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Vážení a milí přátelé,
dovolte mi, abych Vás prostřednictvím této Výroční zprávy stejně jako každý rok
informovala o dění v našem Domově v uplynulém roce 2018.
Domov důchodců Horní Planá je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je
Jihočeský kraj. Poskytujeme pobytovou sociální službu Domovy pro seniory.
Jsme největším poskytovatelem sociálních služeb v oblasti Českokrumlovska
a Lipenska, poskytovatelem s dlouholetou tradicí. Kvalita námi poskytovaných služeb
stále roste, snažíme se přizpůsobit moderním trendům v ošetřovatelské péči, v přístupu
ke klientům, v celkovém chápání poskytování sociálních služeb. Základem naší péče
je láska, úcta a respekt.
Věřím, že po přečtení naší Výroční zprávy naleznete představu o chodu Domova,
o životě v něm a i o jeho hospodaření. Více informací pak naleznete na www.ddhplana.cz.
Pokud Vás budeme inspirovat k zamyšlení, jak se můžete sami zapojit do našeho
běžného života, bude to pro nás potěšením a uspokojením.

Ing.Bc. Renata Březinová, ředitelka
V Horní Plané dne 28. 2. 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
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Základní údaje
Název organizace:

Domov důchodců Horní Planá

Adresa:

Komenského 6, 382 26 Horní Planá

Identifikační číslo:

006 65 746

Právní forma:

příspěvková organizace

Statutární zástupce organizace:

Ing. Bc. Renata Březinová, ředitelka

Telefon:

+420 380 738 115, +420 380 700 121

e-mail:

brezinova@ddhplana.cz

www:

www.ddhplana.cz

facebook:

Domov důchodců Horní Planá

Zřizovatel organizace:

Jihočeský kraj

Adresa zřizovatele:

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Identifikační číslo zřizovatele:

708 90 650

www:

kraj-jihocesky.cz

Identifikační číslo v registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR: 3146752
(viz. http://iregistr.mpsv.cz)
Identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb (IČZ): 33561000
Aktuální kontaktní údaje na jednotlivé osoby naleznete na našich stránkách.
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Organizační členění a personální obsazení
Domov důchodců Horní Planá se mnoho let členil na pět organizačních úseků. S ohledem
na stále rostoucí administrativní nároky naší práce proběhla v roce 2018 plánovaná reorganizace
úseků a byl zřízen nový úsek – pečovatelský. Došlo tak k oddělení vedení všeobecných sester
a pracovníků v přímé péči, kteří dosud byli organizováni v jednom společném úseku. Dále
došlo k přesunu jednotlivých pracovišť mezi úseky ekonomickým a provozním tak, aby toto
uspořádání lépe vyhovovalo zavedené praxi. Nové organizační uspořádání od září 2018 je
následující:
l

Ekonomický úsek zajišťuje veškeré administrativní, pokladní, ekonomické, mzdové
a majetkové agendy spojené s chodem celého Domova.

l

Stravovací úsek zajišťuje celodenní stravu pro naše klienty, nepřetržitě, sedm dní v týdnu.
Jídelníčky jsou sestavovány podle zásad zdravé výživy s ohledem na zdravotní stav
a věk našich obyvatel.

l

Provozní úsek se stará o bezproblémový chod domova po stránce technické (opravy,
údržba, stavby, revize, kotelna a jiné). Pod provozní úsek patří také pracovnice prádelny
a nově i pracovnice úklidu a recepce.

l

Zdravotní úsek zajišťuje veškerou zdravotní péči o naše klienty. Do tohoto úseku jsou
po reorganizaci zařazeny všeobecné sestry a pracovníci přímé péče na pozici terapeut.

l

Pečovatelský úsek je i po reorganizaci stále úsekem s největším počtem zaměstnanců.
Tento úsek zajišťuje veškerou ošetřovatelskou péči o naše klienty.

l

Sociální úsek zajišťuje všechny činnosti spojené s nástupem, pobytem a ukončením
pobytu klienta v Domově, tvorbě a dodržování standardů kvality v sociálních službách,
vedení individuálního plánovaní, volnočasové vyžití našich obyvatel.

Charakteristika činnosti
Domov důchodců Horní Planá je organizací zřízenou za účelem poskytování pobytových
sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, v platném znění (dále
jen zákon). Poskytuje služby v rozsahu dle ustanovení § 49 zákona – Domovy pro seniory.
Nabízí pobytovou péči osobám, jejichž situace vyžaduje z důvodu snížené soběstačnosti
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Dolní věková hranice pro přijetí do našeho Domova
je 50 let věku.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
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Veřejný závazek – poslání domova
Veřejný závazek Domova důchodců Horní Planá byl zformulován jako základní
dokument, sloužící především pro orientaci stávajících a potencionálních budoucích uživatelů
služeb tohoto zařízení, jejich rodin i dalších zájmových skupin - místní samosprávy, sponzorů,
laické i odborné veřejnosti. Jedná se o materiál, ze kterého se odvíjí všechny další vnitřní
normy Domova a kterému obsahově odpovídají poskytované služby.
Posláním Domova důchodců Horní Planá je poskytnout podporu občanům, kteří mají
zejména z důvodu vysokého věku a zhoršeného zdravotního stavu sníženou soběstačnost
a nemohou již žít v domácím prostředí (pomoc jim nemůže být zajištěna jejich rodinou,
terénními ani ambulantními sociálními službami). Občanům zajišťujeme základní potřeby
a vytváříme takové prostředí a podmínky, aby nešli do domova svůj život dožít, ale mohli žít
aktivním, běžným způsobem života a prožili zde důstojné a co nejklidnější stáří.

Sociální péče
Sociální služba je poskytována na základě smlouvy o poskytnutí služby sociální péče
uzavřené mezi Domovem a klientem. Za pobytové služby poskytované v Domově hradí obyvatel
Domova úhradu za ubytování, stravu a péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Maximální
výši úhrad za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní předpis – vyhláška 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.

Kapacita a vybavenost
Zájemcům o naše služby je poskytováno ubytování ve třech pavilonech, ve kterých je
zajištěna kompletní bezbariérovost tak, aby naše služby byly dostupné všem klientům, bez
ohledu na jejich aktuální zdravotní stav. Naše služby jsou poskytovány celoročně, nepřetržitě.
Ubytování je výhradně v jednolůžkových (23) a dvoulůžkových (41) pokojích. Značná část
pokojů je vybavena kompletním sociálním zařízením, případně alespoň WC. Celková kapacita
našeho zařízení je 105 lůžek.
Ve vlastním provozu zajišťujeme našim klientům stravování, praní veškerého prádla a úklid.
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Volnočasové aktivity
Pro klienty jsou připravovány kulturní akce vlastní (zábavy, táborák, grilování na terase
apod.) i akce zajištěné prostřednictvím uměleckých agentur. Při kulturních a ostatních akcích
jsou využívány společenské prostory, hlavní jídelna a zahrada. Pokračujeme v koordinované
spolupráci s místní základní školou, jejíž žáci k nám pravidelně docházejí v rámci výuky. Cílem
je seznámit žáky s životem seniorů a vzájemně propojit tyto věkově odlišné skupiny.
Pro seniory je tato spolupráce velmi motivující, jednoznačně jim návštěvy dětí přinášejí
radost a potěšení. A pro mladou generaci je setkávání se seniory tou nejlepší školou
do dalšího života.
V červnu jsme dostali dar od krumlovského sochaře Miroslava Párala. Jde o umělecké
dílo, které se stalo monumentem při vstupu do našeho Domova. Jsou to dvě lidské ruce
propojené provázkem ve stylu hry s provázkem mezi prsty. Jde o umělecké znázornění
vztahu mladé a staré generace, vzájemného předávání zkušeností a radosti ze života.
Do aktivit je již tradičně zapojena i recepce Domova, která se stala jedním z vyhledávaných
míst, kde si mohou obyvatelé našeho Domova zahrát karty, člověče nezlob se či jiné společenské
hry, popovídat si u čaje nebo kávy nebo společně sledovat televizní program či poslouchat
oblíbené písničky. Na recepci také probíhá pravidelná ranní aktivita – čtení z denního tisku.
I po celý rok 2018 do našeho Domova pravidelně dojížděla paní Jiřinka Bálková ze Zubčic,
která se věnuje pastorační činnosti. Navštěvuje jednotlivé klienty, kteří si přejí mluvit o víře,
pořádá pravidelná sezení a rozpravy v prostorách naší kaple. Do Domova také dochází kněz,
páter Jan, který v naší kapli slouží pravidelné bohoslužby.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
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V roce 2018 jsme poprvé uspořádali ZÁDUŠNÍ MŠI SVATOU. Tato mše byla sloužena
13. června, v den svatého Antonína, který je patronem naší kapličky. Při mši jsme společně
s rodinami zavzpomínali na naše obyvatele, kteří již nejsou mezi námi. Chceme tuto mši
zavést jako tradici a vždy na svátek svatého Antonína zavzpomínat společně s rodinami na
naše zemřelé.
V roce 2018 jsme se již počtvrté zapojili do akce pořádané Deníkem Vltava „Česko zpívá
koledy“. Předvánoční setkání v jídelně našeho Domova bylo moc pěkné a jsme také rádi, že
přišla i veřejnost z Horní Plané. Nejen že jsme si zazpívali, ale i poseděli u dobrého cukroví
a vánočního punče.
V roce 2018 k nám také pravidelně jezdila paní Lenka Roučková se svými zvířaty – pejsky
Mia a Bony, králíkem Fandou a morčetem Ládíkem. Společné zážitky se zvířaty dávají našim
obyvatelům mnoho radosti a zábavy.
Od loňského roku za našimi seniory také začala pravidelně docházet p. Heřmánková,
lektorka Lesní pedagogiky, která pod záštitou Vojenských lesů a statků s.p. pořádá pro naše
klienty poutavé semináře o lese, lesním hospodářství a okolní přírodě.
Podrobný přehled akcí pořádaných v našem Domově naleznete
na našich www stránkách.
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Ošetřovatelská péče
Přímá obslužná péče jako je pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně, pomoc při přijímání stravy nebo podpora soběstačnosti a pohybové
aktivity uživatelů našich služeb je zajištěna pracovníky v sociálních službách.
Ošetřovatelský personál se snaží v rámci svých časových možností věnovat obyvatelům
Domova i po stránce jejich aktivizace a vyplnění volného času, pečovatelky jsou společnicemi
na povídání, předčítají knihy, doprovází klienta na vycházky do zahrady nebo do města.
Všechny pečovatelky jsou klíčovými pracovníky pro svých 3 až 5 klientů, kterým se věnují
v rámci individuálního plánování.
V rámci ošetřovatelské péče je náš Domov vybaven mnoha pomůckami na polohování,
antidekubitními matracemi, speciálními antidekubitními křesly určenými na vyvezení
imobilních klientů třeba i do zahrady. Ošetřovatelský personál důrazně dbá na aktivizaci
jednotlivých klientů, jejíž součástí je i pobyt klienta v zahradě nebo i vycházka do městečka
Horní Planá.
Pracujeme s nosným konceptem našeho Domova, kterým je celistvý pečovatelský
koncept Smyslové aktivizace. Ten je doplněn konceptem Bazální stimulace. Tím naplňujeme
naši dlouhodobou vizi péče – pečujeme s láskou, úctou a respektem.

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE®
Koncept Smyslové aktivizace® je cílená, na potřeby orientovaná komplexní péče
a podpora seniorů, velmi starých a demencí postižených osob. Smyslová aktivizace vede
k pochopení vlastní hodnoty každého člověka, jeho potřeb a zájmů, protože pokud známe
potřeby, můžeme probudit zájem, pomoci stárnout a doprovázet. Tento koncept se stal
základním a stěžejním konceptem celé práce Domova a základní prvky konceptu musí
respektovat a v praxi uplatňovat každý zaměstnanec Domova.

BAZÁLNÍ STIMULACE®
Koncept Bazální stimulace® patří k nejpopulárnějším pečovatelským konceptům
v zahraničí. Koncept poskytuje vhodné podněty pro psychomotorický vývoj člověka, stimuluje
vnímání, komunikaci a hybnost.
Tento koncept je speciﬁckým konceptem pro ošetřovatelskou péči, základní prvky
konceptu však musí respektovat a v praxi uplatňovat každý zaměstnanec našeho Domova.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
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Zdravotní péče
Komplexní zdravotní péče v Domově je zajišťována v nepřetržitém provozu zaměstnanci
Domova – všeobecnými sestrami. Sestry poskytují obyvatelům Domova potřebnou
a indikovanou zdravotní péči, dohlíží nad podáváním léků, zajišťují klientům léky, zdravotní
materiál, zdravotní pomůcky. Komunikují s praktickým i odbornými lékaři, zařizují veškeré
formality týkající se zdravotní péče.
Lékařskou péči našim klientům zajišťoval v roce 2018 praktický lékař z Prachatic
MUDr. Zsolt Kecskeméthy. Na konci roku požádal pan doktor o ukončení spolupráce
s ohledem na jeho velké pracovní vytížení. Ale již na podzim se nám povedlo dojednat
spolupráci s Nemocnicí Český Krumlov právě v oblasti praktického lékaře pro naše klienty,
současně i spolupráci na pozici pracovního lékařství. Nemocnice Český Krumlov je velmi
silným a erudovaným partnerem a jsme přesvědčeni, že tato spolupráce bude oboustranně
přínosná.
Další odbornou lékařskou péči v oblasti psychiatrie našim obyvatelům poskytují
již mnoho let MUDr. Michálek a MUDr. Michálková, kteří do našeho Domova pravidelně za
klienty dojíždějí.
V oblasti neurologie několik let k našim klientům dojížděla MUDr. Filipová, která na konci
roku také svou praxi ukončila. Ale její nástupce MUDr. Hassmanová převzala naše klienty do
péče a bude za nimi do Domova také dojíždět.
Od roku 2017 též spolupracujeme se zubní ordinací MUDr. Klinovské.
Všem těmto lékařům moc a moc děkujeme za jejich péči a ochotu dojíždět do našeho
Domova. Velmi si přístupu jmenovaných lékařů vážíme, pro obyvatele našeho Domova
dostupnost lékařské péče znamená skutečně hodně. Já osobně si jako ředitelka velmi vážím
každého lékaře, kterému není osud starých lidí lhostejný.

Hospodaření organizace
Domov důchodců Horní Planá skončil své hospodaření v roce 2018 s vyrovnaným
rozpočtem. Celkový přehled o příjmech a výdajích a našem hospodaření naleznete v přílohách
č. 1 a 2 na straně 14 a 15.
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Investiční činnost
V roce 2018 se nám v rámci schválených investičních akcí podařilo realizovat nákup
nového varného kotle do kuchyně a nákup motomedu, přístroje pro aktivní cvičení klientů.
V průběhu roku proběhla rekonstrukce části koupelen budovy B, která byla realizačně značně
náročná. Nesnižovali jsme kapacitu Domova a celá rekonstrukce proběhla za plného provozu.
Podařilo se nám vybudovat novou zásobovací rampu pro zásobování potravinami včetně
jejího zastřešení. Realizovali jsme také mimořádně povolenou opravu dvou mostů v naší
zahradě. Dřevěné mosty se vlivem počasí dostaly do havarijního stavu dříve, než jsme
předpokládali a bylo nutné je kompletně vyměnit. Zvolili jsme stabilní kovovou konstrukci
obou mostů doplněnou dřevěnou částí mostů. Také jsme v průběhu podzimu realizovali
velkou výměnu řetězového dopravníku paliva do kotle za dopravník šnekový. Tím bychom
měli docílit stabilnější dopravy štěpky do našeho kotle, dříve používaná technologie dopravy
byla značně poruchová.

Kontrolní činnost
Uvnitř organizace byla v průběhu celého roku zajišťována předběžná, průběžná
i následná vnitřní kontrola všech ﬁnančních operací. Žádná z externích kontrol provedených
v naší organizaci v roce 2018 neshledala závažné nedostatky.
Jako každý rok též byly provedeny pravidelné kontroly v oblasti bezpečnosti práce,
požární ochrany, revize přístrojů a jiné techniky.
V tomto roce byla provedena komplexní hloubková kontrola hospodaření naší organizace
ze strany zřizovatele, prostřednictvím kontrolní skupiny OIAK. Kontrola nezjistila žádná
pochybení.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
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Poděkování dárcům
I v roce 2018 nám pomohli svým ﬁnančním příspěvkem některé obce a města regionu.
Všem patří náš velký dík. Všechny takto získané ﬁnanční prostředky vždy použijeme na
přímou úhradu akcí zaměřených na spokojený život našich obyvatel.
Na tomto místě se také sluší poděkovat konkrétním dárcům, fyzickým osobám. Ale
s ohledem na platnost Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů tak v této Výroční
zprávě udělat bohužel nemůžeme. Tedy děkujeme všem společně, bez konkrétního uvedení
jmen, ale rozhodně děkujeme s vděčností a radostí!
Poděkování patří i Základní a mateřské škole v Horní Plané a v Černé v Pošumaví, děti
ze základní školy a i z mateřské školky v Horní Plané a Černé v Pošumaví se nám každoročně
také starají o různá pěvecká a taneční vystoupení.
Též děkujeme všem dobrovolníkům, kteří si našli cestu do našeho Domova a pomáhají
našim obyvatelům.
Chceme poděkovat i krumlovské hudební skupině Lakomá Barka, která již pravidelně
přijíždí a hraje našim obyvatelům pro radost bez nároku na honorář.
Naše velké poděkování však patří také rodinám a blízkým našich klientů za to, že s námi
spolupracují a podílejí se tak na naší péči o své blízké. Nikdy bychom nedokázali o naše klienty
pečovat tak dobře, kdyby se do péče nezapojila i rodina. Velká úcta těm rodinám, které to
vnímají stejně.

12

Domov důchodců Horní Planá

Projekt_po korektuře_Sestava 1 21.03.2019 12:47 Stránka 13

Závěrem
Na předchozích stránkách jste se mohli ve stručnosti seznámit s chodem našeho
Domova v roce 2018.
Závěrem chci poděkovat všem zaměstnancům za profesionálně a kvalitně odvedenou
práci, jejich trpělivost a obětavost. Obyvatelům našeho Domova chci poděkovat za jejich
důvěru a spolupráci při hledání dalších námětů na zlepšování našich služeb.
Věřím, že nám všichni zůstanete nakloněni, že náš Domov bude získávat nové a nové
příznivce, že naši klienti budou u nás spokojeni a že zaměstnanci budou dobrým kolektivem,
plným porozumění, pochopení a optimismu. Věřím, že náš Domov je a nadále bude
skutečným DOMOVEM.

Co plánujeme v roce 2019?
Ačkoli Výroční zpráva za rok 2018 je zhodnocením naší práce v uplynulém roce,
plánujeme a skládáme již pracovní vize na rok 2019.
Plánujeme opět další opravy a rekonstrukce, které si naše již staré budovy vyžadují. Také
bychom chtěli vybudovat nové parkoviště.
Takže nám všichni držte palce a věřte, že ve Výroční zprávě za rok 2019 se již dozvíte,
jak se nám podařilo naše plány zrealizovat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
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Příloha č. 1
ROZBOR NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V ROCE 2018 – náklady
501

Spotřeba materiálu

5 696 105,48 Kč

z toho například:
spotřeba potravin

3 401 361,02 Kč

zdravotní materiál

161 718,04 Kč

čistící prostředky

531 399,29 Kč

prádlo ložní atd.

124 218,32 Kč

spotřeba paliv

685 998,50 Kč

spotřeba PHM

53 467,00 Kč

všeobecný materiál
502

Spotřeba energie

337 464,65 Kč
1 262 068,11 Kč

z toho například:
vodné, stočné

461 178,00 Kč

elektrická energie

738 634,00 Kč

plyn
nakoupené teplo
511

Opravy a udržování

512

Cestovné

518

Ostatní služby

7 940,00 Kč
54 316,11 Kč
513 542,48 Kč
13 921,00 Kč
1 489 670,79 Kč

z toho například:
telefonní poplatky
odvoz odpadu

150 343,00 Kč

služby PC (správa sítí, software…)

183 563,87 Kč

ostatní služby
521

Mzdové náklady

524

Sociální a zdravotní pojistné

525

Jiné soc. pojistné

527

Zákonné sociální náklady

538

Jiné daně a poplatky

542

Penále a pokuty

551

Odpisy hmotného majetku

549

Ostatní náklady

558

Náklady z dlouhodobého majetku
CELKEM NÁKLADY

14

47 834,70 Kč

1 107 929,12 Kč
24 178 289,00 Kč
8 142 972,00 Kč
97 866,00 Kč
780 117,39 Kč
5 026,00 Kč
- Kč
3 050 094,00 Kč
20 662,00 Kč
575 011,10 Kč
45 825 345,35 Kč
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ROZBOR NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V ROCE 2018 – výnosy
602

Výnosy z prodeje služeb

24 828 384,94 Kč

z toho například:
úhrady za pobyt a stravu
příspěvek na péči
výnos z fakultativních služeb
úhrada VZP

13 284 216,00 Kč
8 629 341,00 Kč
- Kč
928 716,45 Kč

úhrada VOZP

545 138,45 Kč

úhrada ZP MV

706 187,16 Kč

vlastní výnosy

734 785,88 Kč

648

Čerpání fondů

649

Ostatní výnosy z činnosti /za emise, pojistné, věcné dary/

662

Úroky

672

Dotace MPSV

672

Příspěvek zřizovatele na provoz

672

Příspěvek na provoz – ost. USC

672

Výnosy z transferů – odpisy
CELKEM VÝNOSY

242 717,34 Kč
- Kč
2 208,51 Kč
16 457 000,00 Kč
3 150 000,00 Kč
124 000,00 Kč
1 021 034,56 Kč
45 825 345,35 Kč

Příloha č. 2
Stav bankovních účtů ke dni 31. 12. 2018
170156286/0300 – hlavní účet Domova vedený u ČSOB
262631208/0300 – účet FKSP vedený u ČSOB
Stav fondů ke dni 31. 12. 2018

v Kč
6 829 980,42
149 535,95
v Kč

Rezervní fond

342 878,13

Fond investic

3 298 284,99

Fond odměn

0,00

Fond kulturních a sociálních potřeb

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
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VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Při podávání informací se řídíme zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím. Výroční zpráva za rok 2018 dle § 18 citovaného zákona:
Počet podaných žádostí o informace

0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Počet stížností podaných podle § 16 a počet zpoplatněných žádostí o informaci

0

V uvedeném nejsou zahrnuty informace, které svým charakterem nenaplňují deﬁnici citovaného
zákona. Jedná se například o dotazy novinářů, které jsou řešeny v návaznosti na aktuální
tématiku, nebo běžné informace a dotazy telefonicky vyřizované pracovníky Domova.

Text zpracovala: Ing. Bc. Renata Březinová
© Domov důchodců Horní Planá
Tisk a graﬁcké zpracování: TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o., Černá v Pošumaví
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