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1. Základní údaje
Název zařízení:

Domov pro seniory Kostelec nad Černými lesy

Právní forma:

příspěvková organizace

Adresa:

Lázeňská čp. 462

Zřizovatel:

Město Kostelec nad Černými lesy
náměstí Smiřických 53,
281 63 Kostelec nad Černými lesy

IČ:

00873519

Kontakty:

Ředitelka:

Martina Volavková

Ekonomka (zástupkyně ředitelky):

Bc. Petra Benešová

Vedoucí zdravotního úseku:

Lenka Hozmanová

Sociální pracovnice:

Petra Najbertová, DiS.

Telefonní kontakt:

321 697 371, 731 615 676

E-mail:

info@ddkostelecncl.cz

Internetové stránky:

www.ddkostelecncl.cz

Bankovní spojení:

KB Český Brod, č. ú. 27- 4401880297/0100
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2. Historie
Domov pro seniory je postaven ve stráni v nádherném prostředí Peklovského údolí
s překrásným výhledem přes Trubský les do Polabské nížiny, kde jsou vidět za
pěkného počasí i hřbety Krkonoš. V sousedství domova v záři paprsků
vycházejícího slunce se pyšně vypíná Kostelecký zámek. Přilehlé louky a les
ozářen slunečními paprsky voní do dalekého okolí.
Přírodními krásami, jenž oplývá okolí Kostelce a objekt dnešního domova
využíval k rekreaci a k odpočinku tehdejší poslanec říšského sněmu a budoucí
prezident zakladatel T.G. Masaryk v letech 1913 - 1914. Od roku 1914 sloužila
zestárlým a nemocným sestrám z České diakonie a nesla název: "Dům odpočinku
českých a evangelických diakonek".
Vila je postavena v roce 1910 a už tehdy sloužila potřebným lidem. Příjemný pocit
má návštěvník hned při vstupu do areálu, kde ho uvítá milý nápis na průčelí budovy
„DEJ BŮH ŠTĚSTÍ“ a rozlehlá zahrada s ovocnými a okrasnými stromy, kde
mohou staří lidé trávit volné a příjemné chvíle. Domov pro seniory Kostelec nad
Černými lesy byl zřízen v roce 2007 usnesením zastupitelstva a má zaregistrované
dvě sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to:
•
•

domov pro seniory
terénní pečovatelská služba

3. Domov pro seniory
3.1 Popis služby
Služba se poskytuje v budově, která je dvoupatrová s podkrovím , v suterénu je
umístěna kotelna, prádelna, sušárna, sklad potravin a strojovna výtahu.
Přízemí slouží převážně k provozním účelům tj. administrativě, stravování a
zdravotnímu úseku. Na konci chodby v přízemí je terasa, která v jarních, letních,
ale i v teplejších podzimních dnech slouží k relaxaci a oddechu našich obyvatel.
Před hlavním vchodem do budovy je postaven zahradní dřevěný altán, který rovněž
slouží k odpočinku našich klientů.
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Domov pro seniory má celkovou kapacitu 27 lůžek s celoročním ubytováním:
• 5 dvoulůžkových pokojů
• 4 třílůžkové pokoje
• 1 pětilůžkový se zvýšenou ošetřovatelskou péčí
Pokoje v prvním a druhém podlaží jsou vybaveny nábytkem, tzn. lůžkem, nočním
stolkem, úložným prostorem pro šatstvo a osobních věcí. Sociální zázemí mají tyto
pokoje společné. Dva dvoulůžkové pokoje ve třetím podlaží mají vlastní sociální
zázemí a malou minikuchyňku.
Posláním našeho domova pro seniory je nahradit domov klientům, kteří
vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném
prostředí a umožnit jim prožít aktivní a důstojné stáří.
Naším cílem:






poskytovat co nejkvalitnější služby,
rozvíjet kvalitu ubytování a stravování
zajistit pocit bezpečí
respektovat práva klientů
řídit se podle zásad Etického kodexu a Listiny základních práv a svobod

Cílovou skupina:
•

Mladší senioři (65-85let) a starší senioři (nad 85let), kteří mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního
postižení potřebující částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu formou ubytování, stravování, hygieny, zajištění
zdravotnické a ošetřovatelské péče.

3.2 Obsah poskytovaných služeb
Sociální služba obsahuje tyto základní činnosti:
•
•
•
•

Poskytování ubytování
Poskytování stravy
Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
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•
•
•
•

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeutická činnost
Aktivizační a kulturní činnost
Pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.

Kadeřnici, pedikérku a ostatní služby poskytujeme dle potřeby našich klientů.

3.3 Úhrada za služby
Sazebník úhrad je stanoven v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách ve znění prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
Úhrada za ubytování ( denní sazba):
Pokoj
Dvoulůžkový pokoj
Tří a vícelůžkový
Pětilůžkový

Úhrada platná od
1.1.2014
155,- Kč
151,- Kč
148,- Kč

Úhrada platná od
1.4.2014
180,-Kč
176,- Kč
173,- Kč

Úhrada za stravu (denní sazba):
*Úhrada za stravu se od 1.4. 2014 neměnila.
Normální
Diabetická

146,- Kč
154,- Kč

3.4 Skladba uživatelů
Počet uživatelů k 31.12.2013
Počet nástupů k pobytu v roce 2014
Počet ukončených pobytů v roce 2014
 jiné zařízení SS
 úmrtí
Počet uživatelů k 31.12.2014
z toho:
ve věku 27-65 let
ve věku 66-75 let
ve věku 76 -85 let
ve věku 86-95 let
ve věku nad 96 let

27
7
7
0
8
27
0
2
13
12
0
6

z toho:

muži
ženy

3
23
85,2

Průměrný věk uživatelů

Počet uživatelů dle stupně PNP (příspěvek na péči) k 31.12.2014:
1.
2.
3.
4.
5.

Lehká závislost
Středně těžká závislost
Těžká závislost
Úplná závislost
Bez příspěvku na péči

7
8
8
0
3

3.5 Personální zajištění
Přímou obslužnou péči uživateli zajišťuje:
1 - vedoucí zdravotního úseku
1 - sociální pracovník
5 - zdravotních sester
4 - pracovníci přímé obslužné péče
Zdravotní péči v zařízení poskytoval v roce 2014 MUDr. Martin Dušek - praktický
lékař, který dochází do domova pravidelně každý týden, v odpoledních a nočních
hodinách je volána RZS.
Odbornou zdravotní péči nám zajišťují lékaři:
MUDr. Vlasta Klímová – interní lékař
MUDr. Libuše Michalíková - stomatologie
MUDr. Andrea Žáková – diabetologie
MUDr. Robert Brock – psychiatrie
MUDr. Iva Stuchlíková – oční
MUDr. Jan Čermák – psychiatrie
MUDr. Jana Mrázková – oční
MUDr. Michaela Burešová – oční
MUDr. Michal Mrázek – ORL
MUDr. Jan Kykal – interní
MUDr. Radek Pavlíček – dermacentrum
MUDr. Karl Jágr - urologie
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Pro vykazování zdravotní péče je uzavřena - Zvláštní smlouva o poskytování a
úhradě ošetřovatelské péče zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové
sociální služby s VZP ČR.
Přehled výkonů v roce 2014:
Výkon
Počet
06613 ošetřovatelská intervence
25515
06629 převazy – ošetření ran
444
06623 aplikace léčebné terapie
4580
06621odběr biologického materiálu
688
06645 práce v noci
692
06649 práce SO,NE a svátky
7456
3.6 Sociálně aktivizační činnost







Trénování a cvičení paměti – ergoterapie
Posezení s klienty
Pohybová cvičení
Kulturní vystoupení, výlety
Tanec a hudba k poslechu
Čtení (bible, beletrie)

Kromě těchto aktivit zajišťujeme různá zábavná vystoupení, výlety do blízkého
okolí, zprostředkováváme ruční práce dle možností a potřeb klientů. Klienti
mohou také využívat altán k odpočinku, zahradu k procházkám a v prostorách
zařízení je jím k dispozici knihovna.

4. Pečovatelská služba
Pečovatelská služba se poskytuje jako terénní služba osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc fyzické osoby.
Cílová skupina:
•
•
•

jsou mladší (65-80) a starší senioři (nad 80)
osoby s chronickým onemocněním
osoby se zdravotním postižením.
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Služby zajišťují dvě pečovatelky ve vymezeném čase pondělí – pátek od 6.00 hod.
do 14.30 hod v domácnostech osob.
Sociální služba obsahuje tyto základní činnosti:
•
•
•
•
•

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pečovatelská služba se poskytuje za úhradu za základní činnosti v rozsahu
stanoveném smlouvou. Maximální výši úhrady stanoví § 6 vyhl. č.505/2006 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.
Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady osobám, které jsou uvedeny v §75
odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4.1 Přehled příjmů a výdajů na pečovatelskou službu
Výdaje
Spotřeba materiálu
Opravy a udržování
Cestovné
Služby
Mzdové náklady
Zákonné soc. pojištění
Zákonné zdrav. pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní náklady
Výdaje celkem

Kč
94.500,7.497,130,25.762,346.752,86.691,31.209,3.470,36.524,632.535,-

Příjmy
Kč
Tržby za službu
257.154,Dotace ze státního rozpočtu 426.000,Dotace ÚSC
0
Příjmy celkem
683154,-
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4.2 Skladba uživatelů pečovatelské služby 2014
Počet uzavřených smluv
Počet ukončených smluv
Počet uživatelů k 31.12. 2014
z toho: žen
mužů
Průměrný věk uživatelů

16
12
49
31
18
76,7

V roce 2014 se převážně využívaly úkony - obědy spojené s rozvážkou a
pronájmem jídlonosičů. Dále se využívají úkony – koupání, nákupy, pochůzky a
úklid. Pečovatelskou službu využívali uživatelé z regionu Kostelce nad Černými
lesy a ze spádových obcí Oleška, Krupá, Kozojedy a Vyžlovka.
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5 . Provoz organizace
5.1 Přehled příjmů a výdajů – plnění rozpočtu v roce 2014
Organizace: Domov pro seniory Kostelec nad Černými lesy
Rozpočet
schválený
PŘÍJMY

1.Q

2.Q

3.Q

9798900 2374338 4855814 7364015
Státní dotace
Dotace od kraje
- mzdy
- ostatní
Příspěvek zřizovatele
- provoz
- investice
Příspěvek od ostatních fyzických a právnických osob
Příjmy z vlastní činnosti, zapojení fondů vyjma rezervního
Zapojení rezervního fondu

VÝDAJE
Výdaje hrazené ze státní dotace
Výdaje hrazené krajem
5011 - platy zaměstnanců
5031 - povinné pojistné pl. Zaměstn.
- ostatní výdaje

5011
5031
5131
5132
5133
5134
5136
5137
5139
5151
5152
5153
5154

Plnění od počátku roku

Výdaje hrazené z příspěvků od ost. fyz. a práv. osob
Další výdaje
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek
Potraviny
Ochranné pomůcky
Léky a zdravotnický materiál
Prádlo, oděv a obuv
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařazený
Studená voda
Teplo
Plyn
Elektrická energie
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4.Q
10009588

1688400

417000

834000 1251000

1688400

2176000

533962 1081306 1628650

2176000

5922500 1423376 2935755 4477252
12000
0
4753
7113

6133999
11189

9798900 2236756 4429185 6876493

9798122

1688400

528210 1125108 1497385

1688400

3626000 618654 1251970 2272361
1710000 3944482 809954 1283991
868000 208745 422379 642735
1000
180
180
180
46000
10389
22994
35030
52000
670
670
4997
10500
7387
7963
9363
178000
0
6111
6111
301000
52091 119175 191254
40000
8742
19607
30181
106000
46377
68938
74698
0
0
0
0
373000
90930 118917 200757

3625607
1707596
867603
180
45849
51787
10529
178067
300724
40213
105399
0
372597

5156
5157
5161
5162
5163
5164
5166
5167
5168
5169
5171
5172
5173
5175
5179
5181
5182
5183
5184
5189
5361
5362

Pohonné hmoty a maziva
Teplá voda
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů
Nájemné
Konzultační, poradenské a právní služby
Služby školení a vzdělávání
Služby zpracování dat
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Programové vybavení
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Pohoštění
Ostatní nákupy jinde nezařazené
Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám
Poskytované zálohy vlastní pokladně
Výdaje na realizaci záruk
Výdaje na vládní úvěry
Ostatní poskytované zálohy a jistiny
Nákup kolků
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Příjmy - Výdaje

5.2

84000
0
3000
63000
22000
6000
0
30000
102000
200000
52000
0
30000
2000
205000

18940
0
824
15005
8147
1500
0
16282
85449
76871
7309
0
346
0
39226

39971
0
1493
28587
14421
3000
0
18882
92044
127287
10378
0
26121
0
93035

62589
0
2348
44453
18841
4500
0
28222
96582
159264
19748
0
28506
0
162396

83540
0
3225
62505
22035
6000
0
29762
109984
198315
51541
0
30825
450
205389

0

137582

426629

487522

211466

Výsledek hospodaření v roce 2014

Výsledkem hospodaření v roce 2014 byl zisk 211.466,- Kč .

5.3

Dary

Proúčtování finančních darů v celkové výši 11.189,- Kč - finance byly použity
k životnímu jubileu, zábavě a aktivizaci našim klientům.
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5. 4 Stav fondů k 31.12.2014
FKSP (412)
36.639,Fond odměn (411)
42.655,Fond rezervní (414) 231.364,Fond investiční (416) 49.862,-

5.5 Majetek organizace k 31.12.2014
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
37.866,Dlouhodobý hmotný majetek celkem
3,921.518,Zásoby
102.470,Pohledávky
217.804,Finanční majetek celkem
2,131.911,V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a
v návaznosti na příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků byla ke dni
31.12. 2014 provedena řádná inventarizace všech hospodářských prostředků
organizace, při které nebyly shledány rozdíly ve stavu majetku a závazků
v účetnictví a zjištěném ve skutečnosti.

5.6 Zaměstnanci k 31.12. 2014
Evidenční počet

21

z toho: THP pracovníci

3

Všeobecné sestry

6

Pracovníci v přímé péči

7

Ostatní

5

Ukončené pracovní poměry

4

Nové pracovní poměry

5

Průměrný plat

20.218,-
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6. Školení a další vzdělávání zaměstnanců (počet zaměstnanců)
Praktické postupy při zvládání problémových situací v péči o seniory Alzheimerov
demence (3)
Komunikace se seniorem, problematické situace v péči (4)
Setkání společnosti lékařů a zdravotníků v sociálních službách ČLS JEP (2)
Ošetřovatelské postupy při péči o ikontinentní (2)
Syndrom vyhoření u pečujících, aneb jak zvládat zátěž v přímé péči (5)
Ztráta paměti z mnoha úhlů pohledu (4)
Krajská konference hromadného stravování 2014 (2)
Cesta k modernímu ošetřovatelství(3)
Odborný kurz ústavního stravování (2)
Moderní ošetřovatelství v 21. století (3)
Individuální plánování (1)
BOZP (23)
Novinky v personální a mzdové oblasti v roce 2015
Řádná účetní závěrka od A do Z, připravované změny v oblasti účetnictví od 1.1.
2015

7. Kontroly v roce 2014
Město Kostelec nad Černými lesy – veřejnoprávní
Krajská hygienická stanice Stř. kraje se sídlem v Praze - provoz domova
Krajská hygienická stanice Stř. kraje se sídlem v Praze - stravovací úsek

8. Kulturní akce pořádané v roce 2014
Březen
MDŽ – posezení s občerstvením
Duben
Jarní výstava – Lysá nad Labem
Hudební vystoupení - Velikonoční svátky
Červen
Grilování
Vystoupení dětí z MŠ country tanečky, flétny a zpívání
14

Olešecký den
Červenec
Prodej textilu a drobného zboží
Srpen
Kulturní vystoupení
Září
Posvícenské posezení
Českobrodské hrátky – Domov Anna Český Brod
ÚSP Buda – Posvícenská zábava v Zásmukách
Prodej textilu a drobného zboží
Listopad
Akce pro seniory v Sokolovně
Prodej textilu a drobného zboží
Prosinec
Mikulášská nadílka – ZŠ Kostelec nad Černými lesy
Předvánoční návštěva pana Starosty z Kostelce nad Černými lesy
Slavnostní Štědrý den s vánoční nadílkou
Každý měsíc je pro klienty pořádána bohoslužba.
Každý měsíc blahopřejeme našim klientům k narozeninám a jmeninám.

9. Změny v roce 2014
Změna vlastníka nemovitosti budovy domova pro seniory, navrácení v rámci
restituce Českobratrské církvi evangelické Jungmannova 22/9, Nové Město, 110 00
Praha 1 .
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