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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE DOMOVA 
 

 
Vážení uživatelé, široká odborná i laická veřejnosti. 
  
        Dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Domova pro seniory 
Dobětice, příspěvkové organizace za rok 2015. 
        Je krátkým a komplexním ohlédnutím za předchozím rokem a 
snažíme se v ní poskytnout Vám otevřeným způsobem věrný obraz o 
činnosti naší organizace, o výsledcích hospodaření, o naplňování 
poslání a cílů, které jsme si pro daný rok stanovili. 
        Je také zamyšlením a příležitostí ke srovnání očekávání Vás, jako 
uživatelů služeb, odborné a laické veřejnosti, jako posuzovatele 
kvality poskytovaných služeb.  
 
        Námi poskytované sociální služby se odehrávají v určité 
společensko-ekonomické situaci, které se musejí přizpůsobovat, ale 
přesto mají svá specifika. Jsou komoditou, která nepodléhá čistě 
tržním záležitostem nabídky a poptávky a její funkce je ovlivněna 
mnoha etickými a jinými faktory. Naše služby rovněž usilují o to, aby 
jejich poskytování bylo aktuální ve smyslu potřebnosti pro uživatele a 
měřítek profesionálního jednání, a maximálně hospodárné ve smyslu 
postupu úsporných, ale zároveň umožňujících dosažení cílů. 
Snažíme se, aby byly současně významným nástrojem pro zajištění 
lidských práv a důstojnosti našich uživatelů.  
 
        Stále si ale nejvíce vážím a stále má pro mne ten největší význam, 
tzv. „ochota ke službě“, což znamená etický závazek člověka pro 
společenství, který vychází ze zásady, že společný prospěch má 
přednost před prospěchem vlastním. 
 
        Dovolte mi touto cestou tudíž poděkovat všem, kdo se na činnosti 
naší organizace podíleli, všem našim zaměstnancům, rodinným 
příslušníkům, sponzorům, spolupracujícím organizacím, dodavatelům 
a všem lidem s laskavou duší a ochotou předat část „svého“ potřebným 
a společnosti. 

 
Přejeme si, abychom se nebáli stárnout. 
 

Ing. Ivana Holinková      
ředitelka  

http://www.obrazky-zdarma.cz/soubory/velkyobr.php?obrazek_id=239
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Domov pro seniory Dobětice je příspěvková organizace (dále 
Domov), jejíž provoz byl zahájen v nových prostorách v březnu 1995.  
Domov je umístěn v blízkosti konečné stanice MHD, na okraji sídliště 
Dobětice, s krásným výhledem na Krásné Březno a České Středohoří.    
Poskytuje seniorům bezbariérové ubytování, stravování, 
ošetřovatelskou a sociální péči, praní prádla, úklid, sociální služby a 
poradenství, aktivizační a zájmové činnosti, kroužky. Dále nabízíme 
fakultativní placené služby dle potřeb a zájmu uživatelů. Kapacita 
Domova byla v roce 2015  168 lůžek (Domov pro seniory 150 lůžek, 
Domov se zvláštním režimem 18 lůžek), kromě ubytovacích prostor jsou 
zde společné prostory, klubovny, sál, tělocvična, dílny pro zájmové 
aktivity a zahrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 NÁZEV:  DOMOV PRO SENIORY DOBĚTICE, příspěvková organizace  
                                                                    
 SÍDLO:     ÚSTÍ NAD LABEM, ŠRÁMKOVA 38/A , PSČ 400 11 
 PRÁVNÍ NORMA:         PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
 IČO:    44 55 54 07  
 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277/0100 
 ZŘIZOVATEL:  STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 
 SÍDLO ZŘIZOVATELE: ÚSTÍ NAD LABEM, VELKÁ HRADEBNÍ 8, PSČ 40100 
 IČ  ZŘIZOVATELE:     00 0815 31 
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Služba: Domov pro 

seniory 
 

Dle ustanovení zákona č. 
108/2006 Sb., ve znění 
zák. č. 206/ 2009 Sb. o 
sociálních službách 
v platném znění ust. § 49 
se v Domově pro seniory 
Dobětice poskytují 
pobytové služby osobám, 
které mají sníženou 
soběstačnost zejména 
z důvodu věku, jejichž 
situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby 
 
Naší cílovou skupinu 
tvoří mladší senioři od 60 
- 80 let věku a starší 
senioři nad 80 let, kteří 
potřebují dopomoc 
v běžných denních 
činnostech. Jsou k nám 
umísťováni uživatelé, 
jejichž diagnóza a stav 
jim neumožňuje prožívat 
zbytek života doma či v 
jiném typu zařízení, 
včetně uživatelů 
imobilních. 
 

Služba: Domov se 
zvláštním režimem 

 

Dle ustanovení zákona č. 
108/2006 Sb., 206/ 2009 
Sb. o sociálních službách 
v platném znění ust. § 50 
se v Domově pro seniory 
Dobětice poskytují 
pobytové služby osobám 
s Alzheimerovou, 
stařeckou a ostatními 
typy demencí, které mají 
sníženou soběstačnost 
z důvodu onemocnění, 
jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. Režim 
v tomto zařízení při 
poskytování sociální 
služby je přizpůsoben 
potřebám těchto osob. 
 
Naší cílovou skupinu 
tvoří mladší senioři od 65 
– 80 let věku a starší 
senioři nad 80 let. 
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Poslání 

 

1. Naším posláním je poskytovat služby klientům, kteří mají 
sníženou soběstačnost v důsledku věku a zhoršeného 
zdravotního stavu, a potřebují určitou pomoc, podporu či plné 
zajištění svých základních potřeb v bezpečném a příjemném 
prostředí. 

2. Podporovat klienta, pokud to lze, v rozvoji jeho sociálních 
kontaktů. 

3. Poskytovat klientům ošetřovatelskou a sociální péči tak, aby 
byla zaměřena na jejich individuální potřeby (sociální, 
psychické, biologické a duchovní) a zajistit jim podporu, která 
umožní zachovat co nejdéle jejich soběstačnost a tím zabránit 
jejich sociálnímu vyloučení.  

4. Respektovat svobodnou vůli klientů ve výběru aktivit, ale také 
je co nejvíce k aktivizačním činnostem motivovat. 

Našim cílem je: 

 

1. Zajistit sociální a ošetřovatelskou péči dle individuálních potřeb   
klientů. 

2. Podporovat klienty v prožívání samostatného života a udržování 
soběstačnosti, rozvíjet a respektovat citový život klientů a 
umožňovat jim navazovat přátelské mezilidské vztahy. 

3. Snižovat následky nepříznivé situace klientů, pro kterou nás 
vyhledali. 

4. Podporovat právo klientů podílet se na plánování a průběhu 
sociální služby a vyjadřovat své potřeby, přání a stížnosti.  

5. Vytvářet a zlepšovat podmínky pro aktivní prožívání volného 
času klientů formou jejich účasti na aktivitách podporujících 
orientaci, pohyb apod.  

6. Rozvíjet spolupráci s klienty, jejich rodinami a blízkými 
osobami. 

7. Zapojovat se do nových přístupů péče o klienty služeb a být 
součástí projektů zvyšujících kvalitu Domova 
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Poslání 

 

1. Poskytovat pobytové služby klientům, kteří mají sníženou  
soběstačnost z důvodu Alzheimerovy, stařecké a ostatních typů 
demencí, v bezpečném a příjemném prostředí.  

2. Poskytovat ošetřovatelskou a sociální péči tak, aby byla 
zaměřena na uspokojení individuálních potřeb klientů (potřeby 
sociální, psychické, biologické, duchovní). 

3. Poskytovat takovou míru podpory, která umožňuje co nejdéle  
zachovat dosavadní úroveň soběstačnosti klientů. 

4. Naší snahou je udržení, a pokud lze, rozvoj sociálních kontaktů  
klientů. 

      5. Snažíme se motivovat klienty k aktivizačním činnostem.  

      6. Podporujeme klienty v uplatňování vlastních práv a zájmů. 

Našim cílem je: 

 

1. Zajištění sociální a ošetřovatelské péče dle individuálních potřeb 
 klientů. 

2. Zachování, případně další rozvoj získaných sociálních a 
 společenských návyků a dovedností. 

3. Rozvoj spolupráce s klienty, jejich rodinami, přáteli a blízkými  
osobami klientů. 

4. Vytváření aktivizačních programů, které podporují paměť,  
pozornost, jazykové schopnosti a dále techniky podporující 
prostorovou orientaci a jemnou motoriku. 

5. Udržení stávajícího dobrého standardu prostředí a vybavení   
v prostorách domova se zvláštním režimem. 

6. Zapojování do nových přístupů péče o klienty služeb a být 
součástí projektů zvyšujících kvalitu Domova. 
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UBYTOVÁNÍ 
1 - 2 lůžkové pokoje a 4 lůžkové pokoje. Každý pokoj má vlastní koupelnu 

s WC, některé pokoje mají balkón. Hostinské pokoje slouží k ubytování 

návštěv uživatelů.  

                                                                                                                                                  

STRAVOVÁNÍ 
Celodenní,  3x denně – výběr ze dvou jídel u oběda.  U večeře výběr ze dvou 

jídel kromě středy, soboty a neděle. Snídaně, oběd a večeře.  

 

Snídaně, oběd a večeře. Dle potřeby uživatele lze připravovat pokrmy pro 

stravu diabetickou či v šetřící technologické úpravě, s možností dalších 

dietních úprav. 

V roce 2010 začala a probíhala realizace projektu „Standardizace nutriční 

péče“ a certifikace Domova s cílem zajištění optimálního nutričního stavu 

stravování uživatelů. Projekt byl realizován ve spolupráci s Českou asociací 

sester, se společností pro klinickou výživu a intenzivní metabolickou péčí 

/SKWIMP/ a společností Nutricia.  

V roce 2011 získal náš Domov certifikát Standardizace nutriční péče a 

v roce 2013 a následně i v roce 2015 tento certifikát obhájil. Naší snahou je 

nadále udržovat nastavenou hodnotu v nutriční péči. 

Individuální přístup ve stravování u uživatelů zajišťovala nutriční 

terapeutka, která zároveň sestavovala jídelní lístky s nutričními propočty 

odpovídajícími stanoveným hodnotám jednotlivých diet.  

 
V roce 2015 bylo u 114 klientů vyhověno ve výjimkách ve stravě a u 4 byl 

stanoven individuální výběr při plánování stravy a sestavování jídelníčku, 

kdy byl zohledněn zdravotní stav a potřeby uživatele.  

Uživatelům, kterým běžná strava nestačila pokrýt jejich nutriční potřebu, 

byla předepisována doplňková enterální výživa na základě jejich nutričního 

stavu a nutričních potřeb.  

V roce 2015 se strava doplňovala sippingem či modulárními dietetiky v 

průměru u 40 (40 zůstává) uživatelů měsíčně.  

Nutriční potřeby u uživatelů, kteří byli v malnutrici či v jejím ohrožení 

vyhodnocovala nutriční terapeutka na základě individuálních nutričních 
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propočtů zkonzumované stravy a pravidelného měsíčního vážení tělesné 

hmotnosti uživatelů, kteří byli vyhodnoceni jako nutričně rizikoví.   

 

Dále v roce 2015 nutriční terapeutka prováděla edukaci uživatelů i jejich 

rodinných příslušníků o dietách, o důsledcích z nedostatečného příjmu 

stravy, o dodržování správného pitného režimu a další.  

U 48 nově příchozích uživatelů prováděla nutriční anamnézu. Výsledky 

nutriční péče v našem Domově jsou úzce spojeny spoluprací nutričního 

terapeuta se zdravotním personálem, pracovníky sociální péče a 

stravovacího úseku a gastroenterologem.   

 
Počet připravených a vydaných jídel v roce 2015 
Počet připravených jídel na službě domov se zvláštním režimem         19551 

Počet vydaných jídel na službě domov se zvláštním režimem                19551 

 

Počet připravených jídel na službě domov pro seniory                           155125 

Počet vydaných jídel na službě domov pro seniory                                  155125 

 

 
ZDRAVOTNÍ, OŠETŘOVATELSKÁ A SOCIÁLNÍ PÉČE 

Domov zajišťuje uživatelům zdravotní a poskytuje ošetřovatelskou a 

sociální péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Základní péči o zdraví 

zajišťují v nepřetržitém provozu zdravotní sestry, pracovníci přímé 

obslužné péče. Zdravotní péči zajišťují lékaři, kteří do Domova pravidelně 

docházejí, praktický 1 x týdně a psychiatr 1x měsíčně. 
 

Zavádění prvků bazální stimulace do péče uživatelů 
 
V dubnu 2015 se zúčastnilo 16 našich zaměstnanců kurzu bazální stimulace 

(dále BS).  

 

Bazální stimulace je uznávaným konceptem v mnoha evropských zemích, je 

používána v oblasti ošetřovatelské péče a speciální pedagogiky.  

Základním principem je zprostředkovat člověku vjemy ze svého těla a 

stimulací vnímání organismu mu umožnit lépe vnímat okolní svět a 

následně s ním navázat komunikaci.  

Základními prvky konceptu jsou pohyb, komunikace a vnímání a jejich úzké 

propojení. Na uživatele je pohlíženo jako na partnera a jsou respektovány 
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jeho zachovalé schopnosti v oblasti vnímání, lokomoce a komunikace. 

Bazální stimulace je individuální, zohledňuje jedinečnost ošetřovaného, 

jeho zkušenosti a historii. Je poskytována s ohledem na věk, schopnosti a 

stav ošetřovaného. 

Koncept BS nás na tolik zaujal, že v následujícím roce bude proškoleno 

základním kurzem 12 našich zaměstnanců a nástavbovým kurzem 15 

zaměstnanců. 
 
 

Děkujeme za finanční podporu této akce. 
 
 

                                                                     

 
 
 

REHABILITACE 
 

V Domově je prováděna odborná i základní rehabilitace, která se zaměřuje 

na zlepšení či udržení soběstačnosti uživatelů. Fyzioterapie jakoukoliv 

formou proběhla loni celkem u 117 různých uživatelů. 

Individuální fyzioterapie probíhala v loňském roce u 33 uživatelů, nácvik 

lokomoce a mobility, vertikalizace z polohy vleže na zádech do sedu, nácvik 

stoje u pevné opory, nácvik chůze po rovině / s pomocí čtyřbodového, 

čtyřkolového či vysokého chodítka/, po schodech, užívání protetické 

pomůcky, nácvik přesunu na vozík a na lůžko.   

U 51 uživatelů byla prováděna kondiční LTV, a to pasivní a aktivní cvičení 

s dopomocí, procvičování hybnosti, cvičení na rozsah pohybu, svalovou sílu 

a dechová cvičení.  

Celkově u 46 lidí probíhala skupinová LTV, cvičení s dg. ortopedickými, 

traumatologickými, neurologickými, psychiatrickými apod. Cvičilo se 

s pomocí míče, kroužků a dalších pomůcek. Šlo o cviky vhodné k protažení 

páteře a kloubů a posilování všech svalových skupin. 

U 6 lidí probíhala individuální LTV po úrazech, CMP a IM. 
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Ve škole chůze se vystřídalo celkem 8 uživatelů. 

Jednorázová nebo nepravidelná konzultace či rada nebo ukázka samostatného 

cvičení byla u 10 lidí. 

Fyzioterapie z nabídky služeb proběhla u 4 lidí. 

 

Součet je více jak 117, u některých uživatelů se stav vyvinul tak, že z jedné 

kategorie během roku přešli do druhé nebo se během rehabilitace prováděly dva 

či více úkonů. 
 

PRANÍ PRÁDLA 
Praní, žehlení osobního i ložního prádla včetně drobných oprav zajišťuje 

personál v prádelně Domova. 

 

ÚKLID 
Úklid pokojů a dalších společných prostor Domova se řídí provozním řádem 

schváleným Orgánem ochrany veřejného zdraví a je realizován vlastními 

pracovníky. 

 

ERGOTERAPIE 
V Domově probíhá odborná ergoterapie. Je zaměřena jak na rozvoj jemné a 

hrubé motoriky, tak i na udržování soběstačnosti uživatelů při běžných 

denních činnostech. V rámci skupinové ergoterapie si uživatelé procvičují 

kognitivní (paměťové) funkce, pohybové dovednosti ale i manuální 

činnosti, např. výtvarného charakteru. Individuální ergoterapie byla v roce 

2015 realizována u 64 uživatelů služby domova pro seniory a u 2 uživatelů 

služby domova se zvláštním režimem. U těchto uživatelů byla ergoterapie  

zaměřena hlavně na udržení soběstačnosti v denních činnostech (oblékání, 

osobní hygiena, stravování, mobilita, nácvik přesunů na vozík a na lůžko, 

orientace v prostoru domova pro seniory a domova se zvláštním režimem). 

Dále na rozvoj a udržení motorických funkcí horních končetin (individuální 

cvičení na podporu rozsahu pohybu, svalové síly, jemné a hrubé motoriky, 

koordinace, čití). Dalším úkolem je procvičování kognitivních funkcí se 

zaměřením na krátkodobou paměť, orientaci v realitě, logické myšlení, 

pozornost a poznávání.  U uživatelů s poruchou řeči se ergoterapie zabývá 

rozvojem komunikačních dovedností (zaměřeno na produkci řeči, na slovní 

zásobu využívanou v denním životě, grafomotorická cvičení, prvky 

alternativní a augmentativní komunikace). U imobilních klientů jsou 
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využívány prvky bazální stimulace (somatická, vizuální, auditivní) a jiné 

aktivizační činností např. výtvarného charakteru. 

 

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A SLUŽBY 
Sociální pracovnice přijímají a vyřizují žádosti o pobytovou službu Domova 

Dobětice, příspěvkové organizace pro obě registrované služby. Vyřizují 

potřebné záležitosti uživatelů od jejich příchodu do Domova až po ukončení 

pobytu. Zprostředkovávají kontakt s úřady a okolním prostředím uživatele. 

Pomáhají při uplatňování práv, oprávněných zájmů uživatelů a obstarávání 

osobních záležitostí 

 
 

 

Fakultativní - placené služby:   
kadeřnice, pedikérka, donáška nákupu, odborná rehabilitace, doprovod na 

výslovné přání uživatele, odvoz autem, drobné údržbářské služby, drobné 

opravy oděvů. 

Dále je k dispozici prodejní stánek s občerstvením a základními 

hygienickými potřebami, kadeřnictví.   

 
Pro seniory z okolí:  
odběr obědů přes ulici, členům SENIOR KLUBU DOBĚTICE - účast 

v zájmových kroužcích, kulturních akcích, klubovou činnost a odbornou 

rehabilitaci.   
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 Vstupní hala 
 Hlavní jídelna  
 Jídelnička a kuchyňský 

koutek na každém 
poschodí 

 Společenský sál 
 Tělocvična  
 Rehabilitace 

 Dílna ručních prací 
 Keramická dílna 
 Senior klub   
 Kavárna                                                 
 Knihovna 
 Burza oděvů 
 Kuchyňka pro zájmové 

vaření 

 Zahrada  
 Terasa                                                                                                                                                                                   
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VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ DOMOVA 
 

V roce 2015 jsme provedli výrazné úpravy zahrady. Naše zahrada se tak 
stala místem pro relaxaci a odpočinek uživatelů a jejich blízkých.  
Kromě osazení ozdobnými keři, jsme dovybavili zahradu větším množstvím 
laviček.  
Na přání uživatelů vzniklo ,,pietní místo“, kde si mohou zavzpomínat na své 
blízké, kteří je již opustili.  
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ZÁJMOVÉ AKTIVITY  -  AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI 
 

Širokou nabídku aktivit pro seniory zajišťuje sociálně aktivizační úsek. 
 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY 
 
 Dílna ručních prací 
 Výtvarná tvořivost v keramické dílně 
 Rehabilitační, kondiční skupinové cvičení s hudbou 
 Kroužek květinářů, práce na zahrádce 
 Kroužek vaření a pečení 
 Zpívání pro radost 
 Taneční terapie 
 Společenské hry 
 Předčítání 
 Poslech klasiky 
 Mezigenerační terapie s dětmi z mateřské školy 
 Trénování paměti 
 Skupinová a individuální terapie, ergoterapie 
 Canisterapie s dobrovolníky 
 Domácí kino – video – dění v domově atd. 
 Bohoslužby a mše pro věřící 
 Dále je v provozu kavárna, knihovna a burza oděvů 

 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 

 Zábavné soutěže, sportovní hry, taneční zábavy - plesy, poznávací 
zájezdy, výlety do přírody, přátelské návštěvy jiných Domovů pro 
seniory.  

 Odborné přednášky pro seniory. 
 Sezónní akce  - Velikonoční zábava, Pálení čarodějnic, Mikulášská 

zábava, zahradní párty, grilování na terase  
 Koncerty, vystoupení umělců, hudebníků a dětí z MŠ, ZŠ.  
 Vydávání vlastního časopisu Senior, na kterém se částečně podílejí 

uživatelé Domova. 
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Každý týden jsou realizovány s uživateli pravidelné aktivity, jejichž přehled 

Vám nabízíme v přehledné tabulce. 

     

  P
O

N
D

ĚL
Í 

09:00 - 11:00 dílna 
10:30 - 11:00 kondiční cvičení 
14:00 - 15:00 skupinka žlutá 
14:00 - 15:00 skupinka světle modrá 
14:00 – 15:00   květinářský kroužek 

  

Ú
TE

R
Ý

 

9:00 - 10:00 zpívání 
10:00 - 11:00 burza odívání 
9:00 – 10:00 společenské hry 
13:30 - 15:30 výtvarná dílna 
14:00 – 15:00   skupinka červená  

   

ST
Ř

ED
A

 

9:00 - 11:00 dílna 
9:00 - 10:00 trénování paměti 

10:30 - 11:00 kondiční cvičení  
10:00 - 11:00 mezigenerace 1/měsíčně 
13:30 – 15:30 kavárna 

  

Č
TV

R
TE

K
 9:00 - 10:00 sportovní hry 

13:30 - 15:30 keramika 
13:30 -14:30 skupinka zelená 

  

P
Á

TE
K

 9:00 - 11:00 dílna 
10:30 – 11:00 cvičení 
13:30 – 15:30 promítání na sále 1/14 dní 
13:30 - 15:30 tanečky pro radost 1/14 dní 

 13:00 – 14:00 knihovna 
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Další pravidelné aktivity v roce 2015 
 
Každý měsíc k nám dochází dvě canisterapeutky se svými psy. 
Canisterapie probíhá individuálně na pokojích uživatelů nebo skupinově 
na společenském sále.    

                                                                                                                                             
 
Mezigenerační setkávání s dětmi z MŠ Dobětice 
 

Mezigenerační setkávání probíhá zpravidla každou první středu v měsíci. 
Děti z MŠ Dobětice nás v minulém roce navštívily: 7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4.,6. 5., 
3. 6., 16. 9, 7. 10., 4. 11. a 2.12. 2015. 
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Přehled sportovních a společenských akcí na rok 2015 

   

LEDEN 

  14.1. Povídání o Bohu a víře 

19.1. Dobětický trojboj (kuličky, šule, hod na terč) 

28.1. Mše svatá 

30.1.  Vědomostní kvíz 

 

   

ÚNOR 

  

      11.2. Povídání o Bohu a víře 

13.2. Masopustní kvíz 

23.2. Masopustní bowling (turnaj) 

26.2. Mše svatá 

      

   

BŘEZEN 

  

      9.3. Kavárna k Mezinárodnímu dni žen (Živá paměť o.p.s.) 

11.3. Povídání o Bohu a víře 

18.3. Odjezd na turnaj v kuličkách do Libochovic 

20.3. Jarní kvíz 

24.3. Kuličkiáda 

25.3. Mše svatá 

27.3. Oslavy k 20. výročí otevření DOMOVA 

      

   

DUBEN 

  

      8.4. Povídání o Bohu a víře 

8.4. Čechy krásné Čechy mé  I.– povídání o rodném kraji  

14.4. Jarní dobětický ples 

22.4. Mše svatá 

22.4. Čechy krásné Čechy mé II. – povídání o rodném kraji 

24.4. Vědomostní kvíz 

27.4. Bowling 

29.4. Pálení čarodějnic (grilování) 

 

  

 

                           KVĚTEN 

  6.5. Čechy krásné Čechy mé III. – povídání o rodném kraji 

13.5. Povídání o Bohu a víře 

18.5. Turnaj v Šule 

20.5. Odjezd na sportovní hry v Podbořanech 

21.5. 
Odjezd na sportovní hry Hrátky v Klidu (Severní 
Terasa) 

27.5. Mše svatá 

29.5.  Hádej, kdo jsem 
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                       ČERVEN 

 

10.6. Povídání a Bohu a víře 

19.6. Dobětický vědomostní kvíz na téma léto 

23.6. Turnaj v ruských kuželkách 

24.6. Mše svatá 

30.6. Odjezd na Mezigenerační hry Dubí 

   

 

                      ČERVENEC 

 

  8.7. Povídání o Bohu a víře 

15.7. Kinokavárna 

20.7. Turnaj v Petanque 

22.7. Požární cvičení + odpolední grilování 

22.7. Mše svatá 

24.7. Letní dobětický kvíz 

   

 

                       SRPEN 

 

  
6.8. 

Vystoupení dětí z nízkoprahového zařízení v 
Předlicích 

12.8. Povídání o Bohu a víře 

17.8. Turnaj v petangue 

21.8. ,,Chcete být milionářem?“ vědomostní soutěž 

26.8. Mše svatá 

 

  

   ZÁŘÍ 

  

      8.9. Účast na Zahradní slavnosti – DPS  Velké Březno 

9.9. Povídání o Bohu a víře  

16.9. Dobětické HALALI 

17.9. Odjezd na Farmářské hry do Bystřan 

23.9. Mše svatá 

25.9. Vědomostní kvíz 

      

   

ŘÍJEN 

  

      7.10. Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ 

8.10. Dívka k rytmu zrozená – swingové vystoupení  

8.10. Povídání o Bohu a víře 

9.10. Den otevřených dveří 

14.10. Odjezd na Dubský koláč 

14.10 Povídání o Bohu a víře 

19.10. Turnaj v šipkách 

28.10.  Mše svatá 

30.10. Podzimní vědomostní kvíz  
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LISTOPAD 

  

      2.11. Předčítání se Zdeňkem Balcarem (dobrovolník) 

4.11. Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ 

11.11. ,,Kdo byl doktor klavír“ vzpomínka na J. Šlitra 

11.11. Povídání o Bohu a víře 

20.11. Vědomostní kvíz 

23.11. KIWANIS večírek 

25.11. Mše svatá 

27.11. Výroba adventních věnců 

      

  

 

PROSINEC 

  

      1.12. Zdobení vánočního stromečku v hale Domova 

2.12. Vánoce v Čechách aneb Od Adventu ke Štědrému dni 

4.12. Čertovské promítání 

7.12. Pečení perníčků 

9.12. Povídání o Bohu a víře 

15.12. Vystoupení dětí ze ZŠ Brná 

16.12. Vánoční zábava 

16.12. Vánoční prodejní výstava výrobků z dílen 

17.12. Návštěva dětí z misijního klubka 

18.12. Vánoční vědomostní kvíz 

21.12. Vánoční kuličkiáda 

22.12.  
Vystoupení pěveckého sboru Gymnázia a SOŠ Dr. V. 
Šmejkala 

23.12. Mše svatá 

31.12. Silvestrovské sportovní hry 
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Projekty podané na rok 2015 

 
Schválené a finančně podpořené z vnějších zdrojů: 
 

- Zavádění konceptu Bazální stimulace do péče o osoby s demencí 

- „20 let s vámi“ 

- Dobětické Halali 

- Dny paměti  - v rámci projektu Zdravé město 

 

 
Nepodpořené z vnějších zdrojů- realizované Domovem: 

- Týden paměti 

- „sou Sedíme si“ – z fondu rozvoje Poštovní spořitelny a Nadaci VIA 

- „Jsme tu s Vámi“ – grantové řízení z Nadačního fondu GSK 

 

 

Spoluúčast v projektech: 

- Projekt OPUS v rámci „Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost“ 

- „Vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací 

k umístění uchazečů o zaměstnání“ 

- Projekt na zabezpečení vzdělávání zaměstnanců „Vzdělávejte se pro 

růst v Ústeckém kraji II“ 
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- Zavádění konceptu Smyslové aktivizace do péče 

uživatelů s demencí 

 

 
Smyslová aktivizace je způsob každodenní aktivizace uživatelů pobytové 

služby domova se zvláštním režimem podle principů Lore Wehner. Při 

smyslové aktivizaci dochází k zapojení všech smyslových orgánů, které 

vnímáme jako zdroje člověka, a které můžeme využít, a pomoci tak 

každému uživateli jednotlivě v komunikaci, v uvědomění si vlastní 

osobnosti a podpořit jej při běžných denních činnostech. 

 

Cílem projektu je vzbudit u uživatelů s demencí snahu spoluvytvářet svůj 

život i ve stáří a dále se účastnit na životě společnosti. V rámci projektu byly 

realizovány různé aktivity dle ročních období (např. práce s kalendářem, 

pranostiky, zvyky, práce se vzpomínkami; vaření, pečení a stolování). 

 

DĚKUJEME ZA FINANČNÍ PODPORU TÉTO AKCE 
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DOBĚTICKÉ HALALI 
 

 

 
Dne 16. 9. 2015 proběhl již 8. ročník mezigeneračních sportovních her 

s loveckou tématikou nazvaných Dobětické HALALI. Tento rok se 

soutěžního klání zúčastnily tyto soutěžní týmy: DPS Dobětice, p.o., DD 

Bystřany, DPS Orlická, DPS Krásné Březno, DPS Bukov, DPS Severní Terasa, 

DPS Chlumec, DPS Podbořany a DPS Velké Březno. 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o mezigenerační soutěž, zúčastnily se také 

děti z místní mateřské školy MŠ Dobětice. 

 

Soutěžilo se celkem v deseti disciplínách, které byly určeny pro ,,dospěláky“, 

pro děti, nebo to byly disciplíny společné. Tím došlo k propojení a sblížení 

generací v rámci společných aktivit v jejich přirozeném prostředí. 

 

Akce Dobětické HALALI byla finančně podpořena Statutárním městem ÚL a 

Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR. 

 

DĚKUJEME ZA FINANČNÍ PODPORU TÉTO AKCE 
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DOBROVOLNÍCI V DOMOVĚ 

Dobrovolnická činnost v Domově pro seniory Dobětice, příspěvkové organizaci 
má dlouholetou tradici. Pro udržení kvalitní spolupráce s dobrovolníky jsme již 
několik let partnerem Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem. Dobrovolníci 
pomáhají v Domově na obou registrovaných službách: domov pro seniory či 
domov se zvláštním režimem. Dobrovolnictví přináší konkrétní pomoc tomu, kdo 
ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je 
zdrojem nových zkušeností a dovedností a obohacením v mezilidských vztazích. 
Do našeho Domova pravidelně docházelo v roce 2015 devět dobrovolníků. 
 
Dobrovolníci se mohou do dění v Domově zapojovat ve formě pravidelných 
činností (pravidelné návštěvy uživatele/lů 1 x týdně apod.), při jednorázových 
akcích (kulturní, sportovní akce Domova, besedy, přednášky), individuálně či 
skupinově. 
Dobrovolníci se mohou angažovat např. v těchto činnostech: 

 Povídání s uživatelem 
 Společník při procházkách 
 Předčítání knih, novin, časopisů 
 Pomoc při zajišťování nákupů uživatelů 
 Společník při hraní společenských her (šachy, člověče nezlob se, scrabble, 

loto, šůle) 
 Pomoc při pořádání akcí pořádaných Domovem 
 Přednášková činnost 
 Skupinové aktivity s uživateli (výtvarná dílna, keramická dílna, kondiční 

cvičení apod.) 
 Další spolupráce s Domovem – výzdoba, fotografování a výroba fotografií, 

pomoc při anketách, dotaznících 

Organizaci dobrovolnictví je v Domově věnovaná velká pozornost, a tak mají 
dobrovolníci zajištěné průběžné vedení a podporu ve své dobrovolnické aktivitě. 
Dobrovolníci mají sjednané pojištění pro případ úrazu a způsobené či utrpěné 
škodě na majetku. Pro dobrovolníky připravujeme ve spolupráci 
s Dobrovolnickým centrem úvodní výcvik, další průběžné vzdělávání a 
skupinovou i individuální supervizi. 

V roce 2015 byl úspěšně ukončen vzdělávací program Management 
dobrovolnictví I., kterého se zúčastnili koordinátorky dobrovolnictví v Domově. 

Velké poděkování patří všem našim dobrovolníkům, bez jejichž pomoci 
bychom některé z našich aktivit mohli jen stěží realizovat.  
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KAPACITA DOMOVA KE DNI  31.12.2015 
 

Kapacita celkem                             168 uživatelů 

 

SLUŽBA DOMOV PRO SENIORY 
 

Počet pokojů                                                         118 pokojů 

Jednolůžkové pokoje                                     92 pokojů 

Dvoulůžkové pokoje                                     25 pokojů 

Čtyřlůžkové pokoje                                                   2 pokoje 

 

Počet uživatelů k 31.12. předchozího roku                                                       147 uživatelů 

Uživatelé služby DpS  -   k 31.12.2015                kapacita150 lůžek    

Přijatí za rok 2015                                        46 uživatelů 

Zemřelí, propuštěni za rok 2015                                          47 uživatelů 
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Věkové složení uživatelů                                                                                              v  roce 2015                                                                                   

Věk  do 65 let                                                    4 uživatelů 

Ve věku od 66 – 75 let                                                               26 uživatelů 

Ve věku od 76 -  85 let                     41 uživatelů 

Ve věku od 86 – 95 let                                                                                                           67 uživatelů 

Věk nad 96 let                                                                                                                           9 uživatelé 

 

 
   
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
Stupeň závislosti 

I. Stupeň závislosti                            29 uživatelů 

II. Stupeň závislosti                                                                                          37 uživatelů 

III. Stupeň závislosti                                                                                          32 uživatelů 

IV. Stupeň závislosti                                                                                           26 uživatelů 
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SLUŽBA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 
 
Počet pokojů                                                            15 pokojů 

Jednolůžkové pokoje                                      12 pokojů 

Dvoulůžkové pokoje                                        3 pokoje 

Čtyřlůžkové pokoje                                                    0 pokojů 

Počet uživatelů k 31.12. předchozího roku                                                          18 uživatelů 

Uživatelé služby DZR v roce 2015                                                                kapacita 18  lůžek 

Přijatí za rok 2015                                          10 uživatelů 

Propuštěni, zemřelí za rok 2015                   10  uživatelů 

                
 
Věkové složení uživatelů                                                                                              v  roce 2015                                                                              

Ve věku od 65 – 75 let                                                                5  uživatelé 

Ve věku od 76 -  85 let                      7 uživatelů 

Ve věku od 86 – 95 let                                                                                                            6  uživatelů 

Věk nad 95 let                                                                                                                          0  uživatelů 
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 Stupeň závislosti 

I. Stupeň závislosti                            1 uživatelů 

II. Stupeň závislosti                                                                                          5 uživatelů 

III. Stupeň závislosti                                                                                          6 uživatelé 

IV. Stupeň závislosti                                                                                          5 uživatelé 
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STATISTIKA ŘEŠENÝCH STÍŽNOSTÍ V ROCE 
2015 

 
 

CELKEM  STÍŽNOSTÍ 2015: 0  
     

 
DRUH STÍŽNOSTI 2015  
 
Stížnosti na službu            0 

Mezilidské vztahy            0 

Stížnosti personálu          0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro srovnání uvádíme i hodnoty z let 2008,2009, 2010,2011, 2012, 2013, 

2014. 

 
 
OPRÁVNĚNOST STÍŽNOSTI 2015: 
 
Oprávněné                       0 

Částečně oprávněné 0 

Neoprávněné  0  
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EKONOMICKÉ  UKAZATELE V ROCE 2015 
 
 

NEZISKOVÁ ČINNOST – hlavní činnost 
 
 

VÝNOSY 
 
 

Výnosy celkem 
Skutečnost 

 k 31. 12. 
2015 

z toho podle poskytovatele Plnění 
k 31. 
12. 

2015 
v %   

zřizovatel  
celkem 

ostatní 
výnosy p.o. 

Ústec-
ký kraj 

minister- 
stva 

Transfe-
ry 

 přímo 
p.o.  

602 - Výnosy z prodeje 
služeb 36 793,83 0,00 36 793,83 0,00 0,00 0,00 

70,02
% 

648 - Čerpání fondů 260,75 0,00 260,75 0,00 0,00 0,00 0,50% 
649 - Ostatní výnosy z 
činnosti 136,74 0,00 136,74 0,00 0,00 0,00 0,26% 

662 - Úroky 17,88 0,00 17,88 0,00 0,00 0,00 0,03% 
672 - Výnosy vybraných 
místních vládních 
institucí z transferů 
 - podle poskytovatele 15 341,01 3 040,70 0,00 26,98 10 203,00 2 070,33 

29,19
% 

Výnosy celkem 52 550,21 3 040,70 37 209,20 26,98 10 203,00 2 070,33 
100,00

% 
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NEZISKOVÁ ČINNOST – hlavní činnost - nezdaněná 
 

NÁKLADY        
                                                                              

Náklady celkem 

Skuteč- 
nost 

 k 31. 12. 
2015 

z toho podle poskytovatele Plnění 
k 31. 
12. 

2015 
 v %   

zřizovatel  
celkem 

ostatní 
výnosy 

p.o. 

Ústecký 
kraj 

minister- 
stva 

transfer
y 

 přímo 
p.o.  

501 - Spotřeba materiálu 7 312,33 16,45 7 136,51 0,00 159,37 0,00 
14,15

% 
502-503 - Spotřeba energie 
a Spotřeba jiných 
neskladovatel. dodávek 4 102,01 0,00 3 061,96 0,00 1 040,05 0,00 7,94% 
511 - Opravy a udržování 1 243,54 102,40 1 141,14 0,00 0,00 0,00 2,41% 
512 - Cestovné 42,89 0,54 42,35 0,00 0,00 0,00 0,08% 
513 - Náklady na 
reprezentaci 9,83 0,00 9,83 0,00 0,00 0,00 0,02% 
518 - Ostatní služby 1 750,08 44,94 1 391,42 0,00 313,72 0,00 3,39% 

521 - Mzdové náklady 23 367,34 0,00 15 376,77 0,00 6 445,54 1 545,03 
45,21

% 
524 - Zákonné sociální 
pojištění 7 889,50 0,00 5 119,88 0,00 2 244,32 525,30 

15,26
% 

525 - Jiné sociální pojištění 97,46 0,00 97,46 0,00 0,00 0,00 0,19% 
527 - Zákonné sociální 
náklady 514,33 0,00 514,33 0,00 0,00 0,00 1,00% 
531 - Daň silniční 11,70 0,00 11,70 0,00 0,00 0,00 0,02% 
542 - Jiné pokuty a penále 0,70 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00% 
551 - Odpisy dlouhodobého 
majetku  3 151,10 2 876,37 247,75 26,98 0,00 0,00 6,10% 
556 - Tvorba a zúčtování 
opravných položek 465,48 0,00 465,48 0,00 0,00 0,00 0,90% 
557 - Náklady z vyřazených 
pohledávek 1,63 0,00 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00% 
558 - Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku 1 732,45 0,00 1 732,45 0,00 0,00 0,00 3,35% 
591 - Daň z příjmů -2,14 0,00 -2,14 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Náklady celkem 51 690,23 3 040,70 36 349,22 26,98 10 203,00 2 070,33 
100,00

% 
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HOSPODÁŘSKÁ  ČINNOST – vedlejší doplňková činnost 
 
VÝNOSY 
 

Výnosy celkem 
Skutečnost 
 k 31. 12. 15 

Plnění k 31. 12. 15 
 v %   

602 - Výnosy z prodeje služeb 556,88 67,31% 

603 - Výnosy z pronájmu 266,23 32,18% 

649 - Ostatní výnosy z činnosti 4,25 0,51% 

Výnosy celkem 827,36 100,00% 

 

 
 

ZISKOVÁ ČINNOST – vedlejší doplňková činnost 
 
NÁKLADY 
 

Náklady celkem 
Skutečnost 
 k 31. 12. 15 

Plnění k 31. 12. 15 
 v %   

501 - Spotřeba materiálu 449,88 78,89% 
502-503 - Spotřeba energie a Spotřeba jiných 
neskladovatel. dodávek 104,12 18,26% 

518 - Ostatní služby 16,26 2,85% 

Náklady celkem 570,26 100,00% 
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MANAGEMENT:  
Ing. Holinková Ivana - ředitelka   
Svobodová Eva, Dis. - manažerka zdravotně ošetřovatelského úseku 
– zástupce ředitele 
Mgr. Stanková Gabriela  - vedoucí úseku sociálního poradenství 
Laštůvková Drahomíra – vedoucí služby domov pro seniory – 
kvalitář 
Bc. Škvárová Martina – vedoucí administrativního úseku 
Nápravníková Jana - vedoucí stravovacího úseku   
Kovařík Václav - vedoucí provozně technického úseku                                   
Vondráčková Klára – vedoucí oddělení služby domov pro seniory 
Nechutová Milada - vedoucí oddělení služby domov pro seniory 
Jarošová Ladislava – vedoucí služby domov se zvláštním režimem - 
kvalitář 
 

THP: 
Kabelová Pavla DiS., Lipčáková Milada, Honzátková Jana, Gabriela 
Kozubková, Ing. Lenka Zemanová 
 
Sociální pracovník:  
Mgr. Hájková Adéla, Bc. Jirkovská Regina. 
 
Pracovník sociálně aktivizačního oddělení: 
Ježková Naďa, Kačírková Michala, Krištofová Kateřina, Kučabová Pavlína, 
Rydvanová Anna, Schorschová Marika, Benešová Lenka, Zavřelová Lucie, 
Zemančíková Lucie, Bc. Žvachtová Eva.   
 

                           Zdravotní sestry:           
Grupačová Zuzana, Hacková Ivana, Hegerová Andrea, Hellerová Zdenka, 
Kopecká Eva, Orolinová Lenka, Smetanová Iveta, Smíšková Helena,  
Svádová Zdenka, Svoboda David DiS. 
 

Fyzioterapie:  
Bc. Danielová Dominika, Maršounová Jitka (MD), 
 

Ergoterapie: 

 Bc. Chvapilová Magdaléna,  Mgr. Pavlíková Jana (MD) 
     
Nutriční terapeut:  
Vernerová Monika                                                                     
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Přímá obslužná péče: 
 

Bartsch Jakub Krajdlová Andrea Procházková Aneta Živnůstková Soňa 

Bendová Jana Kryštůfková Pavla                  Procházková Radka, BcA.  

Beranová Zdenka Kučerová Marta Radimská Lenka Brausová Milada 

Bíba Emil Langášová Vlasta Rubášová Miroslava Dlugošová Hana 

Čonková Miroslava Lukáčová Zuzana Sedláková Markéta Drhová Iva 

Demeterová Lucie Machačová Helena Sochorová Renata Koutenská Václava 

Ebrová Klára Marušáková Jana Šantorová  ml. Marie Krejčíková Kateřina 

Fedorjaková Radka Masnerová Denisa Šimicová Michaela Lexová Hana 

Fleischmannová Andrea Masnerová Zdena Šťastná Michaela Nechutová Zdenka 

Habakuszová Eliška Meliková Gabriela Švábová Alena Nina PhDr Pangerlová Daniela 

Hauptmanová Renata Mokrá Jana Švehla Miroslav Prchalová Miluše 

Hermanovská Linda Moleková Veronika Tatayová Gabriela Prieložná Alena 

Hodáňová Lenka Mrňáková Ivana Tůmová Dana Sochová Anna 

Hodková Anna Očenášková Miroslava Valentová Veronika Šantorová Marie 

Homolková Denisa Pokorná Dana Vítová Kateřina  

Jeřábek Viktor Prchlíková Barbora Zelinková Dana  

    

    
 

 
Sanitární úsek: 
Adamovská Jaroslava,  Bernášková Jaroslava, Blahoutová Martina, 
Hrstková Světlana, Jancovková Anna, Knappová Květoslava,  Krejčíková 
Hana, Morávková Marie, Myšáková Jana, Robovská Lucie, Šikulová 
Marcela, Štočková Blanka, Vaňoučková Jitka, Volfová Věra, Nanárová Eva, 
Vrablicová Renata.  
 

Stravovací úsek: 
Bohuňková Petra, Daniová Hermína,  Jiroušková Marcela, Kubínová Jitka, 
Lang Tomáš, Málková Iveta, Matoušková Eva, Němcová Jana, Oudes Václav, 
Podaná Jiřina, Podaná Jiřina, Rohlíček Václav, Seibtová Ludmila, Vejražka 
Zdeněk, Vondráček Luděk. 
 
Údržba: 
Alferov Miloš, Balog Jozef, Havlín Jiří, Korálek Arnošt, Melichar Petr, Šonka 
Pavel, Zvonek Zdenek, Doškář Václav. 
 
Recepce: 
Blahník Vladimír, Bělinová Jana, Ptáčková Radka, Štraubová Jana  
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Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 12. 2015 
 

Věk Muži Ženy Celkem % 
20 let 0 4 4 2,92 

21 – 30 let 6 30 36 26,28 

31 – 40 let 2 27 29 21,17 

41 – 50 let 1 32 33 24,09 

51 – 60 let 4 29 33 24,09 

61 let 2 0 2 1,46 

Celkem 15 122 137 100% 

% 10,95 89,05 100,00 --- 
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Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání a pohlaví k 31. 12. 2015 
 

Vzdělání Muži Ženy Celkem % 
Základní 5 20 25 18,25 
Vyučen 8 58 66 48,18 

Střední odborné 0 0 0 0 
Úplné střední 0 1 1 0,73 

Úplné střední odborné 1 32 33 24,09 
Vyšší odborné 1 1 2 1,46 
Vysokoškolské 0 10 10 7,30 

Celkem 15 122 137 100% 
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Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2015 
 
Průměrný hrubý měsíční plat zaměstnance činí celkem 15. 390,33 Kč. 
 
 

 
Celkový údaj o vzniku a ukončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců 
v roce 2015 
 
Nástupy zaměstnanců 2015   67 
Odchody zaměstnanců 2015   47 
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Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců ke dni 31. 12. 2015 
 

Doba trvání  Počet zaměstnanců % 
do 5 let 98 71,53 

do 10 let 13 9,49 
do 15 let 15 10,95 
do 20 let 11 8,03 

nad 20 let 0 0,00 
celkem 137 100,00 

Pozn: Domov byl otevřen v roce 1995 
 

 
Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců 
 
CELKEM   133,69 
Z toho žen  118,85 
Z toho mužů  14,84 
 

Pracovní pozice Stavy zaměstnanců 2015 
Osoba se zdravotním postižením (OZP) 6,84 
Technicko–hospodářský pracovník (THP) 6,35 
Zdravotnický personál (SZP) 14 
Fyzioterapeut  (FYZIO) 1 
Ergoterapeut (ERGO) 1 
Pracovník v sociálních službách 5,5 
Sociální pracovník (SOC) 2,35 
Pracovník přímé obslužné péče (POP) 62 
Dělnické profese (DĚL) 27,33 
Pomocný pracovník v sociálních službách 14 
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Domov pro seniory Dobětice, 
příspěvková organizace 

Šrámkova 38A,  
400 11 Ústí nad Labem 

 
www.dd-dobetice.cz 
info@dd-dobetice.cz 

 
 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dd-dobetice.cz/

