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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název organizace :
Sídlo
:
IČ
:
Zřizovatel
:

DOMOV PRO SENIORY HUMPOLEC, příspěvková organizace
Humpolec, Máchova 210; detašované pracoviště Lužická 950
00511862
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Organizace poskytovala v roce 2017 osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména
z důvodu věku a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby následující pobytové
sociální služby: domov pro seniory (kapacita služby 158), domov se zvláštním režimem
(kapacita služby 40), a odlehčovací službu (kapacita služby 2).
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KONTAKTNÍ OSOBY DOMOVA
Jméno

Funkce

Telefon

E-mail

Adresa
Pracoviště

Mgr. Vaněk
Petr

ředitel organizace

+420602628740
(mobilní)

dduchhumpolec@quick.cz
(oficiální)

Máchova
210,
Humpolec

+420565535630
(stolní)
Bc. Šimáček
Petr

ekonom (zástupce +420565535630
ředitele)
(stolní)

dduchhumpolec2@quick.cz
(oficiální)

Máchova
210,
Humpolec

Burianová Hana

vedoucí
útvaru +420724722835
(vrchní sestra)
(mobilní)

burianova.ddhu@o2active.cz
(oficiální)

Máchova
210,
Humpolec

Mgr. Nechvátal
Ladislav

vedoucí provoz.
technického úseku

provoz.ddhu@email.cz
(oficiální)

Bc. Bokůvková
Zuzana, DiS.

referent (sociální +420724722754
pracovnice
(mobilní)

nemcova.ddhu@o2actice.cz
(oficiální)

Máchova
210,
Humpolec

Mgr. Rokosová
Lucie

referent (sociální +420724917421
pracovnice)
(mobilní)

jakesova.ddhu@o2active.cz
(oficiální)

Máchova
210,
Humpolec

Vopěnková
Hana

referent (sociální +420724722591
pracovnice)
(mobilní)

dduchluzicka@quick.cz
(oficiální)

Lužická
950,
Humpolec

Bc. Nováková
Barbora

referent (sociální +420731602970
pracovnice)
(mobilní)

novakova.dzr@email.cz
(oficiální)

Lužická
950,
Humpolec

+420725940108
(mobilní)
+420565535630
(stolní)
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VIZE
Chceme být skutečným domovem pro ty, kteří již nemohou samostatně žít
ve svém přirozeném prostředí. Jsme pro všechny naše klienty bezpečným
a aktivním domovem.
Poslání
Posláním Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace, je poskytovat zejména
lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu.
Chceme především působit na aktivitu uživatelů, podporovat jejich nezávislý a soběstačný
život. Respektujeme přitom lidskou důstojnost, projevy vůle a chráníme lidská práva.
Vytváříme takové podmínky, aby obyvatelé Domova mohli v přátelské atmosféře prožít klidné
a spokojené stáří a zároveň být v kontaktu se svými blízkými i společenským děním.
Nabízíme následující služby:
Ubytování v jedno-, dvou-, tří- a čtyř-lůžkových pokojích. Manželským dvojicím nabízíme
společné bydlení.
Stravování: snídaně, svačiny, obědy, svačiny, večeře.
Pomoc a podporu při běžných úkonech péče o vlastní osobu (oblékání, stravování atd.).
Pomoc a podporu při osobní hygieně.
Celodenní odbornou ošetřovatelskou péči.
Aktivizační činnosti (pracovní terapie, kondiční cvičení, kulturní akce).
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a sociálně-terapeutické činnosti.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (jednání
s úřady, bankou, nákupy apod.).
Zprostředkování lékařské péče.
Zprostředkování duchovní podpory evangelickým či katolickým duchovním.
Sociální služba je určena
Seniorům, kteří potřebují pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby.
Osobám, které jsou starší 55 let a v důsledku svého tělesného postižení potřebují pravidelnou
pomoc a podporu jiné fyzické osoby.
Sociální služba není určena osobám:
- s diagnózou aktivní TBC, AIDS a s ostatními vysoce infekčními chorobami,
- které musí užívat trvale dýchací přístroje,
- s kvantitativní poruchou vědomí (kóma),
- které z důvodů onkologického onemocnění potřebují specifickou péči a podporu,
- trpícím nekompenzovaným psychotickým onemocněním,
- aktuálně závislým na omamných látkách včetně alkoholu,
- jejichž zdravotní stav vyžaduje stravování pomocí sondy PEG,
- jejichž aktuální zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení,
- jejichž postižení vyžaduje specifickou rehabilitaci,
- narušujícím pravidla organizace a soužití mezi obyvateli.
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Cíle služby
Poskytovat služby v bezpečném, příjemném a důstojném prostředí.
Poskytovat sociální a ošetřovatelskou službu odborně a v souladu s moderními trendy.
Začlenit klienty do běžného sociálního prostředí.
Způsob poskytování služby přizpůsobovat potřebám, schopnostem a osobním cílům uživatelů.
Zásady
Odpovědnost za vlastní život
Podpora k projevům vlastní vůle
Soběstačnost a nezávislost
Spravedlivý přístup
Ochrana důstojnosti a lidských práv
Ochrana soukromí klientů
Úcta a tolerance
Podpora kontaktu s přirozeným prostředím
Lékařskou péči poskytuje praktická lékařka MUDr. Magda Závodská. V objektu Máchova
ordinuje ve dnech pondělí, středa a pátek, v Lužické ulici pak v úterý a čtvrtek, vždy v době od
9 do 16 hodin. Smluvně máme zajištěnu i odbornou lékařku v oboru psychiatrie, MUDr. Evu
Krejčí, ordinující vždy v úterý, jinak podle potřeby. Služby dalších lékařů – specialistů, jsou
zajištěny v nedaleké poliklinice, případně jsou pozvání ke konziliu přímo v domově. Smluvně
zajištěna je i odborná péče psychologa.

HISTORIE DOMOVA
Domov důchodců byl otevřen v červnu roku 1962 v rekonstruované budově
nedostavěného reálného gymnázia. Se 135 lůžky byl ve své době největším zařízením na okrese
Pelhřimov. Zřizovatelem byl OKRESNÍ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Pelhřimově.
Při pozdější reorganizaci byla zřizovatelská funkce převedena na OÚNZ Pelhřimov. V roce
1992 byla vytvořena příspěvková organizace Domov důchodců Humpolec a jejím zřizovatelem
byl Okresní úřad Pelhřimov, odbor sociálních věcí. Rok 1995 znamenal rozšíření domova
o LDN Humpolec, která ukončila činnost a byla reprofilizována na domov důchodců. Se svými
68 lůžky tak rozšířila kapacitu domova. Zaměstnanecký poměr většiny pracovníků LDN zůstal
zachován.
Oba objekty (Máchova i Lužická ul.) doznaly během posledních let značných úprav,
přístaveb a rekonstrukcí, jejichž cílem bylo zlepšit komfort klientů a pracovní podmínky
zaměstnanců.
Počínaje rokem 2003, po zrušení Okresních úřadů přešla zřizovatelská funkce na KRAJ
VYSOČINA a v roce 2016 byl změněn název na Domov pro seniory Humpolec, příspěvková
organizace, který poskytoval sociální službu domov pro seniory. Od počátku roku 2017 přibyla
další pobytová sociální služba domov se zvláštním režimem a od poloviny roku 2017 ještě
odlehčovací služba.
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2. DOLPŇUJÍCÍ INFORMACE
Celková kapacita domova byla v roce 2016 203 lůžek, z toho v objektu Máchova 128
a v Lužické ulici 75. Počet pokojů podle velikosti:
čtyřlůžkové
třílůžkové
dvoulůžkové
jednolůžkové

10
23
36
21

Počty pokojů
4 lůžkové
3 lůžkové
Počty pokojů

2 lůžkové
1 lůžkové
0

10

20

30

Zdoj: archiv DPS

40

Zdoj: archiv DPS

Čekací doba na umístění v Domově se v průměru pohybuje kolem 3 měsíců.
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Celkový počet klientů DPS Humpolec k 31. 12. 2016 byl 183,
z toho bylo 123 žen a 60 mužů.
Složení klientů podle věku: / k 31.12.2017/
Věk klientů

DPS

DZR

OS

do 65 let
65 – 75 let
76 – 85 let
86 – 95 let
nad 95 let
CELKEM

10
29
60
44
1
144

1
4
21
12
0
38

0
0
0
1
0
1

Věkové složení klientů DPS
do 65 let
do 75 let
do 85 let
do 95 let
nad 95 let

Příjemci příspěvku na péči podle jednotlivých stupňů:
Příspěvek na péči
žádný
stupeň I.
stupeň II.
stupeň III.
stupeň IV.
CELKEM

DPS

DZR

OS

16
26
34
34
34
144

2
2
8
11
15
38

0
0
0
1
0
1

Počet obyvatel DPS
dle příspěvku na péči

žádný
I. stupně
II. stupně
III. stupně
IV. stupně
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3. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY
Z celkového počtu 108 fyzických pracovníků jich přímou obslužnou péči koná 73.
Organizační členění je patrno z následujícího schématu:

105

Organizace celkem: 105
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Vzdělávání pracovníků
•
•
•
•
•
•
•

•

Všeobecné sestry jsou školeny podle pravidel České asociace sester,
tj. shromažďují kreditní body. Kromě toho se zúčastňují i ostatních školení
souvisejících s přímou obslužnou péčí.
Pracovníci v sociálních službách se zúčastňují všech školení souvisejících s profesí
(povinných 24 hodin za rok). Kromě toho absolvují ještě základní kurz daný
prováděcí vyhláškou.
Sociální pracovnice si zpravidla samy volí témata, která úzce souvisí s jejich profesí
a zájmem.
Ostatní pracovníci absolvují školení v jejich odborné profesi (hygienické minimum,
HACCP, vyhláška 50, ekonomická témata)
Ostatní pracovníci bez rozdílu povinně absolvují kurz kardiopulmonální
resuscitace.
Jako velmi potřebné a velmi dobré výsledky přinášející, je hodnoceno cyklické
školení klíčových pracovníků, které vede zkušená lektorka a inspektorka kvality.
Nově jsou přímo v zařízení pořádány školící akce, které se zabývají aktuálními
tématy a zejména školením našich zaměstnanců v oblasti interních předpisů
/standardy kvality, metodické pokyny/. Tyto provádí kompetentní zaměstnanci
/metodici/.
Jako další možnost vzdělávání volíme také účast na odborných stážích v jiných
zařízeních sociálních služeb.

Formy vzdělávání
Podle zkušeností je nevhodnější a nejlevnější formou vzdělávání přednáška zkušených
lektorů přímo v našem zařízení. Témata jsou vybírána na základě průzkumu u jednotlivých
pracovníků a podle potřeb pracovníků na všech stupních řízení.
Další používaná forma je vyslání pracovníků na akce pořádané ostatními zařízeními,
případně profesionálními agenturami. Zde je třeba přihlížet hlavně k ceně školení, která bývá
často násobkem nákladů na akci pořádanou ve vlastní režii. Rovněž výběr lektorů je mnohdy
velmi problematický a dojíždění do vzdálenějších míst časově i finančně náročné.
Rozšířené je i samostudium. Za tím účelem každé oddělení disponuje odbornou
literaturou. Domov je rovněž odběratelem celé řady odborných časopisů.
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4. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
Financování služby DPS:
Úhrada od klientů - hlavní zdroj financování služby
Příspěvek na péči
Úhrady zdravotní péče z Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
Ostatní příjmy vč. zúčtování fondů
Příspěvek na provoz od Krajského úřadu
Dotace na provoz od MPSV
Celkem

14 879 tis. Kč
12 749 tis. Kč
1 545 tis. Kč
655 tis. Kč
2 796 tis. Kč
13 284 tis. Kč
46 408 tis. Kč

Financování služby DZR:
Úhrada od klientů - hlavní zdroj financování služby
Příspěvek na péči
Úhrady zdravotní péče z Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
Ostatní příjmy vč. zúčtování fondů
Příspěvek na provoz od Krajského úřadu
Dotace na provoz od MPSV
Celkem

4 110 tis. Kč
4 465 tis. Kč
547 tis. Kč
28 tis. Kč
518 tis. Kč
4 312 tis. Kč
14 050 tis. Kč

Financování služby OS:
Úhrada od klientů - hlavní zdroj financování služby
Příspěvek na péči
Úhrady zdravotní péče z Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
Ostatní příjmy vč. zúčtování fondů
Příspěvek na provoz od Krajského úřadu
Dotace na provoz od MPSV
Celkem

53 tis. Kč
53 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
106 tis. Kč

Finanční plán a skutečné náklady:
Finanční plán
60 221 tis. Kč
60 221 tis. Kč
0 tis. Kč

Výnosy
Náklady
Výsledek hospodaření

Skutečnost
60 564 tis. Kč
60 564 tis. Kč
0 tis. Kč

Investice:
V roce 2017 se uskutečnily následující investiční akce.
Elektrický varný kotel KE-85-O
Průmyslová pračka Domus

71 606 Kč
174 240 Kč

Z rozpočtu Kraje Vysočina nebyly přímo financovány žádné akce.
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Jako nákladová položka byly v roce 2017 účtovány tyto větší opravy:
•

Opravy a údržba nemovitého majetku

Zdoj: archiv DPS

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opravy energetických a zabezpečovacích zařízení
Malby a nátěry
Oprava sociálního zařízení

Zdoj: archiv DPS

Oprava podlah
Opravy výtahů
Opravy prádelenské techniky
Údržba budov a nátěry plotů
Opravy venkovních pergol
Opravy venkovních zpevněných ploch a chodníků
Opravy okapů a střechy
Servis plynových kotlů
Opravy kuchyňského zařízen
12

Nákup drobného hmotného majetku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relaxační křesla pro klienty
Polohovací a kompenzační pomůcky
Aktivní antidekubitní matrace
Šatní skříně
Polohovací lůžka
Proti zápachové koše
Pokojový nábytek
Chladnička
Nápojový automat
Výpočetní technika

Zdoj: archiv DPS
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Stručné zhodnocení kontrol v Domově pro seniory Humpolec, p. o. v roce 2017
Datum
kontroly

Kdo ji provedl

17.7- 18. 7.
2017

Ing. Liška
auditor KAČR
1974

12.12.-13.12.
2017

Ing. Liška
auditor KAČR
1974

Výsledek

Obsah kontroly
Ověření účetnictví
a závěrky za rok 2016,
ověření použití dotace
MPSV za rok 2016
Ověření účetnictví
a finančního
hospodaření
za 1/2017 až 9/2017

drobné připomínky byly následně odstraněny

bez závažných nedostatků

Pravidelně konané kontroly Krajskou hygienickou stanicí Kraje Vysočina se sídlem
v Jihlavě (hygiena komunální, stravovacího provozu a epidemiologie) a kontroly PO.
Kontrolou zjištěné drobné nedostatky jsou průběžně neprodleně odstraňovány.
V příspěvkové organizaci Domov pro seniory Humpolec je dále vnitřní směrnicí
zavedena a uplatňována finanční i vnitřní kontrola. Drobné, kontrolami zjištěné,
nedostatky jsou průběžně odstraňovány na základě přijatých opatření.
Závažná kontrolní zjištění v roce 2017 učiněna nebyla.

5. AKTIVITY UPLYNULÉHO ROKU
Aktivity směrované ke klientům lze rozdělit do těchto skupin:
•

pravidelné akce podle týdenního rozvrhu na jednotlivých odděleních zahrnující
například trénování paměti, společenské hry, výroba drobných předmětů, tkaní na stavu,
společné cvičení, společné oslavy narozenin, cvičení, společné zpívání a poslech hudby,
kino archiv, předčítání, pečení a vaření.
14

Zdroj: archiv DPS

Zdroj: archiv DPS
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Zdroj: archiv DPS

•

Jednorázové akce konané v domově jako zahradní slavnosti (55. výročí vzniku
Domova), koncerty, hudební recitály, masopust, pálení čarodějnic, promítání
dokumentů s výkladem režiséra

Zdroj: archiv DPS
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•

krátké výlety do okolí (mikrobus), při kterých si klienti samy určí trasu nebo
zajímavost, kterou chtějí shlédnout.

Zdroj: archiv DPS

•
•

akce v domově s přizváním seniorů z ostatních domovů a domu s pečovatelskou
službou (vědomostní soutěže, turnaje ve hře „člověče nezlob se“, lehké
sportovní hry).
celodenní výlety k předem stanovenému cíli s programem

Zdroj: archiv DPS

17

•
•
•
•

Pravidelné návštěvy generálních zkoušek Horáckého divadla v Jihlavě
Účast na akcích pořádaných jinými domovy a Krajským úřadem
Aktivní účast na výstavách prací seniorů v Humpolci
Akce ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem

Zdroj: archiv DPS

V obou objektech je zaveden internet. Na II. patře budovy v Máchově ulici je zimní
zahrada, která je klienty i jejich příbuznými využívána jako příjemné místo k posezení
či odpočinku.
Do objektu v Lužické ulici zajíždí pravidelně každý čtvrtek pojízdná prodejna a klienti tak
mají možnost nákupu potravin podle svého vlastního výběru. Kromě toho si mohou v obou
objektech nakoupit nápoje, kávu, sušenky, cigarety atd. Na požádání jim může být nakoupeno
ve městě. Jeden den v týdnu (středa) je umožněn výběr ze dvou hlavních jídel.
Vedení domova se s klienty pravidelně setkává. Tato setkání slouží k vzájemnému
informování o dění v domově, o potřebách klientů a zejména jsou řešeny připomínky k provozu
domova. Nejčastější připomínky klientů se týkají stravování.

Zdroj: archiv DPS
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6. HODNOCENÍ UPLYNULÉHO ROKU
Rok 2017 proběhl bez větších problémů. Kolektiv zaměstnanců se podařilo i přes
obtížnou situaci na trhu práce z větší míry stabilizovat. Stížnosti klientů byly řešeny průběžně
a žádná z nich nebyla natolik závažná, že by si vyžádala provedení rozsáhlejších opatření.
Většinou se jednalo o vztahy mezi klienty navzájem. Stížnosti ze strany veřejnosti podány
nebyly.
Byly vypracovány standardy kvality na nově zařazené sociální služby a všechny
standardy kvality jsou v současné době v plné míře aplikovány, i když vývoj ukazuje, že je
třeba je neustále přizpůsobovat skutečným potřebám praxe, vývoji legislativy a aplikací
různých metodik nebo i názoru fundovaných inspektorů kvality. Některé ze standardů byly již
opakovaně přepracovány. Zdá se, že práce v této oblasti nikdy nekončí, což je asi i jejich
účelem. Na standardy navazují i metodiky provádění veškerých úkonů při péči o klienta.
V této souvislosti je třeba ocenit výsledky práce pracovníků v přímé péči, klíčové
pracovníky, kteří většinou pochopili důležitost této funkce včetně vedení záznamů v sociální
dokumentaci klienta. Ocenění samozřejmě zaslouží zejména metodička pro aplikaci standardů
kvality, vrchní sestra, staniční sestry a sociální pracovnice i další pracovníci, kteří se na této
problematice podíleli a podílí.
Administrativa pracovníků v přímé péči na ně klade velké nároky a spolu s ostatními
úkony ošetřovatelské péče, při míře postižení klientů, znamená značné fyzické i psychické
vypětí. Jejich náročná práce, rovněž práce ostatního personálu domova, zaslouží ocenění.
Rovněž se sluší poděkovat pánu radnímu Kraje Vysočina Mgr. Pavlu Fraňkovi
za vstřícnost při řešení problémů a kolektivu pracovníků odboru sociálních věcí v čele
s JUDr. Věrou Švarcovou, Mgr. Bínovi a ostatním spolupracovníkům oddělení sociálních
služeb za podporu a pomoc při zajišťování chodu Domova.

V Humpolci, 26. února 2018

Mgr. Petr Vaněk
ředitel DPS
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