního plánování. Pracovníci v sociálních
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nabídek volnočasových aktivit vyjet služebním autem na nákupy, Zařizování po úřadech.
Po dohodě se svým Klíčovým pracovníkem a lT technikem mohou klienti využívat ke
komunikaci se svými příbuznými internetovou komunikaci SKYPE. Vletních měsících
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Nabídka pořádaných akcí je široká. Ke každé vhodné příležitosti pořádáme Zábavy
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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 Sjinými 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, Farmářské hry v Bystřanech, Děti a Senioři jdou Za poznáním
v Chomutově, Sportovní hry v DDM Šuplík, Turnaj v šipkách v Klášterci).
Každoročně pořádáme pro okolní Zařízení Turnaj v šipkách a Turnaj o Putovní pohár ve
hře boccia.
Děti Ze Základních škol k nám chod ívají S různými tanečně-hudebními vystoupeními - např.
jarně-velikonoční vystoupení, oslava Dne dětí, vánoční vystoupení apod.
Úzce spolupracujeme SGymnáZii ZKadaně 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 2019 probíhal již 7.
ročník „Mezigenerací“. Mezigeneraci jsme rozšířili i na ty nejmenší. Od roku 2016
Spolupracujeme v rámci „Minimezigenerace“ S MŠ Klásek, děti minimálně 4x ročně
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přicházejí do Domova a společně se seniory tvoří. My na oplátku pro děti pořádáme Dětský
den k Mezinárodnímu dni dětí.
V 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…), dáváme prostor též našim zaměstnancům, mohou našim klientům sdělit či
ukázat mnoho zajímavého. Navázali jsme též spolupráci se studenty Střední odborné školy
služeb v Kadani, kteří k nám jezdí 2x ročně (dušičky, advent) prodávat za symbolické ceny
své výrobky, určené k výzdobě (věnce, svícny, vazby).
Z alternativních terapií provozujeme především terapii Snoezelen 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. Navštěvují nás i pejskové ze spolku Šťastný pes -
Handicap, kteří se cvičí na asistenční psy a naši klienti tak napomáhají jako „figuranti“ i ve
výcviku.
Několikrát do roka pořádáme pro klienty výlety na různá místa (např. návštěva pivovaru,
sadů Studený, výstav, Zoo parku…). Pravidelně navštěvují klienti kadaňské kino Hvězda a
městské galerie.
V našem Domově působí hned několik dobrovolníků, kteří pomáhají našim klientům jak při
individuální práci, tak v činnostech aktivizačních a tím přispívají ke zlepšení
psychosociálních podmínek klientů. Jsou našim klientům oporou a plní roli důvěrných
společníků.  Dobrovolník vykonává svou dobrovolnou činnost bez nároku na odměnu. Z
dobrovolnické činnosti je nejoblíbenější canisterapie, povídání si, naslouchání, hraní
společenských her, ale nejvíce klienti ocení, věnuje-li jim někdo trochu svého času. Další
dobrovolnou aktivitou, která je v žebříčku oblíbenosti, v těsném závěsu za canisterapií, jsou
pravidelné páteční bohoslužby - mše, které se konají v místní kapli sv. Zdislavy a také
individuální návštěvy faráře na pokojích klientů, kteří se nemůžou na mši do kaple dostavit.
Velmi oblíbené mezi klienty jsou zábavná odpoledne s hudbou (např. Vinobraní,
Oktoberfest, Čarodějnice, Anenská zábava, „úlety s Úletem“…) a také koktejlové párty a
grilování.
Do řady dobrovolníků se připojili i piloti cyklorikši.
Za rok 2019 docházelo do Domova 17 dobrovolníků. Pravidelné návštěvy pana faráře čítají
60 - 70 hodin ročně.  Koordinátorka dobrovolníků, vedoucí IP, seznamuje dobrovolníky s
bezpečnostními předpisy, náplní práce a Etickým kodexem a také s naším zařízením a
úzce s nimi spolupracuje.
Kromě pravidelných návštěv jednotlivých dobrovolníků se 2x v roce 2019 uskutečnil firemní
dobrovolnický den (ČEZ a Skanska).

Přehled příchodů do Domova pro seniory v souvislosti s místem bydliště:

Příchody do DpS - rok 2019
Kadaň Klášterec

n/O.
Chomutov Okolní obce Ostatní Příchody

celkem
standardní 21 0 0 0 1 22
ošetřovatelské 13 3 0 0 3 19
celkem 34 3 0 0 4 41

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. Žádosti posuzujeme

přicházejí do Domova a společně se seniory tvoří. My na oplátku pro děti pořádáme Dětský
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Několikrát do roka pořádáme pro klienty výlety na různá místa (např. návštěva pivovaru,
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dobrovolnické činnosti je nejoblíbenější canisterapie, povídání si, naslouchání, hraní
společenských her, ale nejvíce klienti ocení, věnuje-li jim někdo trochu svého času. Další
dobrovolnou aktivitou, která je v žebříčku oblíbenosti, v těsném závěsu za canisterapii, jsou
pravidelné páteční bohoslužby - mše, které se konají v místní kapli Sv. Zdislavy a také
individuální návštěvy faráře na pokojích klientů, kteří se nemůžou na mši do kaple dostavit.
Velmi oblíbené mezi klienty jsou zábavná odpoledne s hudbou (např. Vinobraní,
Oktoberfest, Čarodějnice, Anenská zábava, „úlety s Úletem“...) a také koktejlové párty a
grilování.
Do řady dobrovolníků se připojili i piloti cyklorikši.
Za rok 2019 docházelo do Domova 17 dobrovolníků. Pravidelné návštěvy pana faráře čítají
60 - 70 hodin ročně. Koordinátorka dobrovolníků, vedoucí IP, seznamuje dobrovolníky s
bezpečnostními předpisy, náplní práce a Etickým kodexem a také s naším Zařízením a
úzce s nimi spolupracuje.
Kromě pravidelných návštěvjednotlivých dobrovolníků se 2x v roce 2019 uskutečnil firemní
dobrovolnický den (ČEZ a Skanska).

Přehled příchodů do Domova pro seniory v souvislosti s místem bydliště:

Příchody do DpS - rok 2019

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

standardní 21 0 0 0 1 22
ošetřovatelské 1 3 3 0 0 3 19
celkem 34 3 0 0 4 41

Zákon nám určuje přijímat klienty Z celé ČR. Vzhledem ktomu, 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 umist'ováni přednostně. Žádosti posuzujeme
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komisionálně a jedním z hlavních kritérií je stupeň naléhavosti umístění v pobytovém
zařízení.
Do příchodů se započítávají i klienti na krátkodobý pobyt.

Počet úmrtí na ošetřovatelských a standardních lůžkách

rok 2016 2017 2018 2019
standardní 17 15 15 21
ošetřovatelské 17 20 15 17
celkem 34 35 30 38

Z uvedené tabulky vyplývá, že každým rokem se v Domově vymění více než čtvrtina
klientů.

Přehled klientů dle zdravotního stavu:
Míra péče:

- nutná pomoc při podávání stravy 25 osob
- imobilní 46 osob
- nutný dohled 82 osob

Kompenzační pomůcky:
- hole + berle 7 osob
- chodítko 33 osob
- invalidní vozík 32 osob

Stav po CMP 40 osob

Diabetes mellitus 44 osob
z toho: doporučená diet. strava 9 osob

PAD (tablety) 20 osob
inzulín 15 osob
hemodialýza 2 osoby

Přehled pravidelných mobilizačních úkonů
nácvik chůze s dopomocí 20x denně
APT (Aktivní-pasivní trenažer) 6x denně

počet uživatelů, u kterých jsou během roku prováděny tyto úkony:
perlička 18 uživatelů
LTV (Léčebná tělesná výchova) 20 uživatelů
magnet 15 uživatelů
masáž 20 uživatelů
solux 18 uživatelů
perličková vana nožní 7 uživatelů
chůze 75 uživatelů

Mobilizační úkony se provádějí opakovaně, dle zdravotního stavu klientů a také
dle ordinace lékaře.
Zdravotní a obslužný 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. K vysvětlení našich cílů a provozních záležitostí každoročně (květen/červen)

komisionálně a jedním Z hlavních kritérií je stupeň naléhavosti umístění vpobytovém
Zařízení.
Do příchodů se započítávají i klienti na krátkodobý pobyt.

Počet úmrtí na ošetřovatelských a standardních Iůžkách

rok 2016 2017 2018 2019
standardní 17 15 15 21
ošetřovatelské 17 20 1 5 1 7
celkem 34 35 30 38

Z uvedené tabulky vyplývá, Že každým rokem se v Domově vymění více než čtvrtina
klientů.

Přehled klientů dle Zdravotního stavu:

Míra péče:
- nutná pomoc při podávání stravy 25 osob
- imobilní 46 osob
- nutný dohled 82 osob

Kompenzační pomůcky:
- hole + berle 7 osob
- chodítko 33 osob
- invalidní vozík 32 osob

Stav po CMP 40 osob

Diabetes mellitus 44 osob
Z toho: doporučená diet. strava 9 osob

PAD (tablety) 20 osob
inzulín 15 osob
hemodialýza 2 osoby

Přehled pravidelných mobilizačních úkonů

nácvik chůze S dopomocí 20x denně
APT (Aktivní-pasivní trenažer) 6x denně

počet uživatelů, u kterých jsou během roku prováděny tyto úkony:
perlička 18 uživatelů
LTV (Léčebná tělesná výchova) 20 uživatelů
magnet 15 uživatelů
masáž 20 uživatelů
solux 18 uživatelů
perličková vana nožní 7 uživatelů
chůze 75 uživatelů

Mobilizační úkony se provádějí opakovaně, dle zdravotního stavu klientů a také
dle ordinace lékaře.
Zdravotní a obslužný personál vykonává fyzicky i psychicky náročnou práci. Zátěž lidí, kteří
pracují vsociální sféře je obrovská a zaslouží si nejen finanční, ale také Společenské
ocenění. Kvysvětlení našich cílů a provozních záležitostí každoročně (květen/červen)
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pořádáme schůzku s příbuznými a blízkými našich obyvatel a Den otevřených dveří pro
veřejnost (již tradičně se uskutečnil i v roce 2019 v rámci „Týdne sociálních služeb“ - 2.
týden v říjnu a byl součástí celorepublikového Dne otevřených dveří v pobytových
zařízeních sociální péče dne 8. 10. 2019).

Stížnosti a podněty:
Domov má jasně stanovená pravidla pro hodnocení služby. Součástí jsou i pravidla pro
přijímání a vyřizování stížností - ve všech našich zařízeních jsou k dispozici Schránky přání
a stížností. Každoročně je pořádána mezi klienty, příbuznými i zaměstnanci anonymní
anketa spokojenosti se službami.
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 se velmi osvědčila. V průběhu dosavadních vizitací
vesměs všichni navštívení klienti vyjádřili spokojenost, v případě jakýchkoliv připomínek
řešíme vždy vše ihned, na místě.
Na Domově pracuje též Výbor obyvatel, který se pravidelně 1x za dva měsíce 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. Přinášejí také poznatky ze života klientů Domova, někdy též i jejich požadavky
či připomínky. 4x do roka pořádáme též Setkání s klienty, kdy jsou klienti informováni o
dění v Domově. Na jejich otázky jsou připraveni odpovědět jednotliví vedoucí úseků i
ředitelka organizace.
V roce 2019 byly Schránky důvěry (přání a stížností) vybrány 12x, vždy za přítomnosti
svědka z řad klientů, obsahovaly 3 připomínky, které byly ihned vyřešeny.
Mobilní schránky důvěry v roce 2019 obsahovaly 1 podnět - jednalo se o vyjádření
spokojenosti klienta.
Aktivizační schránky obsahovaly 5 přání, 4 byly realizovány ihned, 1 přání bylo přání
klientky z OS, která u nás byla pouze 14 dní a nevěděla, že aktivita se koná v Domově
zcela pravidelně.
V Knize ústních a telefonických stížností bylo 1 zápis - 1x stížnost klientky, z toho 3 patří
na DpS a 2 na PS - 1x stížnost syna klienta na chování spolubydlícího, 2x opakovaná
stížnost klientky na chování spolubydlící.
Prostřednictvím Schránky ředitelky či e-mailem byly v roce 2019 podány 2 připomínky -
byly ihned vyřešené.
Kniha nežádoucích příhod a mimořádných událostí obsahovala 1 zápis – opatření bylo
učiněno ihned.
Kniha záznamů z projednávání nežádoucích příhod - 3 záznamy:
1x nespokojenost klientky – vyřešeno ihned
1x porušování kolektivního soužití – vyřešeno s klientkou ihned
1x nespokojenost příbuzné ohledně umístění klientky v jídelně – vyřízeno ihned
Zcela mimořádnou situaci v rámci stížností byly opakované, hrubé a neoprávněně stížnosti
syna klientky, tato záležitost začala již v prosinci 2017 a trvala i v roce 2018 a 2019.
V Domově pracuje Etická komise, která řeší podněty či stížnosti, je složená z pracovníků
Domova, příbuzných, dobrovolníků a zástupců sociálního odboru zřizovatele.
V Knize pochval – byl 1 zápis – pochvala Krajské rady seniorů z návštěvy zařízení + 6
pochval bylo předáno přímo ústně.
Z proběhlé ankety za rok 2019 vzešlo několik připomínek, které byly dle provozních
možností řešeny. Průměrná výsledná hodnotící známka od příbuzných byla 1,82 (Věžní) a
1,80 (detašované pracoviště). Od klientů Domova pro seniory byla průměrná hodnotící
známka 2,00 (Věžní). Klienti detašovaného pracoviště se ankety nezúčastnili.
Kromě roční ankety spokojenosti s provozem probíhá 2x ročně též anketa spokojenosti
s dobrovolníky.

pořádáme schůzku s příbuznými a blízkými našich obyvatel a Den otevřených dveří pro
veřejnost (již tradičně se uskutečnil i v roce 2019 v rámci „Týdne sociálních služeb“ - 2.
týden v říjnu a byl součástí celorepublikového Dne otevřených dveří v pobytových
zařízeních sociální péče dne 8. 10. 2019).

Stížnosti a podněty:

Domov má jasně Stanovená pravidla pro hodnocení služby. Součástí jsou i pravidla pro
přijímání a vyřizování stížností- ve všech našich zařízeních jsou k dispozici Schránky přání
a stížností. Každoročně je pořádána mezi klienty, příbuznými i zaměstnanci anonymní
anketa spokojenosti se službami.
Jako další výstup pro hodnocení Služby slouží „vizitace“ péče - kdy tým pracovníků
navštěvuje seniory a celkově formou rozhovoru a pozorování zjišt'uje spokojenost se
službou. Tato forma hodnocení služby se velmi osvědčila. V průběhu dosavadních vizitací
vesměs všichni navštívení klienti vyjádřili spokojenost, v případě jakýchkoliv připomínek
řešíme vždy vše ihned, na místě.
Na Domově pracuje též Výbor obflatel, který Se pravidelně 1x za dva měsíce 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. Přinášejí také poznatky ze života klientů Domova, někdy též i jejich požadavky
či připomínky. 4x do roka pořádáme též Setkání s klienty, kdy jsou klienti informováni o
dění v Domově. Na jejich otázky jsou připraveni odpovědět jednotliví vedoucí úseků i
ředitelka organizace.

V roce 2019 byly Schránky důvěrv (přání a stížností) vybrány 12x, vždy za přítomnosti
Svědka z řad klientů, obsahovaly 3 připomínky, které byly ihned vyřešeny.
Mobilní schránky důvěry v roce 2019 obsahovaly 1 podnět - jednalo se o vyjádření
spokojenosti klienta.
Aktivizační Schránky obsahovaly 5 přání, 4 byly realizovány ihned, 1 přání bylo přání
klientky z OS, která u nás byla pouze 14 dní a nevěděla, že aktivita Se koná v Domově
zcela pravidelně.
V Knize ústních a telefonických stížností bylo 1 zápis - 1x stížnost klientky, z toho 3 patří
na DpS a 2 na PS - 1x Stížnost syna klienta na chování spolubydlícího, 2x opakovaná
stížnost klientky na chování spolubydlící.
Prostřednictvím Schránky ředitelky či e-mailem byly v roce 2019 podány 2 připomínky -
byly ihned vyřešené.
Kniha nežádoucích příhod a mimořádných událostí obsahovala 1 zápis - opatření bylo
učiněno ihned.
Kniha záznamů z projednávání nežádoucích příhod - 3 záznamy:
1x nespokojenost klientky - vyřešeno ihned
1x porušování kolektivního soužití- vyřešeno S klientkou ihned
1x nespokojenost příbuzné ohledně umístění klientky vjídelně - vyřízeno ihned
Zcela mimořádnou Situaci v rámci stížnoStí byly opakované, hrubé a neoprávněně stížnosti
Syna klientky, tato záležitost začala již v prosinci 2017 a trvala i v roce 2018 a 2019.
V Domově pracuje Etická komiSe, která řeší podněty či stížnosti, je Složená z pracovníků
Domova, příbuzných, dobrovolníků a zástupců Sociálního odboru zřizovatele.
V Knize pochval - byl 1 zápis - pochvala Krajské rady seniorů z návštěvy zařízení + 6
pochval bylo předáno přímo ústně.
Z proběhlé ankety za rok 2019 vzešlo několik připomínek, které byly dle provozních
možností řešeny. Průměrná výsledná hodnotící známka od příbuzných byla 1,82 (Věžní) a
1,80 (detašované pracoviště). Od klientů Domova pro Seniory byla průměrná hodnotící
známka 2,00 (Věžní). Klienti detašovaného pracoviště Se ankety nezúčastnili.
Kromě roční ankety spokojenosti S provozem probíhá 2x ročně též anketa spokojenosti
S dobrovolníky.
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V knize „Připomínky ke stravování“ byly 3 zápisy – vždy pochvaly za dobré jídlo.

Odlehčovací služba (OS)
Odlehčovací služba je plně zakomponovaná do provozu Domova a klienti mohou využívat
všechny možnosti, 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.).
Platba za Odlehčovací službu byla ve výši 60 Kč za hodinu a od 1. 4. 2019 ve výši 80 Kč
za hodinu + odebraná strava.
Při pobytu až na 3 měsíce se vychází z úhrady za 3 lůžkový pokoj se sociálním zařízením
pro 3 osoby (od 1. 1. 2019 329 Kč na den a od 1. 4. 2019 380 Kč na den).
Klienti Odlehčovací služby na konci pobytu vyplňují anketu spokojenosti – všichni klienti
vyjádřili spokojenost. Často se stává, že klient z OS se k nám vrací nebo se stane klientem
Domova.
Příjem Odlehčovací služby plyne především z úhrad klientů (rok 2019 – 291 332 Kč),
dotace zřizovatele 224 398 Kč a dotace MPSV (KÚ) 224 800 Kč, v rámci Malého dotačního
programu 3 267 Kč. Náklady na Odlehčovací službu činily 743 797 Kč.
V roce 2019 využilo OS 21 klientů.

Pečovatelská služba  (PS)
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. To se změnilo až v roce 2016.
Za rok 2019 činil výdělek PS 3 049 073 Kč, náklady na PS činily 7 917 673 Kč.
Příspěvek zřizovatele činil 1 395 409 Kč a dotace MPSV (KÚ) 3 331 300 Kč, z Malého
dotačního programu jsme obdrželi 64 176 Kč.

Ke 31.12. 2019 měla Pečovatelská služba 194 klientů.

Za rok 2019 byla poskytnuta pečovatelská služba 245 klientům.

Domy s pečovatelskou službou:
Průměrná obsazenost bytů za rok 2019

DPS Věžní (celkem 41 bytů) - ø 39,08
DPS Hrad   (celkem 36 bytů) - ø 35,42

Dle našich informací během roku 2019 pobíralo příspěvek na péči 64 klientů PS, u několika
probíhá jednání. Ovšem pokud si klient vyřizuje PnP sám, nemusíme se to ani dozvědět,
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dovoz obědů 56 klientů

v terénu 61 klientů

v DPS Věžní 40 klientů

v DPS Hrad 37 klientů

V knize „Připomínky ke Stravování“ byly 3 Zápisy - vždy pochvaly Za dobré jídlo.

Odlehčovací služba (OS)
Odlehčovací služba je plně zakomponovaná do provozu Domova a klienti mohou využívat
všechny možnosti, jako stálí obyvatelé Domova.
Odlehčovací Služba je využívána především pečujícími rodinami s cílem ulehčit jim
vurčitém období péči a Starost o svého blízkého (v době rekreace, lázní, lékařského
zákroku, úprav v bytě apod.).
Platba za Odlehčovací službu byla ve výši 60 Kč za hodinu a od 1. 4. 2019 ve výši 80 Kč
za hodinu + odebraná Strava.
Při pobytu až na 3 měsíce Se vychází z úhrady za 3 lůžkový pokoj Se sociálním zařízením
pro 3 osoby (od 1. 1.2019 329 Kč na den a od 1.4.2019 380 Kč na den).
Klienti Odlehčovací Služby na konci pobytu vyplňují anketu Spokojenosti - všichni klienti
vyjádřili Spokojenost. Často Se Stává, že klient z OS Se k nám vrací nebo Se stane klientem
Domova.
Příjem Odlehčovací Služby plyne především z úhrad klientů (rok 2019 - 291 332 Kč),
dotace zřizovatele 224 398 Kč a dotace MPSV (KÚ) 224 800 Kč, v rámci Malého dotačního
programu 3 267 Kč. Náklady na Odlehčovací službu činily 743 797 Kč.

V roce 2019 využilo OS 21 klientů.

Pečovatelská služba (PS)
v-vı

nebot' na jakékoliv Služby PS nebyla dlouhodobě poskytována vůbec žádná či minimální
Státní dotace. To Se změnilo až v roce 2016.
Za rok 2019 činil výdělek PS 3 049 073 Kč, náklady na PS činily 7 917 673 Kč.
Příspěvek zřizovatele činil 1 395 409 Kč a dotace MPSV (KÚ) 3 331 300 Kč, z Malého
dotačního programu jsme obdrželi 64 176 Kč.

Ke 31.12. 2019 měla Pečovatelská služba 194 klientů.

Za rok 2019 byla poskytnuta pečovatelská Služba 245 klientům.

I dovoz obědů 56 klientů

I v terénu 61 klientů

I v DPS Věžní 40 klientů

I v DPS Hrad 37 klientů

Domy s pečovatelskou Službou:

Průměrná obsazenost bytů za rok 2019
DPS Věžní (celkem 41 bytů) - ø 39,08
DPS Hrad (celkem 36 bytů) - ø 35,42

Dle našich informací během roku 2019 pobíralo příspěvek na péči 64 klientů PS, u několika
probíhá jednání. Ovšem pokud Si klient vyřizuje PnP Sám, nemusíme se to ani dozvědět,
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nejsou povinni nám tuto skutečnost sdělovat, přestože nás uvedou jako poskytovatele
služby.

Přehled úkonů a výdělku Pečovatelské služby za rok 2019

Počet
hodin/úkonů/ks

Sazba Kč + Zdarma

PP Přítomnost
pečovatelky

3 199,25 hod 130,- Kč / hod 392 593,50- Kč 179,25 hod
Nákup – malý 957,5 hod 90,- Kč / hod 96 965,- Kč 60 hod
Nákup – velký 688 x 65,- Kč / úkon 43 785,- Kč 54 x
Nákup – další 63,5 hod 80,- Kč / hod 5 040,- Kč 0,5 hod
Prádlo 4 300,4 kg 70,- 60,- Kč/kg 288 320,- Kč 143,8 kg

Dopr. k lékaři 90,75 hod 130,- Kč / hod 11 797,50 Kč 0 hod
Celkem - 838 501,- Kč
Služby zdarma 42 832,50 Kč
Dovoz obědů 24 525 x 19,- 20,- Kč 480 469,- Kč

Obědy zdarma
zdarma

518 x 10 279,- Kč
Fakult. služby
sslužby

35 824,- Kč
Celkový výdělek PS 1 354 794,- Kč

1 013 431,- Kč
Kč Kč

53 111,50 Kč

Kromě veškerých placených úkonů dle zákona č. 108/2006 Sb. a prováděcích vyhlášek,
poskytují pečovatelky také určité služby zdarma – pro účastníky odboje a pro osoby
perzekuované a rehabilitované. Manželky a manželé byli v roce 2014 vyjmuti ze zákona a
v roce 2015 byl nárok obnoven. Aby nedošlo ke zneužívání těchto služeb, a také
z kapacitních důvodů, poskytujeme zdarma pouze určitou míru úkonů, což je ošetřeno
individuálním plánu klienta.
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.
V našich DPS je soustředěno větší množství obyvatel, proto je občas postaráno 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. Na DPS Hrad jeden aktivní
klient sám s naší podporou zařizuje pravidelná posezení, turnaje a kulturní vystoupení.
Pokud mají senioři zájem o divadelní představení či koncert, je jim pracovníky KZK
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

nejsou povinni nám tuto skutečnost sdělovat, přestože náS uvedou jako poskytovatele
služby.

Přehled úkonů a výdělku Pečovatelské služby Za rok 2019

hodÍSĚĚŠLů/ks Sazba Kč + Zdarma

PP Přítomnost 3 199,25 hod 130,- Kč/ hod 392 593,50- Kč 179,25 hod
Nákup - malý 957,5 hod 90,- Kč/ hod 96 965,- Kč 60 hod
Nákup - velký 688 X 65,- Kč/ úkon 43 785,- Kč 54 X
Nákup - další 63,5 hod 80,- Kč/ hod 5 040,- Kč 0,5 hod
Prádlo 4 300,4 kg 70,- 60,- Kč/kg 288 320,- Kč 143,8 kg

Dopr. k lékaři 90,75 hod 130,- Kč/ hod 11 797,50 Kč 0 hod
Celkem - 838 501,- Kč
Služby Zdarma 42 832,50 Kč
Dovoz obědů 24 525 x 19,- 20,- Kč 480 469,- Kč

Obědy Zdarma 518 x 10 279,- Kč
Fakult. služby 35 824,- Kč
Celkový výdělek PS 1 354 794,- Kč 53 111,50 Kč

Kromě veškerých placených úkonů dle Zákona č. 108/2006 Sb. a prováděcích vyhlášek,
poskytují pečovatelky také určité služby Zdarma - pro účastníky odboje a pro osoby
perZekuované a rehabilitované. Manželky a manželé byli v roce 2014 vyjmuti Ze Zákona a
vroce 2015 byl nárok obnoven. Aby nedošlo ke zneužívání těchto Služeb, a také
Z kapacitních důvodů, poskytujeme Zdarma pouze určitou míru úkonů, což je ošetřeno
individuálním plánu klienta.
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 umist'ováni 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.
V našich DPS je soustředěno větší množStví obyvatel, proto je občas postaráno 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. Na DPS Hrad jeden aktivní
klient Sám s naší podporou zařizuje pravidelná posezení, turnaje a kulturní vyStoupení.
Pokud mají senioři zájem o divadelní představení či koncert, je jim pracovníky KZK
rezervováno vždy místo v předních řadách. l duchovní péče je zajištěna - 1 x měsíčně
dochází duchovní do DPS Věžní, jsou zváni i klienti z DPS Hrad, několik obyvatel DPS
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Věžní navštěvuje mše na blízkém Domově pro seniory. Některé akce či soutěže jsou
pořádány společně s Domovem. Dle žádostí klientů dochází do bytů v obou DPS
pedikérka.
Také na PS proběhla anketa spokojenosti se službou, uživatelé Pečovatelské služby
odevzdali 73 anketních lístků, průměrná hodnotící známka od uživatelů byla 1,51. Z návrhů
a námětů vzešlých z ankety vyplynulo několik drobných pracovních úprav či změn.
Schránky přání a stížností v roce 2019 byly vybrány 51x. Neobsahovaly žádnou stížnost.
V Knize ústních a telefonických stížností nebyly žádné stížnosti či podněty.
Také vizitace jako systém kontroly na úseku pečovatelské služby probíhají, veškeré
provedené vizitace v roce 2019 shledaly poskytované služby, dle slov klientů, kvalitní.
Klienti vyjadřovali naprostou spokojenost.

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 potravin je stravovací jednotka pravidelně navyšována a zavedl se
výběrový příplatek za častější přílohy (saláty, zelenina), kdy si klient zvolí dle svého
uvážení bohatší stravu.
Úzce spolupracujeme se smluvní nutriční terapeutkou, která nám pomáhá při sestavování
vhodného a nutričně vyváženého jídelníčku a také sleduje technologii přípravy pokrmů.
Z Ankety, které se zúčastnili klienti odebírající oběd (67 respondentů) vyšla známka 1,91.

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
- v roce 2017 jsme nově zavedli výběr obědů a večeří a 1x měsíčně výběr snídaně

ze 4 variant

Všechny typy stravy mohou být i ve variantě částečně či plně mleté popř. speciální mix.
Kapacita kuchyně je maximálně 300 obědů, v současné době je kapacita dostačující.
Složení jídelníčku schvaluje také lékař a také klienti mají možnost přání či připomínek ke
stravování, ke složení jídelníčku. Ke stravě se klienti mohou vyjadřovat a připomínkovat
prostřednictvím knihy „Připomínky ke stravě“ či Schránek přání a stížností, na schůzkách
s vedením (čtvrtletně), individuálně prostřednictvím členů Výboru obyvatel Každý oběd
mohou strávníci v jídelně ohodnotit pomocí „hodnotícího zařízení“ (chutnalo, nechutnalo,
nemám rád). V naprosté většině klientům obědy chutnají, cca 2 - 3x do měsíce se
„nechutná“ objeví v počtu 1 - 3 hlasující.
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.

Přehled uvařené stravy za rok 2019

všechna strava celkem 214 013 ks průměr na 1 den 586,34 ks
po-pá 184 411 ks průměr na 1 den 706,56 ks
so-ne 29 602 ks průměr na 1 den 284,63 ks

Věžní navštěvuje mše na blízkém Domově pro seniory. Některé akce či soutěže jsou
pořádány společně sDomovem. Dle žádostí klientů dochází do bytů v obou DPS
pedikérka.
Také na PS proběhla anketa Spokojenosti se službou, uživatelé Pečovatelské služby
odevzdali 73 anketních lístků, průměrná hodnotící Známka od uživatelů byla 1,51 . Z návrhů
a námětů vzešlých Z ankety vyplynulo několik drobných pracovních úprav či změn.
Schránky přání a Stížností v roce 2019 byly vybrány 51x. Neobsahovaly žádnou stížnost.
V Knize ústních a telefonických stížností nebyly žádné Stížnosti či podněty.
Také viZitace jako systém kontroly na úseku pečovatelské služby probíhají, veškeré
provedené viZitace v roce 2019 shledaly poskytované služby, dle slov klientů, kvalitní.
Klienti vyjadřovali naprostou spokojenost.

Kuchzň
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 potravin je stravovací jednotka pravidelně navyšována a Zavedl se
výběrový příplatek Za častější přílohy (saláty, zelenina), kdy Si klient Zvolí dle svého
uvážení bohatší stravu.
Úzce spolupracujeme se smluvní nutriční terapeutkou, která nám pomáhá při sestavování
vhodného a nutričně vyváženého jídelníčku a také sleduje technologii přípravy pokrmů.
Z Ankety, které se Zúčastnili klienti odebírající oběd (67 respondentů) vyšla Známka 1,91.

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
- v roce 2017 jsme nově Zavedli výběr obědů a večeří a 1x měsíčně výběr snídaně

Ze 4 variant

Všechny typy stravy mohou být i ve variantě částečně či plně mleté popř. speciální mix.
Kapacita kuchyně je maximálně 300 obědů, v současné době je kapacita dostačující.
Složení jídelníčku schvaluje také lékař a také klienti mají možnost přání či připomínek ke
stravování, ke složení jídelníčku. Ke stravě se klienti mohou vyjadřovat a připomínkovat
prostřednictvím knihy „Připomínky ke stravě“ či Schránek přání a stížností, na schůzkách
svedením (čtvrtletně), individuálně prostřednictvím členů Výboru obyvatel Každý oběd
mohou strávníci vjídelně ohodnotit pomocí „hodnotícího Zařízení“ (chutnalo, nechutnalo,
nemám rád). Vnaprosté většině klientům obědy chutnají, cca 2 - 3x do měsíce se
„nechutná“ objeví v počtu 1 - 3 hlasující.
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.

Přehled uvařené stravy Za rok 2019

všechna strava celkem 214 013 ks průměr na 1 den 586,34 ks
po-pá 184 411 ks průměr na 1 den 706,56 ks
so-ne 29 602 ks průměr na 1 den 284,63 ks
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---------------------------------------------------------------------------------------------
z toho :

pečovatelská služba obědy 25 042 ks průměr na 1 den 68,61 ks
po-pá 18 401 ks průměr na 1 den 70,50 ks
so-ne 6 641 ks průměr na 1 den 63,86 ks

Domov pro seniory
celodenní strava 178 036 ks průměr na 1 den 487,77 ks
po-pá 127 679 ks průměr na 1 den 489,19 ks
so-ne 50 357 ks průměr na 1 den 484,20 ks

Náklady na potraviny za rok 2019 – celkem 4 302 41,35 Kč

Ceny stravy – Domov pro seniory od 1. 1. 2019

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

strava – dieta 3
normální 88 Kč

75 Kč
režie

strava – dieta 2
šetřící   89 Kč

75 Kč
režie

strava - dieta 9
diabetická  90 Kč

75 Kč
režie

snídaně 14 11 14 11 14 11
přesnídáv

ka 7 6 7 6 7 6
oběd 34 36 35 36 36 33

svačina 7 6 7 6 7 6
večeře 24 16 24 16 24 19

2.večeře 2 - 2 - 2 -

Ceny oběda včetně režie

Úprava ceny stravy pro DpS od 1. 1. 2019

cena pro docházející seniory :

cena stravenky finanční norma režie
na potraviny

oběd - strava 3 normální 70 Kč 34 Kč 36 Kč
oběd - strava 2 šetřící 71 Kč 35 Kč 36 Kč
oběd - strava 9 diabetická 72 Kč 36 Kč 36 Kč

Z toho :

pečovatelská služba obědy
DO-Pá
SO-ne

Domov pro seniory
celodenní Strava
po-pá
so-ne

25 042 ks
18 401 ks
6 641 ks

178 036 ks
127 679 ks
50 357 ks

průměr na 1 den
průměr na 1 den
průměr na 1 den

průměr na 1 den
průměr na 1 den
průměr na 1 den

Náklady na potraviny Za rok 2019 - celkem 4 302 41,35 Kč

68,61 ks
70,50 ks
63,86 ks

487,77 ks
489,19 ks
484,20 ks

Ceny Stravy - Domov pro seniory od 1. 1. 2019

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

strava - dieta 3 75 Kč Strava - dieta 2 75 Kč strava - dieta 9 75 Kč
normální 88 Kč režie šetřící 89 Kč režie diabetická 90 Kč režie

snídaně 14 11 14 11 14 11
přesnídáv

ka 7 6 7 6 7 6

oběd 34 36 35 36 36 33

svačina 7 6 7 6 7 6

večeře 24 1 6 24 1 6 24 1 9

2.večeře 2 - 2 - 2 -

Ceny oběda včetně režie

Úprava ceny stravy pro DpS od 1. 1. 2019

cena pro docházející seniory :

cena stravenky

oběd - strava 3 normální
oběd - strava 2 šetřící
oběd - strava 9 diabetická

70 Kč
71 Kč
72 Kč

finanční norma
na potraviny

34 Kč
35 Kč
36 Kč
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režie

36 Kč
36 Kč
36 Kč
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cena pro Pečovatelskou službu :

cena stravenky finanční norma režie
na potraviny

oběd - strava 3 normální 62 Kč 34 Kč 28 Kč
oběd - strava 2 šetřící 63 Kč 35 Kč 28 Kč
oběd - strava 9 diabetická 64 Kč 36 Kč 28 Kč

cena pro zaměstnance a praktikanty :

cena stravenky finanční norma FKSP
na potraviny

zaměstnanci 20 Kč 34 Kč 14 Kč

Úprava ceny stravy pro DpS od 1. 4. 2019

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

strava – dieta 3
normální 90 Kč

80
Kč
režie

strava – dieta 2
šetřící 90 Kč

80 Kč
režie

strava - dieta 9
diabetická 90
Kč

80 Kč
režie

snídaně 14 11 14 11 14 11
přesnídáv
ka 7 5 7 5 7 5
oběd 36 39 36 39 36 39
svačina 7 6 7 6 7 6
večeře 24 19 24 19 24 19
2.večeře 2 - 2 - 2 -

Úprava ceny oběda včetně režie od    1.4. 2019

cena pro docházející seniory :

cena stravenky finanční norma režie
na potraviny

oběd - strava 3 normální 75 Kč 36 Kč 39 Kč
oběd - strava 2 šetřící 75 Kč 36 Kč 39 Kč
oběd - strava 9 diabetická 75 Kč 36 Kč 39 Kč

cena pro Pečovatelskou službu :

cena stravenky finanční norma režie
na potraviny

oběd - strava 3 normální 72 Kč 36 Kč 36 Kč
oběd - strava 2 šetřící 72 Kč 36 Kč 36 Kč
oběd - strava 9 diabetická 72 Kč 36 Kč 36 Kč

cena pro Pečovatelskou službu :

cena Stravenky finanční norma

oběd - strava 3 normální 62 Kč
oběd - strava 2 šetřící 63 Kč
oběd - strava 9 diabetická 64 Kč

cena pro Zaměstnance a praktikanty :

cena stravenky

Zaměstnanci 20 Kč

Úprava ceny stravy pro DpS od 1. 4. 2019

na potraviny
34 Kč
35 Kč
36 Kč

finanční norma
na potraviny

34 Kč

režie

28 Kč
28 Kč
28 Kč

FKSP

14 Kč

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

strava - dieta 3 80 strava - dieta 2 80 Kč strava - dieta 9 80 Kč
normální 90 Kč Kč šetřící 90 Kč režie diabetická 90 režie

režie Kč

snídaně 14 11 14 11 14 11
přesnídáv
ka 7 5 7 5 7 5
oběd 36 39 36 39 36 39
svačina 7 6 7 6 7 6
večeře 24 19 24 19 24 19
2.večeře 2 - 2 - 2 -

Úprava ceny oběda včetně režie od 1.4. 2019

cena pro docházející seniory :

cena stravenky finanční norma režie
na potraviny

oběd - strava 3 normální 75 Kč 36 Kč 39 Kč
oběd - strava 2 šetřící 75 Kč 36 Kč 39 Kč
oběd - strava 9 diabetická 75 Kč 36 Kč 39 Kč

cena pro Pečovatelskou službu :

cena stravenky finanční norma režie
na potraviny

oběd - strava 3 normální 72 Kč 36 Kč 36 Kč
oběd - strava 2 šetřící 72 Kč 36 Kč 36 Kč
oběd - strava 9 diabetická 72 Kč 36 Kč 36 Kč
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cena stravenky finanční norma FKSP
na potraviny

zaměstnanci 22 Kč 36 Kč 14 Kč

Úsek kuchyně bohužel patří k havarijně nejvytíženějším. Oprav jak zařízení, tak vnitřních
vybavovacích předmětů stále přibývá, přístroje jsou již dávno po záruce. Zřetelně se
projevuje „kvalita“ vybavovacích předmětů. Náklady na opravy narůstají neúměrnou
křivkou. Dodány bohužel byly nejlevnější přístroje a nyní se z tohoto důvodu provoz
neúměrně prodražuje.
V roce 2018 byly opraveny: myčka, tuková jímka, lednice, osvětlení, vzduchotechnika,
jídelna byla vymalována a byl zakoupen nový kuchyňský robot, v roce 2019 byly opraveny
elektrické rozvody, vzduchotechnika a další světelné zdroje a zakoupena myčka na černé
nádobí, opakovaně byla opravována myčka nádobí, drtička a kotle - ventily.

Standardy kvality sociální péče, inspekce kvality a způsoby
zlepšování kvality

Pravidelně 1x ročně v organizaci dochází k celkové revizi Standardů kvality. 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 dle poznatků z provozu, zaměstnanci prošli mnoha
školeními, snažíme se připravit co nejlépe na nejrůznější situace, které přináší péče o
seniory. 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, Tým také reaguje na zjištění z anket, vizitací a z hodnocení péče.
Inspekce kvality proběhla v dubnu 2018, a ač jsme se inspekce obávali, nakonec jsme byli
velmi úspěšní a obdrželi vysoké slovní hodnocení, což bylo pro veškerý personál velmi
příjemné.

E-Qalin
Již v roce 2011 jsme v našem Domově zahájili a v roce 2013 proces sebehodnocení
prostřednictvím projektu E-Qalin.  Cílem projektu bylo zlepšit, zkvalitnit a zefektivnit sociální
služby pro naše klienty. V Domově 18 měsíců pracovaly tři pracovní skupiny a skupina
řídící. Schůzky všech skupin probíhaly pravidelně podle stanovených časových
harmonogramů.
V současné době naše zkušenosti pravidelně předáváme v rámci školení procesních
manažerů v rámci APSS ČR. S výsledky E-Qalinu nadále pracujeme a sledujeme plnění
dlouhodobých úkolů v rámci ročního hodnocení služeb.

Hodina života
V roce 2017 zavedený způsob zjišťování kvality péče a prostředí a následně nacházení
cest ke zlepšení. Tato aktivita spočívá v tom, že osoba z personálu se posadí na určité
místo v Domově (zahrnuli jsme i detašované oddělení v Nemocnici) a hodinu pozoruje, co
se děje. Hodiny života se zúčastnilo v roce 2018 celkem 14 zaměstnanců, někteří

cena stravenky finanční norma FKSP
na potraviny

Zaměstnanci 22 Kč 36 Kč 14 Kč

Úsek kuchyně bohužel patří k havarijně nejvytíženějším. Oprav jak Zařízení, tak vnitřních
vybavovacích předmětů Stále přibývá, přístroje jsou již dávno po záruce. Zřetelně se
projevuje „kvalita“ vybavovacích předmětů. Náklady na opravy narůstají neúměrnou
křivkou. Dodány bohužel byly nejlevnější přístroje a nyní se Ztohoto důvodu provoz
neúměrně prodražuje.
V roce 2018 byly opraveny: myčka, tuková jímka, lednice, osvětlení, vzduchotechnika,
jídelna byla vymalována a byl zakoupen nový kuchyňský robot, v roce 2019 byly opraveny
elektrické rozvody, vzduchotechnika a další Světelné zdroje a zakoupena myčka na černé
nádobí, opakovaně byla opravována myčka nádobí, drtička a kotle - ventily.

Standardy kvality sociální péče, inspekce kvality a Způsoby
Zlepšování kvality

Pravidelně 1x ročně v organizaci dochází kcelkové revizi Standardů kvality. Stále
intenzivně pracujeme na zlepšování pracovních postupů, komunikujeme sklienty,
příbuznými i personálem tak, abychom poskytovali co nejkvalitnější Služby.

Inspekce kvality

Úzce souvisí S naplňováním Standardů kvality Sociální péče. Neustále doplňujeme,
předěláváme požadované směrnice dle poznatků Z provozu, Zaměstnanci prošli mnoha
školeními, snažíme se připravit co nejlépe na nejrůznější situace, které přináší péče o
seniory. 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, Tým také reaguje na Zjištění Zanket, vizitací a Z hodnocení péče.
Inspekce kvality proběhla v dubnu 2018, a ač jsme Se inspekce obávali, nakonec jsme byli
velmi úspěšní a obdrželi vySoké Slovní hodnocení, což bylo pro veškerý personál velmi
příjemné.

E-Qalin
Již v roce 2011 jsme v našem Domově Zahájili a v roce 2013 proces sebehodnocení
prostřednictvím projektu E-Qalin. Cílem projektu bylo Zlepšit, Zkvalitnit a Zefektivnit Sociální
Služby pro naše klienty. V Domově 18 měsíců pracovaly tři pracovní Skupiny a skupina
řídící. Schůzky všech Skupin probíhaly pravidelně podle Stanovených časových
harmonogramů.
VSoučaSné době naše Zkušenosti pravidelně předáváme vrámci školení procesních
manažerů v rámci APSS ČR. S výsledky E-Qalinu nadále pracujeme a Sledujeme plnění
dlouhodobých úkolů v rámci ročního hodnocení Služeb.

Hodina života

V roce 2017 Zavedený Způsob Zjišťování kvality péče a prostředí a následně nacházení
cest ke zlepšení. Tato aktivita Spočívá v tom, že osoba Z personálu Se posadí na určité
míSto v Domově (Zahrnuli jsme i detašované oddělení v Nemocnici) a hodinu pozoruje, co
Se děje. Hodiny života se Zúčastnilo v roce 2018 celkem 14 Zaměstnanců, někteří
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opakovaně. V této aktivitě jsme pokračovali i v roce 2019. Výsledky z Hodin života vždy
uplatňujeme při zlepšování provozu.

Vzdělávání a proškolování zaměstnanců

Kromě povinného doplnění vzdělání dle požadavku Zákona o sociálních službách se naši
zaměstnanci účastní mnoha seminářů a odborných přednášek. V Domově se konají
odborné semináře ošetřujícího personálu včetně pečovatelek PS, vždy tematicky
zaměřené, kdy personál přenáší na kolegy nově nabyté zkušenosti. Součástí těchto
odborných seminářů bývají i prezentace různých firem, se kterými spolupracujeme při
odběru zboží či služeb pro klienty (inkopomůcky, mobilizační a polohovací pomůcky,
nutriční výživa apod.). Další semináře se zabývají individuálním plánováním.
K individuálnímu plánování (IP) se konají každý týden krátké schůzky vedoucí IP
s personálem v přímé péči.
Účastníme se taktéž 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.

Vzdělávání zaměstnanců
Zdravotnický personál se účastní individuálně různých školení a seminářů. Od r. 2017 již
zdravotní sestry nesbírají kredity, ale platí pro ně též povinných 24 hodin dalšího
vzdělávání, jako u pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. Zdravotnický
personál se také účastní výměnných stáží (především se zaměřením na vykazování
zdravotní péče pojišťovnám - Jirkov, Bystřany, Chomutov, Litvínov).
Semináře pro pracovníky v sociálních službách (PSS) - mají povinných 24 hodin dalšího
vzdělávání (Pečovatelská služba i Domov pro seniory) – semináře a školení se konaly jak
u nás na zařízení, tak jsme se účastnili akreditovaných seminářů i mimo zařízení:

· První pomoc
· Proměny stáří – Cygnus akademie (on-line kurz)
· Semináře k IP (1x týdně)
· Provozní porada – 2x ročně (9. 4. a 4. 10. 2019) – opakované školení PO,

BOZP + proškolení Vyhlášky 50 §3 a §4
· Odměňování zaměstnanců v sociálních službách (personální účetní)
· Agresivní chování a jeho zvládání v sociálních službách (PhDr Š.

Dynáková, PhD.)
· Eticky myslet, lidsky pečovat (Mgr. et Mgr. M. Erdinger)
· Konference „Inspirace pro terénní služby“
· Bazální stimulace II. ( Bc. H. Dvořáková, DiS.)
· Úvod do problematiky konfliktů a bezpečného zvládání agrese

v sociálních službách (Vejprty)
· Supervize v DpS (2x)
· 8. ročník Konference v Jirkově (12 účastníků) – Jak zvládnout stres a

nevyhořet
· Emoce v obrazech (Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS. – APSS ČR)
· Projekt „Sociální služby odborně“

opakovaně. V této aktivitě jsme pokračovali i v roce 2019. Výsledky Z Hodin života vždy
uplatňujeme při zlepšování provozu.

Vzdělávání a proškolováníZaměstnanců

Kromě povinného doplnění vzdělání dle požadavku Zákona o Sociálních službách se naši
Zaměstnanci účastní mnoha seminářů a odborných přednášek. VDomově se konají
odborné semináře ošetřujícího personálu včetně pečovatelek PS, vždy tematicky
zaměřené, kdy personál přenáší na kolegy nově nabyté Zkušenosti. Součástí těchto
odborných Seminářů bývají i prezentace různých firem, se kterými spolupracujeme při
odběru zboží či služeb pro klienty (inkopomůcky, mobilizační a polohovací pomůcky,
nutriční výživa apod.). Další semináře se zabývají individuálním plánováním.
Kindividuálnímu plánování (IP) se konají každý týden krátké schůzky vedoucí IP
s personálem v přímé péči.
Účastníme se taktéž 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.

Vzdělávání Zaměstnanců

Zdravotnický personál se účastní individuálně různých školení a seminářů. Od r. 2017 již
zdravotní sestry nesbírají kredity, ale platí pro ně též povinných 24 hodin dalšího
vzdělávání, jako u pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. Zdravotnický
personál se také účastní výměnných stáží (především se zaměřením na vykazování
zdravotní péče pojišt'Ovnám - Jirkov, Bystřany, Chomutov, Litvínov).

Semináře pro pracovníky v sociálních službách (PSS) - mají povinných 24 hodin dalšího
vzdělávání (Pečovatelská služba i Domov pro seniory) - semináře a školení se konalyjak
u nás na zařízení, tak jsme se účastnili akreditovaných seminářů i mimo zařízení:

První pomoc
Proměny stáří- Cygnus akademie (on-line kurz)
Semináře k lP (1x týdně)
Provozní porada - 2x ročně (9. 4. a 4. 10. 2019)- opakované školení PO,
BOZP + proškolení Vyhlášky 50 §3 a §4
Odměňování zaměstnanců v sociálních službách (personální účetní)
Agresivní chování a jeho zvládání v Sociálních službách (PhDr Š.
Dynáková, PhD.)
Eticky myslet, lidsky pečovat (Mgr. et Mgr. M. Erdinger)
Konference „Inspirace pro terénní služby“
Bazální stimulace ll. ( Bc. H. Dvořáková, DiS.)
Úvod do problematiky konfliktů a bezpečného zvládání agrese
v sociálních službách (Vejprty)
Supervize v DpS (2x)

o 8. ročník Konference irkově (12 účastníků) - Jak zvládnout stres a
nevyhořet

o Emoce v obrazech (Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS. - APSS ČR)
o Projekt „Sociální služby odborně“
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· Konzultační dny APSS ČR (lektorka M. Veselá) dne 29. 3. a 2. 5. (v rámci
projektu „Sociální služby odborně“)

· Školení poskytovatelů – Aktualizace regionálních karet, Transformace PS
- KÚÚK

· Individuální plánování v paliativní péči (Mgr. Věra Berková, DiS. -
CURATIO)

· Školení BOZP
· Školení Cygnus II.
· Individuální plánování s uživatelem sociální služby (Petra Hauptová)
· Rekvalifikační kurz pro PSS
· Novela zákona č. 108/2006
· Kongres APSS ČR Tábor

Dále probíhaly oboustranné odborné stáže pracovníků v sociálních službách: na základě
smluv s MÚSS Chomutov, MěÚSS Jirkov, DD Bystřany, DpS Klášterec nad Ohří, MěÚSS
Vejprty, Diakonie Krabčice, DpS Mašťov, DpS a PS Žatec.
Personální účetní, manažerka kvality a sociální pracovnice se pravidelně účastnily
odborných seminářů v rámci svých profesí (Odměňování zaměstnanců v soc. službách,
Roční zúčtování daní za rok 2019 a změny roku 2020, Terénní konzultace odborníků APSS
ČR, APSS ČR - ekonomická sekce, Audit kvality sociálních služeb, Setkání s poskytovateli,
Konference v Jirkově, Seminář „Péče o inkontinentní klienty s demencí“).
Zaměstnanci Domova pro seniory se účastnili v rámci Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR (APSS ČR) různých kontaktních vzdělávacích seminářů v jednotlivých sekcích:

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

Ředitelka působí jako místopředsedkyně Profesního svazu sociálních pracovníků
v sociálních službách při APSS ČR.
Pravidelně probíhají samostatné supervize pro personál v přímé péči, pečovatelky,
pomocný personál i vedoucí pracovníky.

Projekty
· „ČSOB pomáhá regionům“
· Šikovné ruce našich seniorů (Poděbrady)
· Šťastné stáří očima dětí (APSS ČR) 10. ročník
· Senior Art 2019 – „Ústecký kraj včera a dnes“
· MAS – rozvoj venkova – kulturní a společenské akce
· Sociální služby odborně – v rámci Profesního svazu sociálních pracovníků

v sociálních službách
· Projekty na zaměstnávání – společně s ÚP v projektu „Veřejně prospěšné práce“

byl zaměstnáno ve druhém pololetí postupně 3 zaměstnanci na různé pomocné
práce, projekt byl k 31. 12. 2019 ukončen, 2 zaměstnanci zůstali, 1 poměr ukončil.
V projekt Flexibilně do práce 2 zaměstnanci, oba s přesahem do roku 2020.

o Konzultační dny APSS ČR (lektorka M. Veselá) dne 29. 3. a 2. 5. (v rámci
projektu „Sociální Služby odborně“)

o Školení poskytovatelů - Aktualizace regionálních karet, Transformace PS
-KÚÚK

o Individuální plánování v paliativní péči (Mgr. Věra Berková, DiS. -
CURATIO)
Škøıenı' BOZP
Školení Cygnus ll.
Individuální plánování s uživatelem sociální Služby (Petra Hauptová)
Rekvalifikační kurz pro PSS
Novela Zákona č. 108/2006
Kongres APSS ČR Tábor

Dále probíhaly oboustranné odborné stáže pracovníků v sociálních službách: na základě
smluv s MUSS Chomutov, MěUSS Jirkov, DD Bystřany, DpS Klášterec nad Ohří, MěUSS
Vejprty, Diakonie Krabčice, DpS Mašt'ov, DpS a PS Zatec.

Personální účetní, manažerka kvality a sociální pracovnice se pravidelně účastnily
odborných seminářů v rámci svých profesí (Odměňování Zaměstnanců v soc. službách,
Roční Zúčtování daní Za rok 2019 a Změny roku 2020, Terénní konzultace odborníků APSS
ČR, APSS ČR - ekonomická sekce, Audit kvality sociálních služeb, Setkání s poskytovateli,
Konference v Jirkově, Seminář „Péče o inkontinentní klienty s demencí“).

Zaměstnanci Domova pro seniory se účastnili v rámci Asociace poskytovatelů sociálních
služeb CR (APSS CR) různých kontaktních vzdělávacích seminářů vjednotlivých sekcích:

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

Ředitelka působí jako místopředsedkyně Profesního svazu sociálních pracovníků
v sociálních službách při APSS CR.

Pravidelně probíhají samostatné supervize pro personál vpřímé péči, pečovatelky,
pomocný personál i vedoucí pracovníky.

Projekty
„ČSOB pomáhá regionům“
Šikovné ruce našich Seniorů (Poděbrady)
Šťastné Stáří očima dětí (APSS čR) 10. ročník
Senior Art 2019 - „Ústecký kraj včera a dnes“
MAS - rozvoj venkova - kulturní a společenské akce
Sociální služby odborně - v rámci Profesního svazu sociálních pracovníků
v sociálních službách

o Projekty na Zaměstnávání - společně s ÚP v projektu „Veřejně prospěšné práce“
byl zaměstnáno ve druhém pololetí postupně 3 Zaměstnanci na různé pomocné
práce, projekt byl k 31. 12. 2019 ukončen, 2 Zaměstnanci Zůstali, 1 poměr ukončil.
V projekt Flexibilně do práce 2 Zaměstnanci, oba s přesahem do roku 2020.
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· Projekt ÚP „Veřejná služba“ – během II. pololetí roku 2019 zapojeny celkem 4
osoby, odpracovaly 302,5 hodiny.

· Dobrovolnický den s ČEZ – 8 dobrovolníků – 1 den (práce v zahradě, úklidové
práce) + odpolední zábava se seniory

· Dobrovolnický den Skanska – 5 dobrovolníků – práce v zahradě + zábavné
odpoledne se seniory

· Šťastné stáří očima dětí – spolupráce s družinou ze Sluníčkové školy, sběr a
výstava obrázků

· Stáří v obrazech očima dětí – sběr a výběr obrázků, Vernisáž,
· Ježíškova vnoučata – Domov získal 47 vnoučat + návštěva rybáře J. Vágnera (v

roce 2020)
· Projekt „Česko zpívá koledy“ – zapojení se do hromadného zpívání - Deník

Chomutovsko
· Šikovné ruce našich seniorů – výtvarná soutěž
· Projekt MAS Vladař – Komunitní setkávání (7 064 Kč) – country odpoledne (120

účastníků)
· ČSOB – Komfortní spánek

Kontrolní činnost

· Okresní hygienická stanice – 1x kontrola (kuchyň), bez závad
· Centrum imunologie a mikrobiologie – autorizované měření prováděné desinfekce

- přístroj Vacumet, výsledek negativní, v pořádku
· Okresní hygienická stanice – 2x kontrola proočkovanosti klientů a zaměstnanců,

kontroly neshledaly žádné nedostatky
· Kontrola KHS na oddělení v nemocnici – drobné závady a připomínky odstraněny

ihned či po domluvě s pronajímatelem
· Kontrola KHS na DpS Věžní – bez opatření

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

Hospodaření organizace je v posledních letech velmi náročné, především kvůli panující
nejistotě v oblasti výše přidělené dotace MPSV (KÚ). 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 po 2. kole dotačního řízení až
v posledních měsících roku, kdy se potom dohání nákupy všeho, co je potřebné a co bylo
kvůli šetřícímu režimu odkládáno. Rok 2019 skončil pro naši organizaci s hospodářským
výsledkem 0 Kč, stejně jako předcházející 4 roky.

o Projekt ÚP „Veřejná Služba“ - během ll. pololetí roku 2019 zapojeny celkem 4
osoby, odpracovaly 302,5 hodiny.

o Dobrovolnický den S ČEZ - 8 dobrovolníků - 1 den (práce vZahradě, úklidové
práce) + odpolední Zábava Se seniory

o Dobrovolnický den Skanska - 5 dobrovolníků - práce vZahradě + zábavné
odpoledne se Seniory

o Šťastné Stáří očima dětí - spolupráce Sdružinou Ze Sluníčkové školy, Sběr a
výstava obrázků
Stáří v obrazech očima dětí- Sběr a výběr obrázků, Vernisáž,

o Ježíškova vnoučata - Domov získal 47 vnoučat + návštěva rybáře J. Vágnera (v
roce 2020)

o Projekt „Česko zpívá koledy“ - zapojení se do hromadného zpívání - Deník
Chomutovsko
Šikovné ruce našich Seniorů - výtvarná soutěž
Projekt MAS Vladař - Komunitní setkávání (7 064 Kč) - country odpoledne (120
účastníků)

o ČSOB - Komfortní Spánek

Kontrolní činnost

o Okresní hygienická Stanice - 1x kontrola (kuchyň), bez závad
o Centrum imunologie a mikrobiologie - autorizované měření prováděné desinfekce

- přístroj Vacumet, výsledek negativní, v pořádku
o Okresní hygienická Stanice - 2x kontrola proočkovanosti klientů a zaměstnanců,

kontroly neshledaly žádné nedostatky
o Kontrola KHS na oddělení v nemocnici - drobné závady a připomínky odstraněny

ihned či po domluvě s pronajímatelem
o Kontrola KHS na DpS Věžní - bez opatření

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 orqanizace

Hospodaření organizace je v posledních letech velmi náročné, především kvůli panující
nejistotě voblaSti výše přidělené dotace MPSV (KÚ). 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 po 2. kole dotačního řízení až
v posledních měsících roku, kdy Se potom dohání nákupy všeho, co je potřebné a co bylo
kvůli šetřícímu režimu odkládáno. Rok 2019 skončil pro naši organizaci S hospodářským
výsledkem 0 Kč, Stejně jako předcházející 4 roky.
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R O Z B O R Y

Městský úřad Kadaň  za období :  rok 2019
organizace: Městská správa sociálních služeb Kadaň

rozpočet čerpání %

NÁKLADY (v tis. Kč) 60 480 60 324 99,74%
Spotřeba materiálu 6 335 6 371 100,57%
Potraviny 4 290 4 302 100,28%
Ochranné pomůcky (rukavice atd.) 125 126 100,80%
Pracovní oděvy, obuv (OOPP) 200 200 100,00%
Knihy, učební pomůcky, tisk 10 11 110,00%
Mycí a čistící prostř.,dezinfekce. 370 382 103,24%
Pohonné hmoty a maziva 100 101 101,00%
PHM Senior vůz 80 78 97,50%
Drobný hmotný majetek do 3 tis. 130 128 98,46%
Kancelářské potřeby, pomůcky na ergoterapii 160 158 98,75%
Náklady na prodané zboží 500 513 102,60%
Ostatní materiál 370 372 100,54%
Spotřeba energií 3 098 3 049 98,42%
Voda a stočné 420 416 99,05%
Teplo  a TUV 1 280 1 275 99,61%
Plyn 18 18 100,00%
Elektrická energie 1 380 1 340 97,10%
Opravy a udržování 475 471 94,00%
Opravy a udržování 450 423 61,00%
Výtahy - údržba 25 25 100,00%
Opravy a udržování NP Pojišťovna 0 23
Ostatní nákupy 35 33 94,29%
Cestovné 20 18 90,00%
Náklady na reprezentaci 15 15 100,00%
Nákup služeb 4 558 4 516 99,08%
Služby pošt 10 7 70,00%
Služby Kabel. televize,televizní poplatky, rádio 40 40 100,00%
Telefony (dig. linka, mobilní telefony),internet 85 83 97,65%
Praní prádla 140 137 97,86%
Revize zařízení,servisní smlouvy 340 337 99,12%
Software,upgrade 145 144 99,31%
Nájemné 1 055 1 37 98,29%
Stravné obyv.+ zaměstnanců na odd. v nemocnici 1 720 1 712 99,53%
Konzultační, poradenské a účetní služby, audit 425 424 99,76%
Služby školení a vzdělávání 200 198 99,00%
Komunální odpad+zimní údržba 148 148 100,00%
Nebezpečný odpad 100 98 98,00%
BOZP,PO,lékař 60 61 101,67%
Ostatní služby 90 90 100,00%

ROZBORY

Městský úřad Kadaň za období : rok 2019
organizace: Městská správa sociálních Služeb Kadaň

rozpočet čerpání %

Spotřeba materiálu 6 335 6 371 100,57%
Potraviny 4 290 4 302 100,28%
Ochranné pomůcky (rukavice atd.) 125 126 100,80%
Pracovní oděvy, obuv (OOPP) 200 200 100,00%
Knihy, učební pomůcky, tisk 10 11 110,00%
Mycí a čistící prostř.,dezinfekce. 370 382 103,24%
Pohonné hmoty a maziva 100 101 101,00%
PHM Senior vůz 80 78 97,50%
Drobný hmotný majetek do 3 tis. 130 128 98,46%
Kancelářské potřeby, pomůcky na ergoterapii 160 158 98,75%
Náklady na prodané Zboží 500 513 102,60%
Ostatní materiál 370 372 100,54%
Spotřeba energií 3 098 3 049 98,42%

Voda a stočné 420 416 99,05%
Teplo a TUV 1 280 1 275 99,61%
Plyn 18 18 100,00%
Elektrická energie 1 380 1 340 97,10%
Opravy a udržování 475 471 94,00%

Opravy a udržování 450 423 61,00%
Výtahy - údržba 25 25 100,00%
Opravy a udržování NP Pojišťovna 0 23
Ostatní nákupy 35 33 94,29%

Cestovné 20 18 90,00%
Náklady na reprezentaci 15 15 100,00%
Nákup služeb 4 558 4 516 99,08%
Služby pošt 10 7 70,00%
Služby Kabel. televize,televizní poplatky, rádio 40 40 100,00%
Telefony (dig. linka, mobilní telefony),internet 85 83 97,65%
Praní prádla 140 137 97,86%
Revize zařízení,servisní smlouvy 340 337 99,12%
Software,upgrade 145 144 99,31%
Nájemné 1 055 1 37 98,29%
Stravné obyv.+ zaměstnanců na odd. v nemocnici 1 720 1 712 99,53%
Konzultační, poradenské a účetní služby, audit 425 424 99,76%
Služby školení a vzdělávání 200 198 99,00%
Komunální odpad+zimní údržba 148 148 100,00%
Nebezpečný odpad 100 98 98,00%
BOZP,PO,lékař 60 61 101,67%
Ostatní služby 90 90 100,00%
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Ostatní náklady 107 104 97,20%
Služby peněžních ústavů 20 18 90,00%
Pojistné 30 31 103,33%
Pokuty a penále, silniční daň 2 2 100,00%
Jiné ostatní náklady (přísp.APSS, dál.známky) 55 53 96,36%
Tvorba fondů - IF 0 0 0,00%
Mzdové náklady vč. soc.a zdr.poj. 43 842 43 743 99,77%
Platy zaměstnanců vč.soc a zdr.poj. 43 456 43 363 99,79%
Platby za provedenou práci ostatní (dohody) 386 380 98,45%
FKSP 653 653 100,00%
Náhrada mzdy za nemoc 232 248 106,90%
Povinné pojištění placené zaměstnavatelem 135 135 100,00%
Odpisy DHM (nad 40 tis.) 340 340 100,00%
Náklady z drobného DM (3-40 tis.) 670 661 98,66%

VÝNOSY (v tis. Kč) 60 480 60 324 99,74%
Tržby z prodeje služeb 32 015 31 557 98,57%
Úhrada za DpS 15 280 15 382 100,67%

Strava + bydlení 15 080 15 187 100,71%
Odlehčovací služba 200 195 97,50%

Příspěvky na péči 9 600 9 601 100,01%
Úhrady od ZP 3 485 2 872 82,41%
Prodej stravenek-obědy(PS, docházející, zaměst.,cizí) 2 220 2 221 100,05%
Platby ( úhrady za PS) 1 295 1 348 104,09%

služby 825 871 105,58%
rozvoz obědů 470 477 101,49%

Senior vůz 135 133 98,52%
Ostatní výnosy 75 146 194,67
Výnosy z prodaného zboží 500 513 102,60%
Dotace MěÚ 8 350 8 350 100,00%
Domov pro seniory + Odlehčovací služba 6 574 6 574 100,00%
Pečovatelská služba 1 426 1 395 97,83%
Senior vůz 350 381 108,86%
Dotace KÚ (MPSV) 16 090 16 090 100,00%
Domov pro seniory + Odlehčovací služba 13 115 13 115 100,00%
Pečovatelská služba 2 975 2 975 100,00%
Dotace KÚ – Malý dotační program 352 352 100,00%
Domov pro seniory + Odlehčovací služba 288 288 100,00%
Pečovatelská služba 64 64 100,00%
Úřad práce 170 386 227,06%
Čerpání fondů 70 72 102,86%
Zapojení rezervních fondů 70 70 102,86%

Zapojení investičního fondu 0 0 0,00%

Mimořádná dotace ÚK-DpS, OS, PS 1 058 1 058 100,00%

Individuální dotace ÚK 1 800 1 800 100,00%

HOSPODÁŘSKÝ   VÝSLEDEK 0 0

Ostatní náklady 107 104 97,20%
Služby peněžních ústavů 20 18 90,00%
Pojistné 30 31 103,33%
Pokuty a penále, silniční daň 2 2 100,00%
Jině ostatní náklady (přísp.APSS, dál.Známky) 55 53 96,36%
Tvorba fondů - IF 0 0 0,00%
Mzdové náklady vč. soc.a zdr.poj. 43 842 43 743 99,77%

Platy Zaměstnanců vč.soc a Zdr.poj. 43 456 43 363 99,79%
Platby Za provedenou práci ostatní (dohody) 386 380 98,45%
FKSP 653 653 100,00%
Náhrada mzdy za nemoc 232 248 106,90%
Povinné pojištění placené zaměstnavatelem 135 135 100,00%

Odpisy DHM (nad 40 tis.) 340 340 100,00%
Náklady z drobného DM (3-40 tis.) 670 661 98,66%

Tržby z prodeje služeb 32 015 31 557 98,57%
Úhrada za DpS 15 280 15 382 100,67%

Strava + bydlení 15 080 15187 100,71%
Odlehčovací služba 200 195 97,50%

Příspěvky na péči 9 600 9 601 100,01%
Úhrady od ZP 3 485 2 872 82,41%
Prodej stravenek-obědy(PS, docházející, Zaměst.,ciZí) 2 220 2 221 100,05%
Platby ( úhrady za PS) 1 295 1 348 104,09%

služby 825 871 105,58%
rozvoz obědů 470 477 101 ,49%

Senior vůz 135 133 98,52%
Ostatní výnosy 75 146 194,67
Výnosy z prodaného zboží 500 513 102,60%

Dotace MěÚ 8 350 8 350 100,00%
Domov pro seniory + Odlehčovací služba 6 574 6 574 100,00%
Pečovatelská služba 1 426 1 395 97,83%
Senior vůZ 350 381 108,86%
Dotace KÚ (MPSV) 16 090 16 090 100,00%
Domov pro seniory + Odlehčovací služba 13 115 13 115 100,00%
Pečovatelská služba 2 975 2 975 100,00%
Dotace KÚ - Malý dotační program 352 352 100,00%

Domov pro seniory + Odlehčovací služba 288 288 100,00%
Pečovatelská služba 64 64 100,00%
Úřad práce 170 386 227,06%
čerpání fondů 70 72 102,86%
Zapojení reZervních fondů 70 70 102,86%

Zapojení investičního fondu 0 0 0,00%

Mimořádná dotace ÚK-DpS, OS, PS 1 058 1 058 100,00%

Individuální dotace ÚK 1 800 1 800 100,00%
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FONDY
počátek
k 1.1. příděl čerpání konečný

zůstatek
411 - fond odměn 0 0 0 0,00
412 - fond kulturních a sociálních potřeb 227 653 718 162,00
413 - rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH 110 0 0 110,00
414 - rezervní fond z ostatních titulů 28 124 72 80,00
416 - fond reprodukce majetku, investiční fond 910 840 660 1090,00

V Kadani dne: 3. 2. 2020
Schválil: Mgr. Lenka Raadová
Zpracovala: Ilona Straková

Náklady a spotřeba energií

rok 2018 rok 2019
jednotky Kč jednotky Kč

plyn 9 631 kWh 16 161 10 596,96 kWh 17 420,60
el. energie 230 083 MWh 1 046 354 244,797 MWh 1 307 159
vytápění 1 719 GJ 1 176 326 1 749 GJ 1 181 602

vodné,
stočné

8 386 m3

4 145 m3 - vodné
4 241 m3 - stočné 414 316

8 420 m3

4 162 m3 - vodné
4 258 m3 - stočné 417 632

počátek v, v v , , konečný
FONDY K 1.1. pr'de' Ceľpan' zůstatek
411 -fond odměn 0 0 0 0,00
412 -fond kulturních a sociálních potřeb 227 653 718 162,00
413 - rezervní fond tvořený Ze Zlepšeného VH 1 10 0 0 1 10,00
414 - rezervní fond Z ostatních titulů 28 124 72 80,00
416 -fond reprodukce majetku, investiční fond 910 840 660 1090,00

V Kadani dne: 3. 2. 2020
Schválil: Mgr. Lenka Raadová
Zpracovala: Ilona Straková

Náklady a spotřeba enerqií

rok 2018 rok 2019
jednotky Kč jednotky Kč

plyn 9 631 kWh 16 161 10 596,96 kWh 17 420,60
el. energie 230 083 MWh 1 046 354 244,797 MWh 1 307 159
vytápění 1 719 GJ 1 176 326 1 749 GJ 1 181 602

8 386 m3 8 420 m3
vodné, 4 145 m3 - vodné 4 162 m3' vodné
stočné 4 241 m3 - stočné 414 316 4 258 m3 ' stočné 417 632
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Výhled organizace na 5 let

Střednědobá koncepce rozvoje Domova

Provozně - manažerské cíle
dlouhodobé

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

- do r. 2022 zajistit klimatizaci na pokojích
- do roku 2022 rozšířit kapacitu kuchyně přístavbou
- do r. 2022 mít dořešenou pozemkovou otázku a v souvislosti s tímto zřídit několik

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

- do r. 2022 částečná výměna oken v budově  DpS na návětrné straně
- do roku 2021 úprava venkovních pěšinek uvnitř parku
- do roku 2020 mít dostatečný počet ošetřovatelského personálu s cílem

systematického individuálního přístupu (s koeficientem 1 zaměstnanec à 5 klientů
na směně)

- do r. 2020 zastřešit komunikaci u vchodu do kuchyně
- do konce roku 2020 změnit internetové stránky organizace (dle finančních možností)
- do konce roku 2020 vytvořit knihu pro nové zaměstnance „Průvodce Domovem“
- do r. 2020 úpravy u zadního únikového východu u kantýny*

- do roku 2021 postupná obnova poruchového zařízení kuchyně dle potřeby
- výměna lina v celém Domově do konce roku 2022
- do roku 2020 pro personál rozšířit počet přenosných ruček k dorozumívacímu

zařízení
- do konce roku 2019 dokoupit polohovací lůžka

· Cíle Domova pro seniory:

- Bezpečné a klidné bydlení - zajišťujeme např. prostřednictvím venkovního
kamerového systému, napojením na elektrickou požární signalizaci, službou
v recepci, bezbariérovostí vnitřních prostor, vhodným vybavením pokojů, vhodnými
kompenzačními pomůckami, polohovacími postelemi s postranicemi,
uzamykatelnými pokoji, uzamykatelnými skříněmi s trezorem.

- Podpora v oblastech životních potřeb - podporujeme při stravování, při osobní
hygieně, v osobních aktivitách, v duchovní sféře. Zajišťujeme lékařskou,
ošetřovatelskou a obslužnou péči dle individuálních potřeb klienta.

- Zajištění důstojného života - naplňujeme formou ochrany a respektování soukromí,
ochrany zájmů klientů, vytvářením přirozeného prostředí Domova v rámci možností
zařízení, posuzováním klientů rovnoprávně a nestranně, zachováním intimity
(zástěny, uzamykatelné WC, koupelny, možnost použití značení volno/obsazeno),
přidělením klíčového pracovníka, zajištěním doprovodů (úřady, akce, nákupy, po
budově), dodržováním etického kodexu pro zaměstnance a dalším vzděláváním
zaměstnanců.

- Udržení kontaktů s blízkými osobami, vrstevníky a veřejností - naším krédem je
„Otevřený Domov“, vytváříme podmínky k navazování vztahů, organizujeme
volnočasové aktivity a společenské akce, nabízíme možnost společného

Výhled orqanizace na 5 let

Střednědobá koncepce rozvoje Domova

Provozně - manažerské cíle
dlouhodobé

do r. 2030 mít dvojnásobný počet jednolůžkových pokojů, tzn. Snížení kapacity o
cca 15 lůžek nebo přístavba na Získaném pozemku
do r. 2022 Zajistit klimatizaci na pokojích
do roku 2022 rozšířit kapacitu kuchyně přístavbou
do r. 2022 mít dořešenou pozemkovou otázku a v souvislosti s tímto Zřídit několik
parkovacích míst pro osobní automobily, ZprůjeZdnit areál, rozšířit komunikaci u
kuchyně, případně řešit i možnou přístavbu
do r. 2022 částečná výměna oken v budově DpS na návětrné straně
do roku 2021 úprava venkovních pěšinek uvnitř parku
do roku 2020 mít dostatečný počet ošetřovatelskěho personálu s cílem
systematického individuálního přístupu (s koeficientem 1 Zaměstnanec à 5 klientů
na směně)
do r. 2020 Zastřešit komunikaci u vchodu do kuchyně
do konce roku 2020 změnit internetové stránky organizace (dle finančních možností)
do konce roku 2020 vytvořit knihu pro nové Zaměstnance „Průvodce Domovem“
do r. 2020 úpravy u Zadního únikového východu u kantýny*
do roku 2021 postupná obnova poruchového zařízení kuchyně dle potřeby
výměna lina v celém Domově do konce roku 2022
do roku 2020 pro personál rozšířit počet přenosných ruček k dorozumívacímu
zařízení
do konce roku 2019 dokoupit polohovací lůžka

Cíle Domova pro seniory:

Bezpečné a klidné bydlení - Zajišťujeme např. prostřednictvím venkovního
kamerového systému, napojením na elektrickou požární signalizaci, službou
v recepci, bezbariérovostí vnitřních prostor, vhodným vybavením pokojů, vhodnými
kompenzačními pomůckami, polohovacími postelemi s postranicemi,
uzamykatelnými pokoji, uzamykatelnými skříněmi s trezorem.
Podpora Voblastech Životních potřeb - podporujeme při stravování, při osobní
hygieně, v osobních aktivitách, v duchovní sféře. Zajišťujeme lékařskou,
ošetřovatelskou a obslužnou péči dle individuálních potřeb klienta.
Zaiištění důstoiného života - naplňujeme formou ochrany a respektování soukromí,
ochrany Zájmů klientů, vytvářením přirozeného prostředí Domova v rámci možností
zařízení, posuzováním klientů rovnoprávně a nestranně, Zachováním intimity
(Zástěny, uzamykatelné WC, koupelny, možnost použití Značení volno/obsazeno),
přidělením klíčového pracovníka, Zajištěním doprovodů (úřady, akce, nákupy, po
budově), dodržováním etického kodexu pro Zaměstnance a dalším vzděláváním
Zaměstnanců.
Udržení kontaktů s blízkými osobami, vrstevníky a veřejností - naším krédem je
„Otevřený Domov", vytváříme podmínky k navazování vztahů, organizujeme
volnočasové aktivity a společenské akce, nabízíme možnost společného
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stravování, pořádáme mezigenerační setkávání, podporujeme klienty v začlenění
do běžného způsobu života, umožňujeme účast blízkých osob klientů na
společenských akcích pořádaných v Domově i mimo Domov, spolupracujeme
s místními organizacemi, seznamujeme klienty Domova s novými klienty, návštěvy
mohou využít místnosti a kouty po celé budově.

- Aktivizační a společenské vyžití – nabízíme bohatou škálu volnočasových aktivit,
zájmových a rukodělných činností, sportovních aktivit, zábavných programů a výletů
či soutěží mimo Domov.

* kantýna - ustálený pojem pro výdejnu potravin a drobného zboží

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.

Dne 24. 9. 2020 Mgr. Lenka Raadová, MBA
ředitelka MěSSS Kadaň

Stravování, pořádáme mezigenerační setkávání, podporujeme klienty v začlenění
do běžného způsobu života, umožňujeme účast blízkých osob klientů na
společenských akcích pořádaných v Domově i mimo Domov, spolupracujeme
s místními organizacemi, seznamujeme klienty Domova s novými klienty, návštěvy
mohou využít místnosti a kouty po celé budově.

- Aktivizační a společenské vyžití - nabízíme bohatou škálu volnočasových aktivit,
zájmových a rukodělných činností, sportovních aktivit, zábavných programů a výletů
či soutěží mimo Domov.

* kantýna - ustálený pojem pro výdejnu potravin a drobného zboží

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 ktomu, aby mohli žít co nejběžnějším způsobem
života, Zachování a rozvíjení důstojného života klientů - bylo naplňováno.

Dne 24. 9. 2020 Mgr. Lenka Raadová, MBA
ředitelka MěSSS Kadaň
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Fotografie
z volnočasových aktivit

Fotogmfie
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: mssskadan@seznam.cz

IČO: 65642481
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Kadaň, č. ú. 19-8186090257/0100

Mezi nejvýznamnější sponzory našeho Domova patří:

• Essity Czech Republic, s.r.o.
• Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
• Kabelová televize Kadaň, a.s.
• Tiskárna AKORD Chomutov, s.r.o.
• Nadace VIA
• Veolia Česká republika, a.s.
• Sodexo Pass Česká republika a.s.
• Flor Express Kadaň, s.r.o.
• Reckitt Benckiser
• Bidfood Czech Republic, s.r.o.
• Gastroplus Louny s.r.o.

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

_ I: _

// y \\
MěSSS Kadaň Městská správa sociálních služeb

Věžní 958, 432 01 Kadaň

Adresa: Věžní 958, 432 01 Kadaň
Telefon: 474 699 700

Web: MNW.mesSskadan.unas.cz
e-mail: mssskadan@seznam.cz

ıčo: 65642481
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Kadaň, č. ú. 19-8186090257/0100

Mezi nejvýznamnější sponzory našeho Domova patří:

- Essity Czech Republic, s.r.o.
- Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
- Kabelová televize Kadaň, a.s.
- Tiskárna AKORD Chomutov, S.r.o.
- Nadace VIA
- Veolia Česká republika, a.S.
- Sodexo Pass Česká republika a.s.
- Flor Express Kadaň, s.r.o.
- Reckitt Benckiser
- Bidfood Czech Republic, s.r.o.
- Gastroplus Louny s.r.o.

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

W
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Příıøhy

Organizační Schéma
Vnitřní předpis - Stanovení úhrad Za pobytové Služby v DpS
Úhradník úkonů péče
Úhrady Za poskytování pečovatelské služby
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Městská správa sociálních služeb, Věžní 958, 432 01  Kadaň – ORGANIZAČNÍ SCHÉMA (1.1.2019)

ředitel: Mgr. Lenka Raadová, MBA

ORGANIZAČNÍ ÚTVAR ŘEDITELSTVÍ

O.Ú. JÍDELNA O.Ú.  DOMOV PRO SENIORY, ODLEHČOVACÍ SLUŽBA O.Ú. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
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Městská Správa Sociálních Služeb, Vèžní 958, 432 01 Kadaň - ORGANIZAČNÍ SCHÉMA 11.1.2019)
ředitel: Mgr. Lenka Raadová, MBAz
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Městská správa sociálních služeb Kadaň Příloha č. 2
Věžní 958, 432 01  Kadaň

VNITŘNÍ PŘEDPIS
STANOVENÍ ÚHRAD ZA POBYTOVÉ  SUŽBY

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 88,00 89,00 90,00
provozní náklady související 75,00 75,00 75,00
s přípravou stravy
strava celkem 163,00 164,00 165,00
ÚHRADA CELKEM: den 373,00 374,00 375,00

měsíc (30dní) 11 190,00
11

220,00 11 250,00

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 88,00 89,00 90,00
provozní náklady související 75,00 75,00 75,00
s přípravou stravy
strava celkem 163,00 164,00 165,00
ÚHRADA CELKEM: den 349,00 350,00 351,00

měsíc (30dní) 10 470,00
10

500,00 10 530,00

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 88,00 89,00 90,00
provozní náklady související s přípravou
stravy 75,00 75,00 75,00
strava celkem 153,00 164,00 165,00
ÚHRADA CELKEM: den 353,00 354,00 355,00

měsíc (30dní) 10 590,00
10

620,00 10 650,00

Dvoulůžkový pokoj velký s balkonem (20,28 m²):
D3 D2 D9,D9/2

Bydlení a provozní náklady související 190,00 190,00 190,00

// ` \\ Městská správa sociálních služeb Kadaň
Mčsss xønnfl Věžní 958, 432 01 Kadaň

vNıTŘNí PŘEDPIS
sTANovENí úHRAD ZA POBYTOVÉ sužBY

v Domově pro Seniory

Jednolůžkový pokoj velký s balkonem: D3

Bydlení a provozní náklady související 210,00

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

potraviny 88,00

provozní náklady související 75,00

s přípravou stravy

strava celkem 163,00

ÚHRADA CELKEM: den 373,00

měsíc (30dní) 11 190,00

Jednolůžkový pokoj ošetřovatelský propojený D3

s dvoulůžkovým pokojem se sociálním zařízením pro 3 osoby:

Bydlení a provozní náklady související 186,00

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

potraviny 88,00

provozní náklady související 75,00

s přípravou stravy

strava celkem 163,00

ÚHRADA CELKEM: den 349,00

měsíc (30dní) 10 470,00

Jednolůžkový pokoj malý bez balkonu se sociálním zařízením pro 3 osoby:
D3

Bydlení a provozní náklady související 190,00

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

potraviny 88,00
provozní náklady související s přípravou
stravy 75,00

strava celkem 153,00

ÚHRADA CELKEM: den 353,00

měsíc (30dní) 10 590,00

Dvoulůžkový pokoj velký s balkonem (20,28 m2):
D3

Bydlení a provozní náklady související 190,00
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s poskytnutím ubytování (úklid, praní, žehlení, drobné opravy ošacení)
potraviny 88,00 89,00 90,00
provozní náklady související 75,00 75,00 75,00
s přípravou stravy
strava celkem 163,00 164,00 165,00
ÚHRADA CELKEM: den 353,00 354,00 355,00

měsíc (30dní)
10

590,00 10 620,00
10

650,00

Dvoulůžkový pokoj velký bez balkonu (18,13 m²):
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 88,00 89,00 90,00
provozní náklady související 75,00 75,00 75,00
s přípravou stravy
strava celkem 163,00 164,00 165,00
ÚHRADA CELKEM: den 351,00 352,00 353,00

měsíc (30dní)
10

530,00 10 560,00
10

590,00

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 88,00 89,00 90,00
provozní náklady související 75,00 75,00 75,00
s přípravou stravy
strava celkem 163,00 164,00 165,00

ÚHRADA CELKEM: den 337,00 338,00 339,00

měsíc (30dní)
10

110,00 10 140,00
10

170,00

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 88,00 89,00 90,00
provozní náklady související 75,00 75,00 75,00
s přípravou stravy
strava celkem 163,00 164,00 165,00

ÚHRADA CELKEM: den 339,00 340,00 341,00

měsíc (30dní)
10

170,00 10 200,00
10

230,00

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)

s poskytnutím ubytování (úklid, praní, Žehlení, drobné opravy ošacení)

potraviny

provozní náklady související

s přípravou stravy

strava celkem

úHRADA cELKEM: den

měsíc (30dní)

Dvoulůžkový pokoj velký bez balkonu (18,13 m2):

Bydlení a provozní náklady související
s poskytnutím ubytování (úklid, praní, žehlení, drobné opravy ošacení)
potraviny
provozní náklady související
s přípravou stravy
strava celkem
úHRADA cELKEM: den

měsíc (30dní)

Dvoulůžkový pokoj ošetřovatelský propojený

s jednolůžkovým pokojem se sociálním zařízením pro 3 osoby:

Bydlení a provozní náklady související
s poskytnutím ubytování (úklid, praní, žehlení, drobné opravy ošacení)
potraviny
provozní náklady související
s přípravou stravy
strava celkem

úHRADA cELKEM: den

měsíc (30dní)

Dvoulůžkový pokoj velký se sociálním zařízením pro 3 osoby:

Bydlení a provozní náklady související
s poskytnutím ubytování (úklid, praní, žehlení, drobné opravy ošacení)
potraviny
provozní náklady související
s přípravou stravy
strava celkem

úHRADA cELKEM: den

měsíc (30dní)

Dvoulůžkový pokoj malý se sociálním zařízením pro 3 osoby:

Bydlení a provozní náklady související
s poskytnutím ubytování (úklid, praní, žehlení, drobné opravy ošacení)

88,00
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1 0
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1 0
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potraviny 88,00 89,00 90,00
provozní náklady související 75,00 75,00 75,00
s přípravou stravy
strava celkem 163,00 164,00 165,00

ÚHRADA CELKEM: den 337,00 338,00 339,00

měsíc (30dní)
10

110,00 10 140,00
10

170,00

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 88,00 89,00 90,00
provozní náklady související 75,00 75,00 75,00
s přípravou stravy
strava celkem 163,00 164,00 165,00

ÚHRADA CELKEM: den 347,00 348,00 349,00

měsíc (30dní)
10

410,00 10 440,00
10

470,00

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 88,00 89,00 90,00
provozní náklady související 75,00 75,00 75,00
s přípravou stravy
strava celkem 163,00 164,00 165,00

ÚHRADA CELKEM: den 343,00 344,00 345,00

měsíc (30dní)
10

290,00 10 320,00
10

350,00

Dvoulůžkový pokoj velký s krizovým lůžkem (31 m²):
Pozn, měsíční úhrada za pokoj není vzhledem k rozloze navýšena z důvodu
případného využití třetího lůžka jako krizového

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 88,00 89,00 90,00
provozní náklady související 75,00 75,00 75,00
s přípravou stravy
strava celkem 163,00 164,00 165,00
ÚHRADA CELKEM: den 351,00 352,00 353,00

měsíc
(30dní) 10 530,00

10
560,00 10 590,00

Třílůžkový pokoj se sociálním zařízením pro 3 osoby:
D3 D2 D9,D9/2

Bydlení a provozní náklady související 166,00 166,00 166,00

potraviny
provozní na'klady související
s přípravou stravy
strava celkem

úHRADA cELKEM: den

měsíc (30dní)

Dvoulůžkový pokoj malý s balkonem:

Bydlení a provozní náklady související
s poskytnutím ubytování (úklid, praní, žehlení, drobné opravy ošacení)
potraviny
provozní náklady související
s přípravou stravy
strava celkem

úHRADA cELKEM: den

měsíc (30dní)

Dvoulůžkový pokoj malý bez balkonu:

provozní náklady související
s poskytnutím ubytování (úklid, praní, žehlení, drobné opravy ošacení)
potraviny
provozní náklady související
s přípravou stravy
strava celkem

úHRADA cELKEM: den

měsíc (30dní)

Dvoulůžkový pokoj velký s krizovým lůžkem (31 m2):
Pozn, měsíční úhrada za pokoj není vzhledem k rozloze navýšena z důvodu
případného využití třetího lůžka jako krizového

Bydlení a provozní náklady související

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

potraviny

provozní na'klady související

s přípravou stravy

strava celkem

úHRADA cELKEM: den
měsíc
(30dní)

Třílůžkový pokoj se sociálním zařízením pro 3 osoby:

Bydlení a provozní náklady související

88,00
75,00

1 63,00

337,00
10

1 1 0,00

D3

1 84,00

88,00
75,00

1 63,00

347,00

41 0,00

D3

180,00

88,00
75,00

1 63,00

343,00

290,00

D3
188,00

88,00
75,00

163,00
351,00

10 530,00

D3
166,00

89,00
75,00

1 64,00

338,00

1 0 140,00

D2

1 84,00

89,00
75,00

1 64,00

348,00

1 0 440,00

D2

180,00

89,00
75,00

1 64,00

344,00

1 0 320,00

D2
1 88,00

89,00
75,00

164,00
352,00

10

90,00
75,00

165,00

339,00
1 0

170,00

D9,D9/2

1 84,00

90,00
75,00

165,00

349,00

470,00

D9,D9/2

180,00

90,00
75,00

165,00

345,00

350,00

D9,D9/2
1 88,00

90,00
75,00

1 65,00
353,00

560,00 10 590,00

D2
1 66,00

D9,D9/2
1 66,00



s poskytnutím ubytování (úklid, praní, žehlení, drobné opravy ošacení)
potraviny 88,00 89,00 90,00
provozní náklady související 75,00 75,00 75,00
s přípravou stravy
strava celkem 163,00 164,00 165,00

ÚHRADA CELKEM: den 329,00 330,00 331,00
měsíc
(30dní) 9 870,00

9
900,00 9 930,00

K úhradě je připočítán příspěvek na péči v přiznané výši:

1.stupeň 880,00
2.stupeň 4 400,00
3.stupeň 8 800,00
4.stupeň 13 200,00

Cizím státním příslušníkům (kteří nemají nárok na příspěvek na péči)
se k úhradě za pobyt započítá poskytnutá péče .

60,- Kč / hodina

Klient má možnost odhlášení některého jídla (např. svačina nebo večeře).

Měsíční úhrada je stanovena za kalendářní měsíc.

Platnost vnitřního předpisu je od 1. 1. 2019

V Kadani 27. 12. 2018

Mgr. Lenka Raadová, MBA
ředitelka MěSSS Kadaň

s poskytnutím ubytování (úklid, praní, Žehlení, drobné opravy ošacení)

potraviny 88,00

provozní náklady související 75,00

s přípravou stravy

strava celkem 163,00

ÚHRADA CELKEM: den 329,00

měsíc
(30dní) 9 870,00

K úhradě je připočítán příspěvek na péči v přiznané výši:

1 .stupeň 880,00

2.stupeň 4 400,00

3.stupeň 8 800,00

4.stupeň 13 200,00

Cizím státním příslušníkům (kteří nemají nárok na příspěvek na péči)
se k úhradě za pobyt Započítá poskytnutá péče .

60,- Kčl hodina

Klient má možnost odhlášení některého jídla (např. svačina nebo večeře).

Měsíční úhrada je stanovena za kalend 'řní měsíc.

Platnost vnitřního předpisu je od 1. 1. 2019

V Kadani 27. 12. 2018

Mgr. Lenka Raadová, MBA
ředitelka MěSSS Kadaň

89,00 90,00
75,00 75,00

164,00 1 65,00

330,00 331 ,00

9
900,00 9 930,00



Městská správa sociálních služeb Kadaň
Věžní 958, 432 01  Kadaň

VNITŘNÍ PŘEDPIS
STANOVENÍ ÚHRAD ZA POBYTOVÉ  SUŽBY

v Domově pro seniory

Jednolůžkový
pokoj D3 D2

D9,D
9/2

Bydlení a provozní náklady související 210,00 210,00 210,00
s poskytnutím ubytování (úklid, praní, žehlení, drobné opravy ošacení)
potraviny 90,00 90,00 90,00
provozní náklady
související 80,00 80,00 80,00
s přípravou stravy
strava celkem 170,00 170,00 170,00
ÚHRADA CELKEM: den 380,00 380,00 380,00

měsíc (30dní) 11 400,00 11 400,00
11

400,00

Dvoulůžkový
pokoj 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 90,00 90,00 90,00
provozní náklady
související 80,00 80,00 80,00
s přípravou stravy
strava celkem 170,00 170,00 170,00
ÚHRADA CELKEM: den 380,00 380,00 380,00

měsíc (30dní) 11 400,00 11 400,00 11 400,00

Třílůžkový
pokoj D3 D2 D9,D9/2

Bydlení a provozní náklady související 205,00 205,00 205,00
s poskytnutím ubytování (úklid, praní, žehlení, drobné opravy ošacení)
potraviny 90,00 90,00 90,00
provozní náklady
související 80,00 80,00 80,00
s přípravou stravy
strava celkem 170,00 170,00 170,00
ÚHRADA CELKEM: den 375,00 375,00 375,00

měsíc (30dní) 11 250,00 11 250,00 11 250,00

\ ` / Městská Správa sociálních Služeb Kadaň
\ / Věžní 958, 432 O1 Kadaň
// i \\

MěSSS Kadaň vNıTŘNí PŘEDPıs
sTANovENí ÚHRAD ZA POBYTOVÉ suŽBY

v Domově pro Seniory

Jednolůžkový
pokoj D3

Bydlení a provozní náklady související 210,00

s poskytnutím ubytování (úklid, praní, Žehlení, drobné opravy ošacení)

potraviny 90,00
provozní na'klady
související 80,00

s přípravou stravy

strava celkem 170,00

ÚHRADA CELKEM: den 380,00

měsíc (30dní) 1 1 400,00

Dvoulůžkový
pokoj D3 D2

Bydlení a provozní náklady související 210,00 210,00

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

potraviny 90,00 90,00
provozní na'klady
související 80,00 80,00

s přípravou stravy

strava celkem 170,00 170,00

ÚHRADA CELKEM: den 380,00 380,00
měsíc (30dní) 11 400,00 11 400,00

Třílůžkový
pokoj D3 D2

Bydlení a provozní náklady související 205,00 205,00

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

potraviny 90,00 90,00
provozní na'klady
související 80,00 80,00

s přípravou stravy

strava celkem 170,00 170,00

ÚHRADA CELKEM: den 375,00 375,00
měsíc (30dní) 11 250,00 11 250,00

D9,D
D2 9/2

21 0,00 21 0,00

90,00 90,00

80,00 80,00

1 70,00 1 70,00
380,00 380,00

11 400,00 400,00

D9,D9/2

210,00

90,00

80,00

170,00
380,00

11 400,00

D9,D9/2

205,00

90,00

80,00

170,00
375,00

11 250,00



K úhradě je připočítán příspěvek na péči v přiznané výši:

1.stupeň 880,00
2.stupeň 4 400,00
3.stupeň 8 800,00
4.stupeň 13 200,00

Cizím státním příslušníkům (kteří nemají nárok na příspěvek na péči)
se k úhradě za pobyt započítá poskytnutá péče .

80,- Kč / hodina

Klient má možnost odhlášení některého jídla (např. svačina nebo večeře).

Měsíční úhrada je stanovena za kalendářní měsíc.

Platnost vnitřního předpisu je od 1. 4. 2019

V Kadani 7. 3. 2019

Mgr. Lenka Raadová, MBA
ředitelka MěSSS Kadaň

K úhradě je připočítán příspěvek na pěči v přiznané výši:

1 .stupeň 880,00

2.stupeň 4 400,00

3.stupeň 8 800,00

4.stupeň 13 200,00

Cizím státním příslušníkům (kteří nemají nárok na příspěvek na péči)
se k úhradě za pobyt Započítá poskytnutá péče .

80,- Kč I hodina

Klient má možnost odhlášení některého jídla (např. svačina nebo večeře).

Měsíční úhrada je stanovena za kalend 'řní měsíc.

Platnost vnitřního předpisu je od 1. 4. 2019

V Kadani 7. 3. 2019

Mgr. Lenka Raadová, MBA
ředitelka MěSSS Kadaň



STANOVENÍ ÚHRAD ZA ODLEHČOVACÍ SLUŽBU
v Domově pro seniory

Úhrada za kalendářní měsíc:
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 88,00 89,00 90,00
Provozní náklady související s přípravou stravy 75,00 75,00 75,00
Strava celkem 163,00 164,00 165,00

Denní úhrada za bydlení, provozní náklady a
stravu 329,00 330,00 331,00

K denní úhradě za bydlení, provozní náklady a stravu se dále započítá úhrada za poskytování
odlehčovacích služeb ve výši

60,00  Kč / hodina

Úhrada  při denním pobytu:

návštěva pouze aktivit 20,- Kč
denní pobyt 1 - 4 hodiny 50,-Kč/hodina
denní pobyt delší než 4 hodiny 40,-Kč/hodina

Platnost vnitřního předpisu je od 1. 1. 2019

V Kadani 27. 12. 2018

Mgr. Lenka Raadová, MBA
ředitelka MěSSS Kadaň

STANOVENÍ ÚHRAD ZA oDLEHČoVACÍ SLUŽBU
v Domově pro Seniory

Uhrada za kalendářní měsíc:
D3

Bydlení a provozní náklady
související 166,00
S poskytnutím ubytování (úklid, praní, Žehlení, drobné opravy ošacení)

Potraviny 88,00
Provozní náklady související S přípravou Stravy 75,00
Strava celkem 163,00

Denní úhrada Za bydlení, provozní náklady a
stravu 329,00

D2

166,00

89,00
75,00

164,00

330,00

D9,D9/2

166,00

90,00
75,00

165,00

331,00

K denní úhradě Za bydlení, provozní náklady a stravu se dále Započítá úhrada za poskytování
odlehčovacích Služeb ve výši

60,00 Kč / hodina

Úhrada při denním pobytu:

návštěva pouze aktivit 20,- Kč
denní pobyt l - 4 hodiny 50,-Kč/hodina
denní pobyt delší než 4 hodiny 40,-Kč/hodina

Platnost vnitřnflıo předpisu je od 1. 1. 2019

V Kadani 27. 12. 2018

Mgr. Lenka Raadová, MBA
ředitelka MěSSS Kadaň



STANOVENÍ ÚHRAD ZA ODLEHČOVACÍ SLUŽBU
v Domově pro seniory

Úhrada za kalendářní měsíc:
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 90,00 90,00 90,00
Provozní náklady související s přípravou stravy 80,00 80,00 80,00
Strava celkem 170,00 170,00 170,00

Denní úhrada za bydlení, provozní náklady a
stravu 380,00 380,00 380,00

K denní úhradě za bydlení, provozní náklady a stravu se dále započítá úhrada za poskytování
odlehčovacích služeb ve výši

80,00 Kč / hodina

Úhrada  při denním pobytu:

návštěva pouze aktivit 20,- Kč
denní pobyt 1 - 4 hodiny 50,-Kč/hodina
denní pobyt delší než 4 hodiny 40,-Kč/hodina

Platnost vnitřního předpisu je od 1. 4. 2019

V Kadani 7. 3. 2019

Mgr. Lenka Raadová, MBA
ředitelka MěSSS Kadaň

STANOVENÍ ÚHRAD ZA oDLEHČOVACÍ SLUŽBU
v Domově pro Seniory

Uhrada Za kalendářní měsíc:
D3

Bydlení a provozní náklady
související 210,00
S poskytnutím ubytování (úklid, praní, Žehlení, drobné opravy ošacení)

Potraviny 90,00
Provozní náklady související S přípravou Stravy 80,00
Strava celkem 170,00

Denní úhrada Za bydlení, provozní náklady a
stravu 380,00

D2

210,00

90,00
80,00

170,00

380,00

D9,D9/2

210,00

90,00
80,00

170,00

380,00

K denní úhradě Za bydlení, provozní náklady a stravu se dále Započítá úhrada Za poskytování
odlehčovacích Služeb ve výši

80,00 Kč / hodina

Úhrada při denním pobytu:

návštěva pouze aktivit 20,- Kč
denní pobyt l - 4 hodiny 50,-Kč/hodina
denní pobyt delší než 4 hodiny 40,-Kč/hodina

Platnost vnitřnflıo předpisu je od 1. 4. 2019

V Kadani7. 3.2019

Mgr. Lenka Raadová, MBA
ředitelka MěSSS Kadaň



Městská správa sociálních služeb Kadaň
Věžní 958, 432 01  Kadaň

VNITŘNÍ PŘEDPIS

STANOVENÍ ÚHRAD ZA POBYTOVÉ SLUŽBY
v Domově pro seniory - nemocnice

Jednolůžkový pokoj: D3, D2, D4 D8, D9, D9/2
Bydlení a provozní náklady související s poskytnutím 210,00 210,00
ubytování (úklid, praní, žehlení, drobné opravy ošacení)

potraviny 90,00 92,00

provozní náklady související 80,00 78,00

s přípravou stravy
strava celkem 170,00 170,00
ÚHRADA CELKEM: den 380,00 380,00

měsíc (30dní) 11 400,00 11 400,00

Dvoulůžkový pokoj: D3, D2, D4 D8, D9, D9/2
Bydlení a provozní náklady související s poskytnutím 210,00 210,00
ubytování (úklid, praní, žehlení, drobné opravy ošacení)

potraviny 90,00 92,00

provozní náklady související 80,00 78,00

s přípravou stravy
strava celkem 170,00 170,00
ÚHRADA CELKEM: den 380,00 380,00

měsíc (30dní) 11 400,00 11 400,00

Čtyřlůžkový pokoj: D3, D2, D4 D8, D9, D9/2
Bydlení a provozní náklady související s poskytnutím 200,00 200,00
ubytování (úklid, praní, žehlení, drobné opravy ošacení)

potraviny 90,00 92,00

provozní náklady související 80,00 78,00

s přípravou stravy
strava celkem 170,00 170,00
ÚHRADA CELKEM: den 370,00 370,00

měsíc (30dní) 11 100,00 11 100,00

K úhradě je připočítán příspěvek na péči v přiznané výši:

1. stupeň 880,00
2. stupeň 4 400,00
3. stupeň 8 800,00
4. stupeň 13 200,00

\\ | / Městská správa sociálních služeb Kadaň
/

_ Věžní 958, 432 01 Kadaň

MSM... vNıTŘNí PŘEDPIS

sTANovENí ÚHRAD ZA POBYTOVÉ sLuŽBY
v Domově pro seniory - nemocnice

Jednolůžkový pokoj:
Bydlení a provozní náklady související s poskytnutím

ubytování (úklid, praní, Žehlení, drobné opravy ošacení)

potraviny

provozní náklady související

s přípravou stravy
strava celkem
UHRADA CELKEM: den

měsíc (30dní)

Dvoulůžkový pokoj:
Bydlení a provozní náklady související s poskytnutím

ubytování (úklid, praní, Žehlení, drobné opravy ošacení)

potraviny

provozní náklady související

s přípravou stravy
strava celkem
UHRADA CELKEM: den

měsíc (30dní)

Čtyřlùžkovy' pokoj:
Bydlení a provozní náklady související s poskytnutím

ubytování (úklid, praní, Žehlení, drobné opravy ošacení)

potraviny

provozní náklady související

s přípravou stravy
strava celkem
UHRADA CELKEM: den

měsíc (30dní)

K úhradě je připočítán příspěvek na péči v přiznané výši:

1. stupeň 880,00
2. stupeň 4 400,00
3. stupeň 8 800,00
4. stupeň 13 200,00

D3, D2, D4
210,00

90,00

80,00

170,00
380,00

11 400,00

D3, D2, D4
210,00

90,00

80,00

170,00
380,00

11 400,00

D3, D2, D4
200,00

90,00
80,00

170,00
370,00

1 1 1 00,00

D8, D9, D9/2
210,00

92,00

78,00

170,00
380,00

11 400,00

D8, D9, D9/2
210,00

92,00

78,00

170,00
380,00

11 400,00

D8, D9, D9/2
200,00

92,00
78,00

170,00
370,00

1 1 100,00



Cizím státním příslušníkům (kteří nemají nárok na příspěvek na
péči) se k úhradě za pobyt započítá poskytnutá péče.

80,- Kč / hodina

Klient má možnost odhlášení některého jídla (např. svačina nebo večeře).

Měsíční úhrada je stanovena za kalendářní měsíc.

Platnost vnitřního předpisu je od 1. 4. 2019

V Kadani 7. 3. 2019

Mgr. Lenka Raadová, MBA
ředitelka MěSSS Kadaň

Cizím státním příslušníkům (kteří nemají nárok na příspěvek na
pěči) se k úhradě Za pobyt Započítá poskytnutá péče.

80,- Kčl hodina

Klient má možnost odhlášení některého jídla (např. svačina nebo večeře).

Měsíční úhrada je stanovena za kalendářní měsíc.

Platnost vnitřního předpisu je od 1. 4. 2019

V Kadani 7. 3. 2019

Mgr. Lenka Raadová, MBA
ředitelka MěSSS Kadaň



Městská správa sociálních služeb Kadaň
Věžní 958, 432 01  Kadaň

Úprava ceny stravy pro DpS, Golovinova 1559, Kadaň
od 1. 4. 2019

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

strava – D 3, 2, 4
90,- Kč

režie
80,-
Kč

strava – D 8, 9,
9/2

92,- Kč

režie
78,-
Kč

snídaně 13 10 13 10
přesnídávka 8 5 8 4

oběd 33 41 34 41
svačina 8 5 8 4
večeře 28 19 29 19

V Kadani 6. 3. 2019

Vyhotovila: Pavlína Vildová, DiS.

Schválila: Mgr. Lenka Raadová, MBA

_ ý Městská Správa Sociálních Služeb Kadaň
// ` \\ Věžní 958, 432 01 Kadaň

M555 Kadaň

Úprava ceny stravy pro DpS, Golovinova 1559, Kadaň
od 1. 4. 2019

Finanční rozpis normy na potraviny a režie, připadající na jednotlivá hlavní a vedlejšíjídla:

režie strava - D 8, 9, režiestravša-DKŽ, 2, 4 80; 9/2 78;

' Kč 92,- Kč Kč

snídaně 13 10 13 10
přesnídávka 8 5 8 4

oběd 33 41 34 41
svačina 8 5 8 4
večeře 28 19 29 19

V Kadani 6. 3. 2019

Vyhotovila: Pavlína Vildová, DiS.

Schválila: Mgr. Lenka Raadová, MBA



Příloha č. 3

Městská správa sociálních služeb,
Věžní 958, 432 01 Kadaň

ÚHRADNÍK ÚKONŮ PÉČE OD 1. 6. 2019

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
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 8 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) 30 50,00
Koupel při monstrozní obezitě 40 650,00 40 700,00
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 úklidu zásuvek, nočních stolků,
skříní 5 5,00

samostatná koupel 5 5,00
odmítnutí péče/činnosti 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

převaz defektu - mimo pojišťovnu 10 60,00

Oblast: ORI - s poruchou orientace

Činnost Poradit Podpořit Provést
Čas [min.] Cena Čas [min.] Cena Čas [min.] Cena

kontrola
neklidného,nemocného,neorientovaného
klienta

5 5,00

bezdůvodné přivolání personálu 5 15,00

Příloha č. 3

Městská Správa sociálních služeb,
Věžní 958, 432 01 Kadaň

úHRADNíK úKoNÚ PÉČE oD 1. 6. 2019

Denní
Oblast: HYG - v hygienické péči a oblékání/svlékání

v. Poradit Pod ořit ProvéstCınnost v . v . v .Cas [mın.] Cena Cas [mın.] Cena Cas [mın.] 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
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 stolkü, 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 8 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) 30 50,00
Koupel při monstrozní obezitě 40 650,00 40 700,00
celková koupel - vana 25 85,00 25 100,00
(lšısıgnbtš/lexnı hygıena - koupelna (lezıcı) 2 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 úklidu zásuvek, nočních stolkü,v, , 5 5,00skrını
samostatná koupel 5 5,00
odmítnutí péče/činnosti 5 5,00
uklıd znecısteˇneh'o pokoje Ze zdrav. duvodu 30 50,00
(nemoc, zhorsenı zdrav. stavu)
ukl1d_Znecısteneho pokoje prı nehode (rozlıtı 30 50,00
pıtı, Jıdla)
převaz defektu - mimo pojišťovnu 10 60,00

Oblast: ORI - s poruchou orientace
Činnost v Poradit v Pod ořit ˇ Provést

Cas [min.] Cena Cas [min.] Cena Cas [min.] Cena
kontrola
neklidného,nemocného,neorientovaného 5 5,00
klienta
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

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 25,00
masáž DK dle BS 5 30,00
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 60 40,00 60 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 5 5,00
doprovod do
jídelny,kantýny,kaple,kadeřnice,pedi,ergo,vyš
etření DpS

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

manipulace s klientem pomocí rudlíku 10 10,00
manipulace s klientem s pomocí zvedáku 10 40,00
kontrola záruky jídla klientů 8 10,00
odmítnutí vysazení mimo lůžko 5 5,00

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. křesla 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 5 5,00
použití zástěny 5 5,00
odmítnutí výměny inko pomůcky 5 5,00

Oblast: HYB - s poruchou tělesné hybnosti
Činnost v Poradit v Pod ořit v Provést

Cas [min.] Cena Cas [min.] Cena Cas [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 kjídlu 5 25,00
masáž DK dle BS 5 30,00
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 zarızenıˇ + posezenı v kantyne, 40 25,00 40 30,00
retrokoutku, knıhovne
vycházka v areálu 30 30,00 30 35,00
vycházka v areálu + posezení na zahradě 40 40,00 40 50,00
vycházka mimo areál 60 40,00 60 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, 10 10,00
odsnést,otevřít,ořezat tužku,navléknout jehlu)
drobný nákup (donesení pošty,dobití mobilu) 20 15,00
velký nákup + vody 20 30,00
jídelní lístek 5 5,00
doprovod do
jídelny,kantýny,kaple,kadeřnice,pedi,ergo,vyš 1 5,00 8 10,00 8 15,00
etření DpS
manipulace s klientem pomocí rudlíku 10 10,00
manipulace s klientem s pomocí zvedáku 10 40,00
kontrola zárukyjídla klientů 8 10,00
odmítnutí vysazení mimo lůžko 5 5,00

Oblast: INK - v použití WC a v péči o pomůcky pro inkontinentní
v. Poradit Pod ořit ProvéstCınnost v . v . v .Cas [mın.] Cena Cas [mın.] Cena Cas [mın.] Cena
podˇkladanı+vynesenı podloznı mısy/ 8 30,00
mocove lahve
fasování inkontinentní pomůcky 8 10,00
manipulace s inko pomůckou + mytí, ošetření 8 45,00
pomoc při použití WC, toal. křesla 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 5 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 3 2,00 3 5,00
donesení nebo odnesení stravy
/pokoj/jídelna/ ke stolu 10 10,00

pomoc při přijímání stravy 5 5,00 15 15,00 20 25,00
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
podávání stravy sondou 15 0,00
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 5 5,00
"NA" nepřítomnost klienta na pokoji 5 5,00
"ON" odmítnutí nabídky aktivit 5 5,00
"IN"individuální návštěva 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
"IKS" individuální práce s kognitivní sadou 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, sport 15 10,00 30 20,00 45 30,00
"IZT" individuální zahradní terapie 15 10,00 30 20,00 45 30,00
"IZOO" individuální zooterapie 15 10,00 30 20,00 45 30,00
"ICA" individuální canisterapie 15 10,00 30 20,00 45 30,00
"IRT" individuální reminiscenční terapie 15 10,00 30 20,00 45 30,00
"IA" individuální akce 15 0,00
"IV" individuální výtvarné činnosti 15 10,00 30 20,00 45 30,00
"IČ" individuální čtení 15 10,00 30 20,00 45 30,00
"IPEČ" individuální pečení, vaření 105 50,00
"ITKF" individuální trénování kognitivních
funkcí 15 10,00 30 20,00 45 30,00

"A"společenské a kulturní akce
(zábavy,koncerty,oslavy...) 90 50,00

"MŠ" mše 50 50,00
"ZOO" skupinová zooterapie 90 50,00
"S" skupinové soutěže, hry (společenské,
slovní), sport 90 50,00

"M" skupinová muzikoterapie 90 50,00
"JM" skupinové trénování jemné motoriky 90 50,00
"V" skupinové výtvarné činnosti 90 50,00
"KS" skupinová práce s kognitivní sadou 90 50,00
"CA" skupinová canisterapie 90 50,00
"TKF" skupinové trénování kognitivních
funkcí 90 50,00

"PEČ" skupinové pečení, vaření 105 50,00
"Č" skupinové čtení 60 40,00
"RT" skupinová reminiscenční terapie 90 50,00
"ZT" skupinová zahradní terapie 90 50,00
"FK" filmový klub 120 60,00
Aromaterapie 30 20,00 45 30,00

Oblast: STR - v příjmu potravy a tekutin
Činnost v Poradit v Pod ořit ˇ Provést

Cas [min.] Cena Cas [min.] Cena Cas [min.] Cena
aktivní nabízení tekutin 1 1,00 3 2,00 3 5,00
donesení nebo odnesení stravy
/pokoj/jídelna/ ke stolu 10 10'00
pomoc při přijímání stravy 5 5,00 15 15,00 20 25,00
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, 8 5,00 8 10,00
otevření- paštika...)
odmítnutí pití 5 5,00
podávání stravy sondou 15 0,00
chut'ové podněty 5 0,00

Aktivizační
Oblast: ROZ - v rozumové l kognitivní oblasti

v. Poradit Pod ořit ProvéstCınnost v . v . v .Cas [mın.] Cena Cas [mın.] Cena Cas [mın.] Cena
"NA" nabídka aktivit 5 5,00
"NA" nepřítomnost klienta na pokoji 5 5,00
"ON" odmítnutí nabídky aktivit 5 5,00
"lN"individuální návštěva 15 10,00 30 20,00 45 30,00
"IJM" individuální trénováníjemné 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
"IKS" individuální práce s kognitivní sadou 15 10,00 30 20,00 45 30,00
"IPP" individuální psychická podpora 15 10,00 30 20,00 45 30,00
IS ındıvıdu'alnı trenovanı sobestatecnostı 15 10,00 30 20,00 45 30,00

(sebesycenı,oblekanı...)
"ISH" individuální soutěže, hry, sport 15 10,00 30 20,00 45 30,00
"IZT" individuální Zahradní terapie 15 10,00 30 20,00 45 30,00
"IZOO" individuální Zooterapie 15 10,00 30 20,00 45 30,00
"ICA" individuální canisterapie 15 10,00 30 20,00 45 30,00
"IRT" individuální reminiscenční terapie 15 10,00 30 20,00 45 30,00
"lA" individuální akce 15 0,00
"IV" individuální výtvarné činnosti 15 10,00 30 20,00 45 30,00
"IČ" individuální čtení 15 10,00 30 20,00 45 30,00
"IPEČ" individuální pečení, vaření 105 50,00
filılšgí ındıvıdualnı trenovanı kognıtıvnıch 15 10,00 30 20,00 45 30,00

A'spolecenske a kulturnı akce 90 50,00
(Zabavy,koncerty,oslavy...)
"MŠ" mše 50 50,00
"ZOO" skupinová Zooterapie 90 50,00
S skupınove souteze, hry (spolecenske, 90 50,00

slovnı), sport
"M" skupinová muzikoterapie 90 50,00
"JM" skupinové trénování jemné motoriky 90 50,00
"V" skupinové výtvarné činnosti 90 50,00
"KS" skupinová práce s kognitivní sadou 90 50,00
"CA" skupinová canisterapie 90 50,00
TKF I skupınove trenovanı kognıtıvnıch 90 50,00

funkcı
"PEČ" skupinové pečení, vaření 105 50,00
"Č" skupinové čtení 60 40,00
"RT" skupinová reminiscenční terapie 90 50,00
"ZT" skupinová Zahradní terapie 90 50,00
"FK" filmový klub 120 60,00
Aromaterapie 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 15 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 5 5,00
použití vlastní pomůcky pro RHB 10 15,00
masážní návlek na DK 30 20,00

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 90 100,00

noční kontrola 0 5,00
" AC" aktivizační činnosti 15 10,00 30 20,00 45 30,00
návštěva klienta 0 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
Vyjížďka služebním autem VA 0 50,00
"IAC" Individuální aktivizační činnosti 15 10,00 30 20,00 45 30,00

Oblast: POH - v pohybové l motorické oblasti
Činnost v Poradit v Pod ořit ˇ Provést

Cas [min.] Cena Cas [min.] Cena Cas [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 15 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 5 5,00
použití vlastní pomůcky pro RHB 10 15,00
masážní návlek na DK 30 20,00

Oblast: SOC - ve společenské l sociální oblasti
Činnost v Poradit v Pod ořit ˇ Provést

Cas [min.] Cena Cas [min.] Cena Cas [min.] Cena
pomoc při zprostředkování/udržování o 30 00 o 50 00
kontaktů s rodinou ' '
pomoc při písemné korrespondenci,
telefonickém kontaktu s rodinou/přáteli o 25'00 o 50'00
Aô ucast na spolecenskych akcıch mımo 90 100,00

zarızenı
noční kontrola 0 5,00
" AC" aktivizační činnosti 15 10,00 30 20,00 45 30,00
návštěva klienta 0 10,00
realizace dílčího os.cí|e 15 10,00 30 20,00 45 30,00
odvoz v rámci lP 60 50,00
nepřítomnost klienta na pokoji 5 5,00
Vyjížďka služebním autem VA 0 50,00
"lAC" Individuální aktivizační činnosti 15 10,00 30 20,00 45 30,00



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) 15 10,00
aktualizace nástěnek IP 20 10,00
Individuální plány péče 5 5,00
Jednání se zájemcem o službu 10 0,00 20 0,00 30 0,00
Záznam z jednání se zájemcem o službu 30 0,00 45 0,00 60 0,00
Jednání s klientem 10 0,00 20 0,00 30 0,00

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
- je využíván pro vyúčtování prováděných úkonů u klienta na odlehčovací službě.

V případě, že klient požaduje provedení úkonu, který není zahrnut do základních činností dle zákona o
sociálních službách a není uveden v úhradníku úkonů péče, bude provedena kalkulace úkonu a klientovi
nabídnuta možnost provedení úkonu za úhradu jako fakultativní služba.

Klienti, kteří jsou v domově na přechodný pobyt a nepobírají příspěvek na péči, platí veškeré
prováděné úkony dle úhradníku.

V Kadani dne 24. 5. 2019
Mgr.Lenka Raadová, MBA
ředitelka MěSSS Kadaň

Sociální
Oblast: SPR - sociálně-právní
Činnost v Poradit v Podpořit v Provést

Cas [min.] Cena Cas [min.] Cena Cas [min.] Cena
hospodaření s finančními, hmotnými depoZity 0 10,00 0 25,00 0 50,00
osobníjednání s úřady nad rámec služby 0 25,00 0 50,00
papírová administrativa (PnP, žádost o OP, o 50 00
potvrzení,...) '
komunikace s rodinou nad rámec služby 0 50,00
Zajištění léků, čaje,hodinky,brýle,ZapIacení 10 30 00
pobytu v nemocnici,inkontinentní pomůcky '
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) 15 10,00
aktualizace nástěnek IP 20 10,00
Individuální plány péče 5 5,00
Jednání se Zájemcem o službu 10 0,00 20 0,00 30 0,00
Záznam Zjednání se Zájemcem o službu 30 0,00 45 0,00 60 0,00
Jednání s klientem 10 0,00 20 0,00 30 0,00

Uhradník 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
- je využíván pro vyúčtování prováděných úkonů u klienta na odlehčovací Službě.

V případě, že klient požaduje provedení úkonu, který není Zahmut do Základních činností dle Zákona o
Sociálních Službách a není uveden v úhradníku úkonů péče, bude provedena kalkulace úkonu a klientovi
nabídnuta možnost provedení úkonu Za úhradu jako fakultativní služba.

Klienti, kteří jsou v domově na přechodný pobyt a nepobírají příspěvek na péči, platí veškeré
prováděné úkony dle úhradníku.

V Kadani dne 24. 5. 2019
Mgr.Lenka Raadová, MBA
ředitelka MěSSS Kadaň



Příloha č. 4
MěSSS Kadaň – Pečovatelská služba

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

Stanovení úhrad v PS – platnost od 1. 1. 2019

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)

130,- 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

62,- Kč/oběd
63,- Kč/oběd
64,- Kč/oběd
19,- Kč/oběd
20,- Kč/oběd
22,- Kč/ oběd
36,- Kč/2 obědy
40,- 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

90,- Kč/hod
(45,- Kč/úkon)
65,- Kč/úkon
80,- Kč/hod
(20,-Kč/úkon)

4) Praní a žehlení prádla
- Hromadné praní s jednotnou aviváží a žehlením prádla

(prádlo odděleno v pracích pytlích)
60,- Kč/kg

MěSSS Kadaň - Pečovatelská služba
Tyršova 567, 432 01 Kadaň

474 341225, 773 561313

Příloha č. 4

Stanovení úhrad v PS - platnost od l. 1. 2019

l) 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 (IX měsíčně je

návštěva v rámci Služby)

130,- Kč/ hod

2) Zajištění stravy, dovoz a donáška -(tel.z 773 581 308)
- Zajištění Stravy Odpovídající věku, Zásadám racionální Výživy

Zajištění Stravy vhodné pro šétřící 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

62,- Kč/Oběd
63,- Kč/Oběd
64,- Kč/Oběd
19,- Kč/Oběd
20,- Kč/Oběd
22,- Kč/ Oběd
36,- Kč/2 Obědy
40,- 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

90,- Kč/hod
(45,- Kč/úkon)
65,- Kč/úkon
80,- Kč/hod
(20,-Kč/úkon)

4) Praní a žehlení prádla
- Hromadné praní S jednotnou aviváží a žehlením prádla

(prádlo odděleno v pracích pytlích)
60,- Kč/kg



- Samostatné praní při naplnění kapacity pračky jedním
druhem prádla bez aviváže a žehlení prádla

- Samostatné praní a žehlení prádla (minimálně 2 kg jednoho
druhu prádla od klienta)bez aviváže

- Samostatné praní prádla znečistěného biologickým
materiálem

- Samostatné žehlení prádla

60,- Kč/kg

70,- Kč/kg

70,- Kč/kg

40,- Kč/kg
5) Doprovody

- Doprovázení dospělých k lékaři, na instituce poskytující
veřejné služby a doprovázení zpět v místě bydliště

130,- Kč/ hod

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)
- 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)

62,- Kč/15 min
12,- Kč/ úkon
5,- Kč/ 1 strana
4,- Kč /kus
3,-Kč/ km

22,- Kč/úkon
54,- Kč/ úkon
9,- Kč/ úkon

21,- Kč/úkon
6,- Kč/ úkon

80,- Kč/ úkon

1) Vratná kauce (záloha za používání)
- Termo jídlonosič

350,- Kč

V Kadani dne: 3.12.2018
Mgr. Lenka Raadová, MBA
ředitelka MěSSS Kadaň

- Samostatné praní při naplnění kapacity pračky jedním
druhem prádla bez aViVáže a žehlení prádla

- Samostatné praní a žehlení prádla (minimálně 2 kg jednoho
druhu prádla od klienta)beZ aViVáŽe

- Samostatné praní prádla znečistěného biologickým
materiálem

- Samostatné žehlení prádla

60,- Kč/kg

70,- Kč/kg

70,- Kč/kg

40,- Kč/kg
5) Doprovody

- Doprovázení dospělých k lékaři, na instituce poskytující
Veřejné služby a doproVázení Zpět V místě bydliště

130,- Kč/ hod

6) Fakultativní služby
- Vyřizování žádosti na PnP, Vyřizování úředních záležitostí
- Orientační sledování TK
- Kopírování písemností
- Kopie jídelního lístku
- Doprava Vozidlem (prac.čaS pečovatelky + uj eté km)
- 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)

62,- Kč/15 min
12,- Kč/ úkon
5,- Kč/ 1 Strana
4,- Kč /kuS
3,-Kč/ km

22,- Kč/úkon
54,- Kč/ úkon
9,- Kč/ úkon

21,- Kč/úkon
6,- Kč/ úkon

80,- Kč/ úkon

1) Vratná kauce (Záloha Za používání)
- Termo jídlonosič

350,- Kč

V Kadani dne: 3.12.2018
Mgr. Lenka Raadová, MBA
ředitelka MěSSS Kadaň


