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Úvod
„Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé
jsou umělecká díla“
J. W. Goethe

Posláním Domova Na Zámku je poskytnout dobrou službu
a nabídnout klientům prožít aktivní a spokojené stáří
v podmínkách, které se co nejvíce blíží běžnému životu,
podporovat je při naplňování jejich potřeb, nezávislosti
a soběstačnosti.
Domov pro seniory poskytuje sociální služby od roku 1961. Najdete nás na nejvyšší
dominantě polabského města Lysá nad Labem – ve Šporkově zámku na zámeckém
vrchu. Zámek je kulturní a historickou památkou, jejíž charakter se snažíme dodržovat
a v těchto prostorách vytvářet pro naše klienty to nejlepší možné prostředí.
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1. Základní údaje
Název organizace:
Název sociální služby:
Adresa:
Kontakt:
IČO:
Bankovní spojení:
Webové stránky
Zřizovatel:

Kontaktní osoby:

Domov Na Zámku Lysá nad Labem,
příspěvková organizace
Domov pro seniory
Zámek 1/21, 289 22 Lysá nad Labem
tel./e- mail: 325 551 067 (ústředna - možnost spojení
na požadovaného pracovníka);
fax: 325 551 000/info@dnz-lysa.cz
49534963
19530191/0100
www.domovnazamku.cz
Středočeský kraj
Adresa zřizovatele:
Středočeský kraj
Odbor sociálních věcí
Ing. Václav Váňa (vedoucí odboru)
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov
ředitel: Mgr. Jiří Hendrich
tel./e-mail: 325 551 000, 602 154 221/
reditel@dnz-lysa.cz
zástupce ředitele: Hana Lajnerová – vedoucí sestra
tel./e-mail: 722 535 302/vedouci.sestra@dnz-lysa.cz
ekonom: Dana Kovaříková
pokladní: Štěpánka Tlamichová
tel./e-mail: 325 551 067/ekonom@dnz-lysa.cz
/pokladna@dnz-lysa.cz
sociální pracovnice: Bc. Markéta Koderová, DiS.
Jitka Nedělová, DiS.
tel./e-mail: 325 551 067, 606 875 877/
sociálni.pracovnice@dnz-lysa.cz
správce: Ing. Ondřej Sedlář
tel./e-mail: 325 551 067, 721 437 835/
spravce@dnz-lysa.cz
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2. Veřejný závazek
Veřejný závazek Domova Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvkové organizace (dále
jen Domov Na Zámku) je zformulován jako základní dokument, který slouží
k informování současných i budoucích klientů našeho domova, jejich rodin, místní
samosprávy, sponzorů, laické i odborné veřejnosti.
Jedná se o materiál, ze kterého vycházejí všechna vnitřní pravidla domova a kterému
odpovídají poskytované služby.
Poslání Domova Na Zámku
Domov Na Zámku Lysá nad Labem je příspěvková organizace zřizovaná Středočeským
krajem. Tato služba je určena podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, §49 Domov pro seniory.
Posláním Domova Na Zámku je poskytnout dobrou službu a nabídnout klientům prožít
aktivní a spokojené stáří v podmínkách, které se co nejvíce blíží běžnému životu,
podporovat je při naplňování jejich potřeb, nezávislosti a soběstačnosti.
Sociální a ošetřovatelské služby jsou poskytovány formou nepřetržitého provozu s cílem
zachování důstojnosti, maximální soběstačnosti a přirozených vazeb. Respektují vlastní
vůli, individuální charakter každé osoby, společenské návyky a podporují sociální
začleňování.
Cíle
Naším cílem je poskytovat takové služby, které vedou k podpoře a udržení aktivního
života a k prodloužení soběstačnosti našich klientů.
Rozvojové cíle
Cílem je stavba nového domova pro seniory v Lysé nad Labem, splňující požadavky
kladené standardy kvality sociálních služeb. Za tímto účelem oslovuje vedení domova
nadřízené kompetentní orgány a žádá o pomoc při zajištění výstavby.
1. výstavbou nového zařízení dosáhnout vyššího stupně standardu bydlení pro
klienty (jedno a dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením) a odstranění
bariérovosti, možnost zřízení nového typu služeb – domov se zvláštním režimem,
denní stacionář, apod.
2. zaměření se na zlepšení vzájemné spolupráce mezi organizací, klienty a jejich
rodinnými příslušníky
3. podpora dobrovolnictví
Principy naší služby
dodržování základních práv klientů (zejm. Listina Základních Práv a Svobod)
respektování přání a vlastní volby klientů
respektování soukromí klienta
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individuální přístup
podpora samostatnosti a nezávislosti klienta
přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám klientů a zájemců o službu
vzájemná tolerance
spolupráce vedení domova s výborem obyvatel
týmová práce, dobré vztahy na pracovišti
profesionalita
odbornost, zvyšování kvalifikace personálu
podpora personálu v zátěžových situacích
průběžné vzdělávání pracovníků
Cílová skupina
Domov Na Zámku je určen především seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní
péči v důsledku zhoršení zdravotního stavu, omezení soběstačnosti a obtížné životní
situace.
Cílová skupina klientů:
Senioři od 55 let. Ve výjimečných případech lze přijmout klienta mladšího 55 let.
Službu poskytujeme:
Viz. Cílová skupina
Službu neposkytujeme:
osobám s chronickým alkoholismem či jinou závislostí na návykových látkách,
díky kterým by závažným způsobem narušoval kolektivní soužití.
osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
osobám trpícím duševním onemocněním (např. schizofrenií, maniodepresivní
psychózou, paranoiou atd.) a psychickou poruchou, která by ohrožovala jeho
osobu či okolí a závažně narušovala kolektivní soužití
osobám trpícím těžkou vaskulární demencí, která se projevuje zmateností,
blouděním i v nejbližším okolí
osobám se středně těžkou a těžkou mentální retardací
osobám léčeným nebo sledovaným pro infekční nebo parazitární chorobu (akutní
i chronickou)
osobám léčeným nebo sledovaným pro tuberkulózu případně i pro venerickou
chorobu v akutním stadiu
osobám, které pro své onemocnění komunikují pouze speciálními metodami
komunikace, které personál domova neovládá (znaková řeč atd.)
Prostředky, pomocí kterých chceme dosáhnout poslání a naplnění cílů
Domova Na Zámku:
Celý areál domova se nachází v prostředí zámku nedaleko náměstí. Součástí zámku je
zámecký park, který je možné navštěvovat. V areálu domova se nachází kavárna, kde
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klienti mohou posedět a povídat si s přáteli. Přístup do zámeckého parku i kavárny je
určen i široké veřejnosti.
Domov pro seniory je vzdálen cca 15 minut od vlakového nádraží.
Kapacita Domova Na Zámku je 120 lůžek.
Skladba pokojů:
2 pokoje s vlastním sociálním zařízením a sprchou
(1x jednolůžkový, 1x dvoulůžkový)
6 pokojů jednolůžkových
6 pokojů dvoulůžkových
9 pokojů třílůžkových
18 pokojů čtyř a více lůžkových
Pokoje pro mobilní a imobilní klienty jsou vybaveny převážně polohovacími lůžky.
Většina pokojů je vybavena přípojkami na televizor. V případě, že klient nemá vlastní
televizor, je možné sledovat televizní programy na televizorech, které jsou ve
společných prostorách domova.
Koupelny jsou bezbariérové, vybaveny zvedáky, sprchovacími lůžky, vanou, umyvadlem
a sprchovacím koutem. Ve společných prostorách jsou k dispozici chladničky.
Domov Na Zámku poskytuje svým klientům celodenní stravu včetně dietní.
Zdravotní péče je kromě vlastního odborného personálu zajišťována formou návštěvní
služby praktického lékaře zpravidla 3x týdně. Klienti si mohou sami zvolit, ke kterému
praktickému lékaři budou docházet. Klienti využívají zdravotních služeb odborných
lékařů v jejich ordinacích. V případě potřeby je zajištěna návštěva některých odborných
lékařů přímo v domově.
Klienti mohou navštěvovat ruční a výtvarné práce v naší pracovní dílně, pravidelně
posedět při hudbě a využít mnoho dalších aktivit.
Klienti mohou využít služeb pedikérky a kadeřnice. Tyto služby si klienti hradí sami.
V budově se nachází kaple, kde se slouží bohoslužby, je využívána ke koncertům i pro
veřejnost. K příjemnému posezení s rodinnými příslušníky a přáteli je možné využít
zámeckou kavárnu.
Kulturní a společenské vyžití:
do domova docházejí na vystoupení různé umělecké soubory,
jsou pořádány kulturní, zábavné akce,
probíhá půjčování knih v knihovně a promítání filmů,
jsou navštěvovány výstavy a pořádány výlety do okolí,
do domova dochází dobrovolníci,
doprava do města služebním autem,
v areálu se nachází kavárna, kde se konají odpoledne s hudbou.
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3. Popis realizace služby
Domov má zaregistrovanou pobytovou službu: Domov pro seniory. Současná kapacita
zařízení je 120 lůžek na třech podlažích, kde zajišťujeme sociální a zdravotně ošetřovatelskou péči. Pokoje jsou převážně vícelůžkové. Soukromí je zajišťováno pomocí
paravanů. Jsou vybaveny postelí, uzamykatelným nočním stolkem, šatní skříní, TV
přípojkou, popř. stolem se židlemi, na některých pokojích umyvadlem. Společná sociální
zařízení jsou vždy na patře. Dle možností si klient může do domova přinést svůj drobný
nábytek, obrazy a jiné jemu blízké věci. Na každém patře jsou denní místnosti, klubovna,
společná televize, chladnička. V domově se nachází kaple a zámecká kavárna.
Hlavní činností domova je poskytování sociálních služeb
ubytování – pobytová služba
praní prádla – vlastní prádelna; drobné úpravy prádla
stravování – vlastní kuchyň (normální i diabetická strava)
úklid – zajišťujeme vlastními pracovníky
pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu – pomoc při osobní
hygieně, stravování, při výměně inkontinenčních pomůcek, úklidu, stlaní,
převlékání – ošetřovatelská péče
zdravotní a rehabilitační péče
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – návštěvy v domově;
kulturní programy (MŠ, ZŠ, ZUŠ – pěvecká a divadelní vystoupení)
návštěvy výstav, společenských akcí, soutěží; organizace společenských akcí;
canisterapie; bohoslužby…
Aktivizační činnosti – pracovní terapie - ergodílna; reminiscenční terapie;
muzikoterapie – zámecká kapela; kuželky; stolní hry; připomenutí jubileí; pomoc
dobrovolníků…
Pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí – výbor obyvatel;
styk s úřady; vyřizování nezbytné korespondence; nákupy; poradenská činnost…
S jakýmkoliv přáním se klient může obrátit na svého klíčového pracovníka, sociální
pracovnice, pracovníky v sociálních službách, ostatní pracovníky. Je mu vždy dle
možností vyhověno.
Sociální úsek tvoří dvě sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách – přímá
obslužná péče (dvojí vedení se zdravotně - ošetřovatelským úsekem), základní výchovná
nepedagogická činnost, administrativní pracovnice. Úzce spolupracuje s ostatními
pracovníky přímé obslužné péče. Koordinuje dobrovolnický program.
Pomoc při zvládání jednotlivých úkonů péče o vlastní osobu je v rámci podpory
soběstačnosti realizována pracovníky přímé obslužné péče, která vychází
z individuálních plánů jednotlivých klientů.
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Zdravotně – ošetřovatelský úsek zabezpečuje ošetřovatelskou a zdravotní péči,
pracují zde všeobecné sestry a pracovníci v sociálních službách (přímá obslužná péče,
základní výchovná nepedagogická činnost). Rehabilitace je zajištěna stálými
rehabilitačními pracovníky - fyzioterapeuty. Lékařská péče je zajišťována odborným
zdravotnickým personálem; ambulantně praktickým lékařem – internistou diabetologem; kožním, očním lékařem; neurologem, chirurgem, psychologem,
psychiatrem, onkologem… dle aktuálního stavu klientů.
K akutním stavům je povolávána rychlá záchranná služba.
Zajišťujeme i služby cizích subjektů: kadeřnické služby, pedikérské služby, duchovní
služby…
Provozně – ekonomický úsek zajišťuje hlavní ekonom, účetní - pokladní, provozní
pracovník kavárny, skladní, pracovníci vrátnice, údržba, kuchařky, pradleny, uklízečky.
Techničtí pracovníci zajišťují veškerou údržbu, opravy, požární revize, kontrolu
dodržování BOZP, revize a kontrolu práce cizích firem na opravách. Při vstupu do areálu
se nachází vrátnice.
Domov má vlastní kuchyň, prádelnu i úklid.
Domov vlastní dva automobily pro potřebu obyvatel a zaměstnanců domova. Škoda
Octavia combi (5 míst), Mercedes Vito (9 míst).
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Organizační schéma

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
DOMOV NA ZÁMKU LYSÁ
NAD LABEM,
příspěvková organizace

ŘEDITEL

Provozně - ekonomický
úsek

Zdravotně - ošetřovatelský
úsek

Sociální
úsek

Ekonom
vedoucí úseku

Kuchařka
vedoucí kuchařka

Vedoucí sestra
vedoucí úseku, zástupce ředitele

Sociální pracovník
vedoucí úseku

Účetní - pokladní

Kuchařka

Všeobecná sestra
vedoucí přízemí, 1. patra, 2. patra

Sociální pracovník

Prodavačka - provozní pracovník

Pomocná kuchařka

Všeobecná sestra

Administrativní pracovník

Skladní

Pradlena
vedoucí pradlena

Pracovník v sociálních službách
přímá obslužná péče

Správce
vedoucí údržby

Pradlena

Fyzioterapeut

Uklizečka

Údržbář, topič

Vrátný
vedoucí vrátnice

Vrátný
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Personální zajištění
Počet zaměstnanců
fyzicky/úvazkově

Úsek/Pracovní pozice
Zdravotně – ošetřovatelský úsek
Všeobecná sestra
Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče
Fyzioterapeut
Sociální úsek
Sociální pracovník
Administrativní pracovník
Pracovník v sociálních službách – vých. neped. činnost
Provozně – ekonomický úsek
Řed., ekonom, účetní, sklad, kavárna
Kuchyň
Prádelna
Úklid
Údržba
Vrátnice

Celkový počet zaměstnanců
Přepočtený počet
Počet dobrovolníků
Dobrovolnické dny

12/11,5
24/23
2/1,5
2/2
1/1
2/1,75
5/4,5
6/6
3/3
7/7
4/4
3/2,25

Vysokoškolské
Vyšší odborné
ÚS
ÚSO
SO
Základní

71
67,5
4
1

4
1
2
30
23
11

V roce 2014 náš domov spolupracoval s Úřadem práce České republiky a to
prostřednictvím vytvoření pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu. Takto byla vytvořena 4 pracovní místa.

Vzdělávání zaměstnanců, FKSP
Během roku 2014 vytvářel domov příležitosti pro rozvoj profesionálních dovedností,
získávání znalostí a utváření svých vlastních postojů ke klientům sociálních služeb
formou jak individuálních, tak hromadných školení v prostorách domova i mimo něj.
Pracovníci přímé péče (pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, všeobecná
sestra, fyzioterapeut) dle zákona č. 96/2004 Sb. a vyhlášky č.321/2008 Sb. a zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím
individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve
Středočeském kraji“. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu
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prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem
tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků. Náš domov si velmi váží již
dlouholeté spolupráce s prof. PhDr. RNDr. Helenou Haškovcovou, CSc., se kterou se
i v tomto roce uskutečnila přednáška.
Všichni pracovníci byli proškoleni v PO a BOZP dle zákona č.133/1985 Sb. a zákona
262/2006 Sb. ZP ve znění pozdějších předpisů. Provozní a vedoucí pracovníci byli
proškoleni v ekonomické a personální oblasti, v oblasti stravování. Dále probíhaly
pracovní schůzky, semináře (jako přednášející se zapojují samotní zaměstnanci – aktivní
účast); přednášky, kurzy, pracovní návštěvy, stáže, odborné konference. Další formou
vzdělávání, využívanou našimi pracovníky, byla individuální i skupinová supervize
a samostudium, ke kterému využívali bohatou nabídku odborné literatury knihovny
domova.
V rámci FKSP organizace poskytovala možnost využití finančních prostředků na sociální
výpomoc, stravování, peněžní dary za dlouhodobou práci, k životním jubileím, poukázky
na rehabilitaci, na kulturní akce, které sloužily kulturnímu a sociálnímu rozvoji
pracovníků.
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4. Přehled klientů – stavy, ubytování, úhrady
Stavy - kapacita domova 120 pobytových lůžek
Průměrný počet klientů v roce 2014
Počet nástupů k pobytu v roce 2014
Počet ukončení pobytů v roce 2014 z toho:
 jiné zařízení soc. služeb
 do soukromí
 úmrtí
Počet klientů k 31. 12. 2014
z toho:
ve věku 27 - 65
ve věku 66 - 85
ve věku nad 85
mužů
žen
Průměrný věk:
Ubytování
2 pokoje s vlastním sociálním zařízením a sprchou
(1x jednolůžkový, 1x dvoulůžkový)
6 pokojů jednolůžkových
6 pokojů dvoulůžkových
9 pokojů třílůžkových
18 pokojů čtyř a více lůžkových
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29
1
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Obložnost v roce 2014 (%)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Počet
klientů

118,03

118,36

118,97

118,37

118,52

118,23

118,84

118,68

118,27

119,81

119,37

119,26

Kapacita

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

Obložnost
(%)

98,36

98,63

99,14

98,64

98,76

98,53

99,03

98,90

98,56

99,84

99,47

99,38
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Úhrady k 31. 12. 2014
Normální strava
Pokoj

úhrada za den

úhrada za měsíc

strava

ubytování

celkem

31 dní

30 dní

28 dní

vratné/den

1 lůžkový

140,-

140,-

280,-

8680

8400

8120

91

2 lůžkový

140,-

135,-

275,-

8525

8250

7975

91

3 lůžkový

140,-

130,-

270,-

8370

8100

7830

91

4 a vícelůžkový

140,-

125,-

265,-

8215

7950

7685

91

1 lůžkový + soc. zařízení

140,-

163,-

303,-

9393

9090

8787

91

2 lůžkový + soc. zařízení

140,-

157,-

297,-

9207

8910

8613

91

Diabetická strava

úhrada za den

úhrada za měsíc

Pokoj

strava

ubytování

celkem

31 dní

30 dní

28 dní

vratné/den

1 lůžkový

145,-

140,-

285,-

8835

8550

8265

94

2 lůžkový

145,-

135,-

280,-

8680

8400

8120

94

3 lůžkový

145,-

130,-

275,-

8525

8250

7915

94

4 a vícelůžkový

145,-

125,-

270,-

8370

8100

7830

94

1 lůžkový + soc. zařízení

145,-

163,-

308,-

9548

9240

8932

94

2 lůžkový + soc. zařízení

145,-

157,-

302,-

9362

9060

8758

94

normal SJ

dia SJ

snídaně

18,-

18,-

oběd

38,-

38,-

svačina

13,-

13,-

večeře

22,-

22,-

-

3,-

režie 35 %

49,-

51,-

celkem

140,-

145,-

Ceny jednotlivých jídel

II. večeře
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5. Aktivity v Domově Na Zámku
MOTTO: „Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno
někomu jinému“.
Pravidelné aktivity
ruční práce na dílně
hudební odpoledne v kavárně
katolické a evangelické bohoslužby
návštěvy lyského výstaviště a archivu
návštěvy muzeí
filmový klub
každý měsíc společná oslava narozenin – Jubilanti
univerzita volného času

oslava jubilantů

skupinové cvičení pod vedením fyzioterapeutky
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nákupy – výjezdy do města; pro imobilní klienty nákupy zajišťuje „zámecké
pendolíno“
zámecká kapela – hraje a zpívá k tanci i poslechu

posezení v zámecké kavárně s hudbou a tancem
vydávání Zámeckých novin
Sezónní aktivity
Leden
Tříkrálová mše

Nová reminiscenční místnost
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Únor
Vystoupení v MŠ Mašinka

Zámecký Valentýnský ples

Březen
Křeslo pro hosta

Trénování paměti

Výstaviště Lysá nad Labem

Procházka v parku
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Duben
Návštěva Skanzenu v Přerově nad Labem

Čarodějnice

Velikonoční vaření

Květen
Kuželky

Přednáška městské policie:
„Nebezpečný věk“
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Lyský pětiboj

Červen
Návštěva MŠ Semice

Rozloučení s předškoláky z MŠ Dráček

Výstava – Senior - Handicap 2014
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Červenec
Míčové hry pod Platanem

Květinové slavnosti – CS Mělník

Jubilanti – červenec

Srpen
Návštěva psích kamarádů

První koncert nové zámecké kapely
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Vystoupení zpěváka Richarda Adama

Září
Výlet do ZOO – Dvůr Králové n. L.

Táborák

Křeslo pro hosta – herec Josef Dvořák

Houbařská sezóna
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Říjen

Den otevřených dveří

Vernisáž obrázků dětí z MŠ

Závěrečné kolo kuželkářské sezóny
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Listopad
Vánoční zdobení

Zámecké prozpěvování – benefiční koncert

Prosinec

Vystoupení základní umělecké školy

Společné vánoční vystoupení MŠ
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Vánoční pečení

Vystoupení folklorního soboru Šáteček

Návštěva vánočního skanzenu

Mikuláš na zámku

Cirkusové vystoupení
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Vánoční posezení na jednotlivých podlažích

Silvestrovská zábava - Televarieté
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Jsme rádi, přichází-li podněty k uspořádání nějakého výletu, či zájmové aktivity
přímo od klientů. Vítáme jejich přání a návrhy, snažíme se tyto nápady
realizovat.
Toto je jen zlomek ze všech aktivizačních činností, které pro naše klienty
pořádáme.
Fotogalerie a videa z uskutečněných akcí je možné shlédnout na našich webových
stránkách – www.domovnazamku.cz.

6. Dobrovolnictví

Do našeho domova docházely 4 dobrovolnice, které se skupinově či individuálně
věnovaly klientům, vedly Univerzitu volného času.
Kdo se může stát dobrovolníkem?
Každý, kdo bez nároku na finanční odměnu je ochoten poskytnout svůj volný čas,
energii, dovednosti i vědomosti ve prospěch seniorů. Je to člověk, který svou činností
přispívá ke zvýšení kvality života seniorů. S dobrovolníkem je uzavřena tzv. „Smlouva
o dobrovolnické činnosti“, jejíž součástí je i pojištění. Smlouva je nezávazná, záleží na
Vaší chuti a aktivitě.
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Co mohou dobrovolníci v domově vykonávat?
Posláním dobrovolnického programu pro seniory je pomoci překonat samotu, vyplnit
jejich volný čas.
Velmi důležité je pro naše seniory i „pouhé“ popovídání. Proto jsou jednou z možností
dobrovolnické činnosti individuální návštěvy u obyvatel.
Dobrovolník se zapojuje např. do těchto činností:
předčítání z knih, novin a časopisů
hraní společenských her
pomoc při ručních pracích v pracovní dílně
doprovod při procházkách, společenských akcích, výletech
cestopisné a jiné vlastní přednášky
výzdoba domova
návštěvy s domácími mazlíčky (canisterapie…)
tvorba webových stránek
Univerzita volného času – historické a cestopisné přednášky
další vlastní nápady
Jaké jsou výhody dobrovolnické činnosti?
dobrý pocit z vykonané činnosti
získání nových kontaktů
nové zkušenosti a praxe
možnost účasti na výletech společně s obyvateli
možnost účasti na tematických výletech pro zaměstnance
vystavení certifikátu dobrovolníka
účast na školicích akcích v rámci domova
V září 2014 proběhl „Dobrovolnický den“, tentokrát s firmou PENNYMARKET – úklid
v areálu domova.
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7. Hospodaření organizace
Rozbor
Příjmy
Kč
Příspěvek od zřizovatele na provoz
3 350 836,Státní dotace na provoz
8 119 100,Úhrady od uživatelů
11 091 175,Příspěvek na péči
6 653 866,ZP – úhrady za výkony
2 930 906,Úhrady od zaměstnanců za stravu
338 790,Jiné výnosy (zúčtování fondů, proúčtování bonusů, tržby 1 763 504,kavárna, nájmy z pozemků a jiné)
Úroky banky
209,Příjmy celkem
34 248 386,Výdaje
Energie, vodné, stočné
Všeobecný materiál
Opravy a údržba
Ostatní služby
Ostatní jiné výdaje (mzdy, nákup PPS, odpisy a jiné)
Výdaje celkem
Hospodářský výsledek

Kč
3 348 304,1 243 717,1 091 077,468 642,28 094 179,34 245 919,2 467,-

Plánovaná výstavba nového domova nebyla vzhledem k finančním prostředkům
započata. Přesto jsme tuto vizi dále respektovali a oslovovali nadřízené kompetentní
orgány či firmy s žádostí o pomoc při zajištění výstavby. Vzhledem k bezpečnosti klientů
a zaměstnanců a zvyšování kvality poskytování služby bylo nutno v roce 2014
pokračovat, dle finančních možností, v investicích do modernizace domova s tím, že toto
vybavení by se případně použilo v objektu novém. Modernizace přispěla ke spokojenosti
klientů i samotných zaměstnanců a zvýšila úroveň velice žádaných pobytových služeb.
Asi největší investiční akcí byla částečná
oprava komunikace v areálu organizace
a další etapa výměny a oprav podlahových
krytin na přízemí domova.
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Sponzorství, darovací smlouvy
Dárce
Advokátní kancelář Jansta, Kostka
Krejčí Pavel
PPG Deco Czech a.s.
Kapitán Praha s.r.o.
Ing. Libor Daněk - projektování
Landa Pavel
Česká lékárna Holding, a.s.
Papáčková Dana
Dentimed s.r.o.
D+D REAL, s.r.o.
Košťáková Miroslava
Staňková Jiřina
Mgr. Pavlína Trhalová
Advokátní kancelář Jansta, Kostka
Krejčí Pavel
Příjmy celkem

Dar
5 000,- Kč na nákup chladničky
Hmotný dar – tisk Zámeckých novin v hodnotě
10 000,- Kč.
Hmotný dar – malířský nátěr v hodnotě 5 000,Kč.
Hmotný dar – malířské práce v hodnotě
90 000,- Kč.
Hmotný dar – projektová dokumentace
v hodnotě 40 000,- Kč.
12 000,- Kč na opravu na rekonstrukci pokoje
klienta.
75 000,- Kč na opravu komunikace na nádvoří
v areálu organizace.
2 000,- Kč na nákup stojanové lampy.
20 000,- Kč na nákup 10 ks lustrů.
5 000,- Kč na nákup pomůcek pro aktivizaci
klientů.
20 000,- Kč na nákup přikrývek pro klienty.
15 000,- Kč na nákup plošinové váhy pro
imobilní klienty.
10 000,- Kč Kč na nákup plošinové váhy pro
imobilní klienty.
5 000,- Kč Kč na nákup plošinové váhy pro
imobilní klienty.
Hmotný dar – tisk Zámeckých novin v hodnotě
10 000,- Kč.
324 000,- Kč

V roce 2014 jsme se snažili, v rámci finančních možností a darů o zvýšení bezpečí,
soukromí a komfortu klientů. Investovali jsme do následujících pomůcek, vybavení
a rekonstrukcí.
Kuchyňský robot - 1ks
Výměna podlahových krytin v přízemí
Malování interiérů
Pásová bruska – 1 ks
Tonometr zápěstní – 1 ks
Chladnička - 3 ks
Lustr – 76 ks
Vrtačka – 3 ks
Slunečník – 1 ks
Čerpadlo – 1 ks
Tiskárna - 3 ks
Trezor – 1 ks
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Rychlovarná konvice – 1 ks
Mikrovlnná trouba – 1 ks
Registrační pokladna – 1 ks
Navigace – 1 ks
Osoušeč rukou – 2 ks
Stojanová lampa – 1 ks
Skleněná vitrína – 7 ks
Notebook – 1 ks
Informační tabule pro klienty – 23 ks
Řezačka obkladů – 1 ks
Čistič oken – 3 ks
Mobilní telefon – 1 ks
Aroma lampa – 1 ks
Pečící trouba – 1 ks
Zahradní nábytek – 1 ks
Hodiny nástěnné – 1 ks
Komoda – 19 ks
Skříň – 2 ks
Pohovka – 1 ks
Stůl – 1 ks
Stojanová lampa – 1 ks
Příborník – 2 ks
Kontejner – 1 ks
Jídelní stůl + židle do kavárny – 6 ks (souprav)
Koupelnová skříňka – 3 ks
Knihovna – 1 ks
Křesla – 2 ks
Stolek konferenční – 2 ks
Police otevřené na desky – 3 ks
Psací stůl – 2 ks
Sedací souprava – 2 ks
Polohovací ošetřovatelské lůžko – 6 ks
Toaletní židle – 12 ks
Jídelní stolek – 12 ks
Skříň s nástavcem – 28 ks
Polohovací křeslo – 1 ks
Židle – 28 ks
Během celého roku 2014 jsme pracovali na zdokonalování, naplňování a na zásadních
úpravách Standardů kvality sociálních služeb – aktualizace dokumentů a vnitřních
pravidel, předpisů, směrnic, řádů.

31

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM,
příspěvková organizace
Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 000, 325 551 067

Kontrolní činnost v roce 2014:
Všeobecná zdravotní pojišťovna – platby pojistného na veřejném zdravotním
pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného dle § 10 a § 45
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších
předpisů; zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecném zdravotním
pojištění ve znění pozdějších předpisů.
Všeobecná zdravotní pojišťovna – dle ustanovení § 42 zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění; šetření v souvislosti s revizí
správnosti, vyúčtování, oprávněnosti a úhradou vykázané zdravotní péče
z veřejného zdravotního pojištění (odbornost 913).
Finanční úřad pro Středočeský kraj – dle ustanovení § 88 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů; plnění povinnosti příjemce
neinvestiční dotace.
Středočeský kraj – veřejnoprávní kontrola dle ustanovení § 13 zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, v platném znění s odkazem na § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
v platném znění – plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou
hospodaření.
Okresní zpráva sociálního zabezpečení Nymburk – dle ustanovení § 6, 12, 13, 15
zákona č. 582/1991 Sb.; § 84, 89, 90, 91 zákona č. 187/2006 Sb.; § 5 zákona č.
255/2012 Sb., o kontrole; ve znění pozdějších předpisů – kontrola plnění
povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu
pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti.
Nezávislý audit – ověření způsobu účtování a použití neinvestiční dotace
poskytnuté v roce 2014 MPSV – Ing. Lenka Buková (auditorka).
Všeobecná zdravotní pojišťovna - dle ustanovení § 42 zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění – kontrola vykázané péče
odbornosti 913 v době hospitalizace klienta v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – plnění povinností vyplývající ze
zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších
předpisů – administrativní kontrola proočkování klientů dle § 6, 18 vyhlášky
č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších
předpisů.
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Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – dle zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole, ve znění pozdějších předpisů; dle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 882/2004 Sb., o úředních kontrolách za účelem ověřování
dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví
zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat a dle § 88 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů – hygienické požadavky na stravovací služby, zásady osobní
a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
Audit v oblasti kvality poskytované sociální služby, řízení a ekonomiky –
Individuální projekt „Kvalita sítě pobytových služeb pro seniory a osoby se
zdravotním postižením ve Středočeském kraji“.
Interní audit za rok 2014 – ve smyslu ustanovení zákona č. 320/2001 Sb.
o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky č 416/2004 Sb.

8. Poděkování
Tato výroční zpráva je zároveň poděkováním všem zaměstnancům
a spolupracovníkům Domova Na Zámku Lysá nad Labem, našim dobrovolníkům,
rodinným příslušníkům, sponzorům a dodavatelům.

Mgr. Jiří Hendrich, ředitel
Domova Na Zámku Lysé nad Labem,
příspěvková organizace
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