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Obecné údaje
Název organizace: Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice

Právní forma: příspěvková organizace

Sídlo organizace: U Hvízdala 1327/6, PSČ 370 11, České Budějovice

IČ: organizace: 00666238

Číslo účtu: 4229582/0800

Zřizovatel: Statutární město České Budějovice

náměstí Přemysla Otakara II. 1, 2

370 00 České Budějovice

Statutární zástupce: Mgr. Ludmila Kubelová

Kontakt: Tel.: 385521296, Fax: 385521294

Internetové stránky: www.domovproseniory-hvizdal.cz

Úvodní slovo
Rok 2017 byl v pořadí již dvacátým sedmým rokem činnosti Domova pro seniory Hvízdal

a navazoval na činnost a hospodaření let předchozích.

Rozhodující podíl na veškerých změnách mají všichni zaměstnanci, kteří svojí prací

přispívají k dobrému jménu našeho DOMOVA a zato jim patří velké poděkování.

V oblasti poskytování sociálních služeb pokračovala organizace jako v předchozích letech

rozšiřováním aktivizačních činností. Snažíme se jít cestou moderních přístupů v sociální péči,

vnímat uživatele jako partnera a poskytnout mu takovou sociální službu, která mu bude

podporou či oporou.

Věříme, že společnými silami se nám podaří činnost Domova pro seniory Hvízdal i nadále

rozvíjet a napomáhat ke zkvalitnění života seniorů v Českých Budějovicích.

Výroční zpráva obsahuje základní údaje o organizaci, představuje služby poskytované

uživatelům, podává přehled o personálním zajištění služby a seznamuje s hospodařením

v roce 2017.

http://www.domovproseniory-hvizdal.cz


Základní charakteristika organizace a specifika
Poskytování pobytových služeb sociální péče dle Zákona č.108/2006 Sb.,

o sociálních službách. Cílovou skupinou jsou sociálně potřební občané města České

Budějovice. Naším cílem je respektovat jejich přání. Při zhoršení zdravotního stavu jsou

uživatelům poskytovány služby, odpovídající platným standardům.

Organizace poskytuje tyto služby
Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu – Jihočeský kraj v Českých Budějovicích ze dne

27. 7. 2007 o registraci sociálních služeb a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. v platném

znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění poskytuje DpS Hvízdal služby:

1. Odlehčovací služby – (§44 zákona) - poskytujeme odlehčovací služby osobám, které

mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního

postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je

umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek (maximálně 3 měsíce). Cílovou skupinou

jsou osoby ve věku od 40 let výše. Pro tyto služby máme vyčleněna 4 místa (jedno pro muže

a tři pro ženy) ve dvoulůžkových pokojích. V roce 2017 naše zařízení poskytlo celkem

10x odlehčovací službu pro muže, 23x pro ženu. Počet neuspokojených žádostí byl 20.

2. Domov pro osoby se zdravotním postižením – (§48 zákona) - pobytové služby osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cílovou skupinou jsou osoby ve věku

od 45 let výše. Pro tyto služby máme vyčleněno 70 míst ve dvoulůžkových pokojích.

3. Domov pro seniory – (§49 zákona) - poskytujeme pobytové služby osobám, které mají

sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc

jiné fyzické osoby. Cílovou skupinou jsou senioři ve věku od 65 let výše. Pro tyto služby

máme vyčleněno 171 míst v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.

4. Domov se zvláštním režimem – (§50 zákona) - poskytujeme pobytové služby osobám,

které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám

se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou

soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné

fyzické osoby. Režim v tomto zařízení při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben

specifickým potřebám těchto osob. Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 50 let výše. Pro

tyto služby máme vyčleněno 34 míst ve dvoulůžkových pokojích a 1 jednolůžkový pokoj.

Uživatelům v našem zařízení je poskytován celoroční pobyt, zdravotní péče, ošetřovatelská

péče, psychosociální péče, včetně celodenního stravování.



Strava je poskytovaná dle doporučení ošetřujícího lékaře – poskytujeme 6 druhů diet. Denně

vaříme 520 hlavních jídel pro uživatele, pro zaměstnance a cizí strávníky cca 70 jídel denně.

Celková kapacita DpS Hvízdal je 280 lůžek.
- jednolůžkové pokoje: 140

- dvoulůžkové pokoje: 70

Počet a skladba uživatelů k 31. 12. 2017

Dle paragrafu: §48 § 49 § 50

Kapacita zařízení 70 171 35

Přijato 29 33 9

Propuštěno 2 1 1

Zemřelo 21 36 9

Trvale upoutaní na lůžko 46 78 12

Mobilní za pomoci druhé osoby nebo technické
pomůcky 24 79 23

Zvýšené nároky na dietní stravování 31 68 11

Věková skladba uživatelů k 31. 12. 2017

Věková pásma Paragraf 48 Paragraf 49 Paragraf 50

Uživatelé ve věku 27-65 let 6 0 6

Uživatelé ve věku 66-75 let 10 21 10

Uživatelé ve věku 76-85 let 26 56 13

Uživatelé ve věku 86-95 let 23 90 3

Uživatelé ve věku nad 95 let 4 4 1

Průměrný věk uživatelů 82,5 85,7 75,2

Příspěvek na péči k 31. 12. 2017

Stupně příspěvku Paragraf 48 Paragraf 49 Paragraf 50

I. stupeň 9 27 3

II. stupeň 7 43 8

III. stupeň 17 50 6

IV. stupeň 32 42 16



Přehled úhrad za stravu, ubytování a péči pro uživatele služeb

v roce 2017

Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj

ubytování 175,- ubytování 157,-

strava 145,- strava 145,-

= 1 den 320,- = 1 den 302,-

= 1 měsíc 9 600,- = 1 měsíc 9 060,-

PNP 880,- 4 400,- 8 800,- 13 200,-

1 den 29,33 146,67 293,33 440,00

Odlehčovací služby

Úhrada za 1 kalend. den (pobyt + strava) 302,- + úhrada za péči – 1 hod. 120,-



Sociální péče
Zajištění aktivizačních činností - denně je otevřena ergoterapeutická dílna, zaměřená

hlavně na ruční práce (jemnou motoriku), každý den v týdnu probíhá pravidelný kroužek –

hudební skupinka, procvičování paměti + koncentrace, čtení z bible, knížek,
muzikoterapie, tvořivá dílna, sportovní odpoledne, práce s PC, v zimních měsících

i kroužek vaření. V roce 2017 probíhala každou středu keramická dílna, 1x měsíčně

reminiscenční terapie, individuální i skupinová psychoterapie. Od října byl zahájen nový
kroužek jógy pod vedením studentky doktorandského studia na JČU. Z důvodu velkého

zájmu uživatelů pokračovala canisterapie. Při práci s uživateli je uplatňován individuální

přístup z pohledu biopsychosociálního, snaha o motivaci a aktivizaci, jenž povede k co

největší soběstačnosti.

Kulturní a společenské akce
Během roku 2017 se uskutečnila v našem zařízení celá řada kulturních vystoupení

a společenských aktivit. První akci jsme zahájili Masopustní veselicí s Doudlebskou
koledou od koledníků z Římova společně se studenty střední zdravotnické školy

a dobrovolníky z Adry. K tanci a poslechu nám hrála kapela Samsonka. V měsíci březnu

navštívili uživatelé v rámci exkurze Infocentrum Jaderné elektrárny Temelín. Dozvěděli se
zajímavé informace o vzniku elektrárny i jejím provozu. V moderním kinosále sledovali

někteří poprvé projekci 3D filmu i mlžnou komoru. V průběhu března jsme si připomněli

Mezinárodní den žen vystoupením dua Viola. Další kulturní akcí bylo taneční vystoupení

různých druhů Country tanců tanečnic Senior country klubu Sensen a na konci března

jsme přivítali Dechový orchestr Baboučci pod vedením Daneše Sládka z ZUŠ Piaristické
náměstí České Budějovice. Dvaceti sedmi členný soubor hudebníků hrajících na trumpety,

flétny, saxofony, tuby, harmoniky, klarinety a bicí nám zahrál a zazpíval známé dechovky.



V dubnu k nám přijel pan Karel Šedivý s kytarou a písničkami Karla Hašlera. Zazněly
i humorné historky a vzpomínky jeho blízkých. Mnozí si připomněli svá mladá léta a s chutí

se přidali při zpěvu známých „hašlerek“. Dne 20. dubna nám za doprovodu harmoniky

zazpívala Ivana Zemanová lidové jarní písničky. K tomu povyprávěla o jarních zvycích

a tradicích, z nichž některé se ještě dodnes na venkově udržují.

V květnu jsme společně oslavili nadcházející Den matek.
Poděkování všem maminkám zaznělo z úst paní ředitelky Mgr.

Ludmily Kubelové a náměstka primátora RNDr. Michala Kohna,

CSc., který přivezl pro každou maminku kytičku. Dne 16. května

k nám opět zavítaly ženy ze Souboru Rozmarýn a Slunečnice.
Zazpívaly a zatančily lidové písně i country tance. Na den dětí

jsme přivítali v našem domově Ženský pěvecký sbor Záviš
z Hluboké nad Vltavou.

Během měsíce června se skupina našich uživatelů vypravila do G-centra Tábor na turnaj

v kuželkách a pétanque, kde se jim podařilo získat zlatou medaili. My jsme si v tentýž den

zpříjemnili odpoledne opékáním buřtíků za doprovodu hudby Maxa- Band. V letních

měsících nás navštívila kapela K.R.B. z rehabilitačního centra pro osoby zdravotně
postižené Arpida, brněnské hudební divadlo Slunečnice. Srpnové odpoledne nám

zpříjemnil pan Hoffmenn krásnou hudbou při hře na klávesy. V závěru prázdnin jsme se

zúčastnili olympijských her v Horní Stropnici, kde jsme se umístili na krásném druhém

místě.

Září jsme zahájili výletem do ZOO Hluboká. Poté

následovalo vystoupení dua Viola či poslech
hudby pana Ing. Zacha. V říjnu jsme společně

oslavili Mezinárodní den seniorů. K poslechu a

tanci nám zahrál Maxa-Band s překvapením

vystoupení sólistky ze skupiny Cetare. Dne 5.

října jsme se zúčastnili již tradičního setkání

seniorů s názvem Odpoledne s vůní máty, které
pořádá Statutární město České Budějovice.

Netradiční kulturní zážitek nám připravilo také

vystoupení Duo Ruggieri. Slavné operní i

operetní árie i filmové písně zazpíval pan

Giancarlo Ruggieri v doprovodu tanečnice Soňy.



V listopadu nám zahrálo a zazpívalo písně různých hudebných žánrů Duo Peja, dalšími
kulturními vystoupeními byli naši sousedé, studenti z Domova Mládeže a pan Šimon
Pečenka, který nám v programu Popelky Karla Černocha zazpíval jedenáct písní

a povyprávěl humorné historky z jeho života.

Poslední měsíc v roku 2017 se kulturními akcemi jen hemžil. Dne 4. prosince dopoledne za

zvuku vánočních koled Mikuláš s čerty a anděly popřáli radostné vánoce a darovali

mikulášský balíček každému uživateli. Odpolední „Mikulášskou“ již tradičně zahájila paní

ředitelka Mgr. Ludmila Kubelová. Ve vánočním shonu si udělal čas i RNDr. Michal Kohn,

CSc., uvolněný člen rady města pro sociální oblast. Poté už začal mikulášský rej pod

taktovkou skupiny Minimax. V dalších dnech následovalo vystoupení souboru Záviš, opět
nás navštívily děti z rehabilitačního centra pro osoby zdravotně postižené Arpida, přijela
nám zahrát i známá dechová kapela Babouci a folklorní soubor Javor. Dne 13. prosince

jsme se opět připojili k akci, Česko zpívá koledy, kdy jsme se zařadili mezi téměř osm set

míst, kde se v jednu chvíli hrály a zpívaly koledy. Také nás navštívili i ti nejmenší, děti z MŠ
Jizerská a potěšily ty nejstarší. Zahrály, zatančily, zazpívaly a nakonec ještě všem předaly

malé dárečky. V předvánoční čas nás již tradičně se svátečním slovem a vánočními písněmi

přišla potěšit a povzbudit hudební skupina ZA SVĚTLEM za doprovodu kazatele pana
Petra Adame z Adry. Dobrovolníci z Adry s námi spolupracují po celý rok. Navštěvují

seniory, pomáhají nám s kulturními akcemi. Za jejich pomoc a podporu i jménem našich

uživatelů velmi děkujeme.



V letošním roce jsme se poprvé zúčastnili projektu Ježíškovo vnoučata, který se úspěšně

snaží plnit přání osamocených lidí žijících v domovech seniorů. Byli jsme mile překvapeni,

když zadaná přání na webu jeziskovovnoucata.cz byla během několika hodin rozebrána.

Každému našemu seniorovi bylo jeho přání splněno. Například velikou radost udělal paní

Haně dárek, který jí přinesly děti z mateřské školky. Protože byly „poslové Ježíška“, zvědavě

sledovaly a pomáhaly naší uživatelce rychle dárek rozbalit. Z vybalené fleecové deky, dobrot

a přáníček vyrobených dětmi se poté radovaly společně.

Děkujeme tímto jak realizačnímu týmu tohoto projektu, tak především laskavým a ochotným
dárcům.



Zdravotně – ošetřovatelská péče
Každý uživatel Domova je přijímán jako naprosto holistická osobnost se svými

biopsychosociálními potřebami. Zdravotní péče je zabezpečena formou zvláštní ambulantní

péče prostřednictvím registrovaných zdravotních sester, které mají platnou odbornou

způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Péče je poskytována

výhradně na základě indikace ošetřujícího lékaře a je hrazena z prostředků veřejného

zdravotního pojištění.

Lékařskou odbornou péči poskytuje uživatelům DpS praktický lékař pro dospělé MUDr. Mirko

Jakovljevič – v Út a Pá a MUDr. Tomáš Dierzé 3x v týdnu - Po, St, Čt. Akutní případy jsou

řešeny ihned službou RZ /rychlá záchranná služba/. Psychiatrickou péči zajišťuje

MUDr. Michal Prokeš 1x za 14 dní v pátek, dermatovenerologickou lékařskou péči

MUDr. Rendlová 1x za měsíc. Na vyžádání dochází urolog. Ke specialistům jako neurolog,

oční, gynekologie uživatele v doprovodu dovážíme sanitní službou. Ústavní péče je pro naše

uživatele zajišťována v Krajské nemocnici a.s. České Budějovice.

Pracovně lékařské služby pro zaměstnance poskytuje MUDr. Tomáš Dierzé 3x v týdnu.

Zajištění doplňkové činnosti
V zařízení je také prováděna doplňková činnost v rozsahu:

1. hostinská činnost – poskytování stravy cizím strávníkům na základě uzavřených smluv,

2. ubytovací činnost – poskytujeme ubytování příbuzných našich seniorů ze vzdálenějších

míst v ČR,

3. pronájem nebytových prostor – privátní lékař, kadeřnice, pedikérka, kantýna.

Pronájem nebytových prostor není určen ke komerčním účelům. V prvé řadě slouží občanům

našeho domova.



Dobrovolnická činnost
Dobrovolnická činnost je zajištěna dobrovolníky z Dobrovolnického centra ADRA České

Budějovice, která je neocenitelným přínosem pro uživatele i zaměstnance. Dobrovolníci

zajišťují individuální aktivity s uživateli, pomáhají při kulturních akcích.

Praxe



studentů
V prostorách našeho zařízení zajišťujeme odbornou praxi studentům Zdravotně sociální

fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V květnu roku 2017 jsme úspěšně

podepsali smlouvu o spolupráci s Teologickou fakultou JU a dohodli se na přiznání statutu

klinického pracoviště. Od září 2012 k nám dochází studenti (žáci) ze Středního odborného

učiliště Lišov na souvislou praxi 3x v týdnu. Na praxi dochází rovněž studenti Vyšší odborné

školy zdravotnické v Českých Budějovicích a Vyšší odborné školy Prachatické.



Profesní struktura a počty zaměstnanců v roce 2017

Úsek/ název funkce Počet zaměstnanců
Úsek správa
Ředitel 1
Technik 1
Personalistka, mzdová účetní 1
Ekonom + zástupce ředitele 1
Finanční účetní 1
Správce majetku a zásobovač 1
Pokladní, asistentka 1
Sociální pracovník 5
Vrátný, telefonista 5
Pracovník prádelny 7
Domovník - údržba 2
Řidič - elektrikář 1
Celkem 27
Zdravotnický úsek
Vrchní sestra 1
Fyzioterapeut 4
Pracovník v sociálních službách b) volnočas 13
Psychoterapeut 0,25
Lékař 0,25
Staniční sestry 6
Sestry s registrací 24
Pracovník v sociálních službách a) POP 78
Uklízeč 14
Celkem 140,5
Stravovací úsek
Vedoucí strav.provozu+zásobování 1
Nutriční terapeut 2
Kuchař 5
Pomocný kuchař - dělník 9
Celkem 17
Ú h r n e m 184,5



1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2017

věk muži ženy celkem
do 20 let 0 3 3
21 - 30 let 0 21 21
31 - 40 let 2 26 28
41 - 50 let 7 53 60
51 - 60 let 2 58 60
61 let a více 1 11 12
Celkem 12 172 184

celkem v % 6,5 93,5 100,0

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2017

dosažené vzdělání muži ženy celkem
základní 1 14 15

střední - výuč. list 3 86 89
střední - maturita 7 46 53
vyšší odborné 1 16 17
vysokoškolské 0 10 10

Celkem 12 172 184

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2017

průměrný hrubý měsíční plat 24 791

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2017

počet
nástupy 51

skončení PP 42



Základní ekonomické údaje

Rekapitulace nákladů za rok 2017 (v Kč)

Číslo účtu Název účtu Skutečnost r. 2017 % z celk. nákladů
501 Spotřební materiál 3 308 279,03 3,3

501 Potraviny 10 268 058,67 10,1

502 Spotřeba energií 6 685 703,34 6,6

511 Opravy a udržování 1 428 055,35 1,4

512 Cestovné 3 563,00 0,0

513 Náklady na reprezentaci 3 765,00 0,0

518 Ostatní služby 2 437 354,39 2,4

521 Mzdové náklady vč.OON 54 783 751,00 53,9

524 Zákonné sociální pojištění 18 513 342,00 18,2

525 Úrazové pojištění zaměstnanců 211 565,00 0,2

527 Zákonné sociální náklady FKSP 1 145 207,62 1,1

531 Silniční daň 4 662,00 0,0

542 Penále 0 0,0

547 Manka a škody 0 0,0

549 Jiné ostatní náklady 82 629,67 0,1

551 Odpisy 1 809 909,00 1,8

558 Drobný nehmot.a hmot. majetek 885 676,44 0,9

591 Srážková daň 3 367,83 0,0

Náklady celkem 101 574 889,34 100,0



Rekapitulace výnosů za rok 2017

Číslo účtu Název účtu Skutečnost r.2017 % z celk. výnosů

602 Úhrada za pobyt a stravu od uživ. 31 519 509,00 31,0

602 Příspěvek na péči 24 905 307,00 24,5

602 Úhrady od zdravotních pojišťoven 5 822 612,57 5,7

602 Doplňková činnost 291 310,40 0,3

602 Stravné zaměstnanci+ studenti 620 034,00 0,6

603 Nájemné 111 010,00 0,1

648 Zúčtování fondů 2 070 801,35 2,0

649 Jiné ostatní výnosy 17 488,53 0,0

662 Úroky 17 725,60 0,0

672 Dotace z MPSV od Jih. kraje 23 792 000,00 23,4

672 Provozní dotace od zřizovatele MM 12 475 000,00 12,3

672 Proúčtování odpisů 142 828,34 0,1

Výnosy celkem 101 785 626,79 100,0

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2017 210 737,45 Kč

Tržby od zdravotních pojišťoven
Tržby za zdravotnické výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami měsíčně na základě

měsíčního vyúčtování zdravotnických výkonů včetně fakturace. Se všemi zdravotními

pojišťovnami byly uzavřeny smlouvy.

Všeobecná zdravotní pojišťovna 4 649 413,49

Vojenská zdravotní pojišťovna 795 483,74

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 377 715,34

Celkem 5 822 612,57 Kč



Realizované investiční akce v roce 2017

Elektrická sklopná pánev 208 700,00 Kč

Osobní automobil Fabia combi 271 018,00 Kč

Soubor klimatizace 6. patro 564 650,00 Kč

Vzduchotechnika,klimatizace 6.patro 722 053,35 Kč

Server s příslušenstvím 295 409,00 Kč

Investice celkem r.2017 2 061 830,35 Kč

Údaje z rozvahy ( v tis.Kč)

Aktiva celkem 74 806
z toho: stálá aktiva 61 236

zásoby 446

pohledávky 665

finanční majetek 14 459

Pasiva celkem 76 806
z toho: vlastní kapitál 65 396

jmění účetní jednotky 61 965

finanční a peněžní fondy 3 220

výsledek hospodaření 211

cizí zdroje 11 410

Sponzoři a dárci
1. Dentimed s.r.o. Náchod – rukavice nitrilex 3 364,00 Kč

2. Jihočeská masna s.r.o. ČB – maso na Masopust (guláš) 598,00 Kč

3. Garant, s.r.o.,Hlincova Hora - ovoce na pohoštění pro uživatele 5 828,53 Kč

(Masopust, Den seniorů, Mikulášská veselice)

Sponzorské dary byly přijaty na základě sepsané darovací smlouvy, a byly použity pro

potřebu uživatelů sociálních služeb v našem zařízení.

Ostatní dárci si nepřejí být zveřejněni.



Vzdělávání zaměstnanců

Pravidelné vzdělávání probíhalo v zařízení DpS dle vzdělávacího plánu na rok 2017

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. V platném znění.

Témata vzdělávání zdravotnického a sociálního úseku:

 Individuální plánování

 Aktivizace – individuální a skupinová

 Základní informace k zaškolování POP

 Novinky v KPR

 Konfliktní situace – uživatel s demencí a poruchou osobnosti

 Střet zájmů v sociálních službách a uplatnění vlastní vůle uživatele

 Biografie a její využití v individuálním plánování

 Pády seniorů a jejich prevence

 Důstojné umírání

 Dokumentace v soc. službách, příklady dobré praxe

Zaměstnanci se vzdělávají i mimo zařízení v odborných seminářích ČAS. Jako každý rok se

uskutečnilo školení řidičů, školení BOZP, požární ochrany, HACCP. Vzdělávání ostatních

zaměstnanců – technicko - hospodářského provozu, ekonomického úseku, PaM, a ředitele

proběhlo v počtu 16 školicích akcí v průběhu roku. Každý měsíc proběhla skupinová

i individuální supervize všech zaměstnanců pod vedením Mgr. Frnocha.

V Českých Budějovicích dne 26. 2. 2018

Ředitelka Mgr. Ludmila Kubelová
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