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I.

Organizace, její poslání a činnost

1. Organizace
a) Organizace a řízení
Název organizace:

Domov seniorů Drachtinka

Adresa:

Erbenova 1631, Hlinsko

IČO:

275 20 269

Telefonické spojení:

469 315 871

Faxové spojení:

469 315 276

ID dat. Schránky:

n9iki8w

Webové stránky:

www.drachtinka.cz

e-mail:

info@drachtinka.cz

Právní forma:

Příspěvková organizace

Zřizovatel:
Město Hlinsko, se sídlem
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko
Statutární orgán:

Mgr. Eva Holečková, ředitelka od 1.10. 2015
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Domov seniorů Drachtinka byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1020, dne 26.července 2007.

Domov seniorů Drachtinka je zařízení sociálních služeb podle § 34, odst. 1, písm. e)
zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí rozhodl dne 3.10.2012 na
základě žádosti o změnu registrace sociálních služeb, žádost podána dne 3.10.2012,
a zaregistroval domov jako poskytovatele sociálních služeb:

identifikátor č. 4368889 - druh registrované služby: domovy pro seniory
identifikátor č. 7284682 - druh registrované služby: centrum denních služeb

Domov pro seniory

Forma poskytování sociálních služeb – pobytové, celoroční poskytování sociálních
služeb.
Kapacita zařízení:

87 obyvatel, 87 lůžek

Okruh osob, cílová skupina:

senioři

Věková struktura cílové skupiny:

služba je určena osobám starším 60 let

Služba je poskytována od:

2.1.2008
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Hlavní předmět činnosti
VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
POSLÁNÍ
Posláním Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku je poskytovat seniorům ubytování,
stravování, potřebnou péči a přiměřenou podporu s cílem zajistit důstojné a bezpečné
zázemí. Zajišťovat individuální podporu a péči směřující k zachování či zlepšení
stávající samostatnosti a soběstačnosti uživatele, zprostředkovávat jejich kontakt se
společenským prostředím včetně snahy o zachování přirozených sociálních vazeb.
CÍLOVÁ SKUPINA
Senioři od 60 let věku převážně z Hlinecka se sníženou pohyblivostí, schopností
sebeobsluhy z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim nemůže být poskytnuta rodinnými
příslušníky, ambulantní či terénní sociální službou.
CÍL
Cílem Domova seniorů Drachtinka je zachování a rozvoj stávajících schopností,
dovedností a samostatnosti, přirozených sociálních vazeb a soukromí uživatele
v souladu s důstojným prožitím stáří.
ZÁSADY NAŠÍ PRÁCE
•
•
•
•
•
•
•

Úcta a respekt k člověku
Humanita a podpora lidské důstojnosti
Podpora samostatnosti a soběstačnosti
Právo volby
Individuální přístup v poskytování služeb reagující na potřeby uživatele
Týmová práce
Vzájemná důvěra a tolerance
SLUŽBU NEJSME SCHOPNI POSKYTOVAT OSOBÁM

•
•
•

Jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči v lůžkovém zdravotnickém
zařízení
Které trpí infekční nemocí
Jejichž chování narušuje kolektivní soužití, a to zejména osobám s konfliktním
jednáním narušující společenské normy a pravidla společenského soužití
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•
•

Závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách
Agresivním vůči sobě či okolí
Centrum denních služeb Motýl
Forma poskytování sociálních služeb – ambulantní sociální služba
Okamžitá kapacita služby:

10 klientů

Okruh osob, cílová skupina:

osoby s kombinovaným a mentálním
postižením

Věková struktura cílové skupiny:

osoby starší 18 let do 73 let

Služba je poskytována od:

1. 1. 2013

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
POSLÁNÍ
Centrum denních služeb Motýl je registrovaná ambulantní sociální služba, která
poskytuje péči a podporu lidem s mentálním a kombinovaným postižením (ve věku 18
let až 73 let) při zvládání běžných denních činností a při zapojování do běžného života
vrstevníků s ohledem na jejich individuální potřeby, možnosti a zájmy.

CÍLOVÁ SKUPINA
Lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 18 let až 73 let z Pardubického
kraje a mikroregionu Hlinecko, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, podporu a
poskytnutí ambulantní sociální služby.

FORMA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Tato služba je poskytována ambulantní formou péče a podpory denně od 7:30 do
16:00 hodin (vyjma víkendů a státních svátků) v místě poskytování služby na adrese
Adámkova 654, Hlinsko 539 01, popř. na jiných místech dle sjednané dohody (městské
prostory, veřejné služby apod.).
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CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Centrum denních služeb Motýl pomáhá lidem v tom, aby
•
•

•
•
•

•

udrželi svou soběstačnost a samostatnost na co nejvyšší úrovni podle svých
možností s přiměřenou mírou podpory okolí (rodina, komunita, služby),
byli zapojeni do činností v místě, kde žijí (běžně se v něm pohybují, mají kontakt
s ostatními lidmi a užívají běžně dostupné služby, popř. se podílejí na veřejných
aktivitách ve svém okolí),
setrvali v přirozeném prostředí a v rodině a měli aktivní vztahy s rodinou, přáteli,
sousedy, příp. partnery,
trávili svůj volný čas činnostmi, které pro ně mají smysl, naplňují je a u kterých
si odpočinou,
běžně rozhodovali o svých každodenních záležitostech a měli potřebnou
podporu při naplňování práv a oprávněných zájmů (a měli možnost brát na sebe
přiměřené riziko),
rodina uživatele mohla využít odlehčení v péči.

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Centrum denních služeb Motýl poskytuje v rámci služeb sociální péče tyto základní
činnosti (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006
Sb. v platném znění):

-

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

V rámci uplatňování Standardů kvality sociálních služeb je pro každého uživatele
vypracován Individuální plán a stanoven osobní cíl, který je průběžně individuálně
aktualizován. Služba je poskytována na základě platné písemně uzavřené smlouvy a
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individuálního plánu. Výše úhrady za služby je stanovena aktuálním ceníkem Centra
denních služeb Motýl.

Mezi poskytované aktivity v rámci základních činností patří:
-

muzikoterapie,
výtvarná výchova,
léčebná tělesná výchova
práce s přírodním materiálem (rukodělné činnosti),
společenské akce (výstavy, besedy, divadlo),
práce na počítači,
práce s knihou,
procvičování trivia (čtení, psaní, počítání),
posilování kognitivních schopností (trénink paměti),
videotéka a poslech hudebních nahrávek,
společenské hry,
canisterapie.

Poskytované fakultativní činnosti (nad rámec základních služeb):
-

pronájem jídlonosiče,
dovoz stravy,
dohled nad užíváním léků,
logopedická péče,
výlety a společenské akce nad rámec pracovní doby,
svoz uživatelů z domácího prostředí do Cds Motýl a zpět.

Uživatelé mohou využít také bezplatné základní sociální poradenství týkající se řešení
jejich situace.

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
-

individuální přístup ke každému uživateli a jeho potřebám,
zachování lidské důstojnosti a rovný přístup k uživatelům bez ohledu na
pohlaví, rasu, náboženské vyznání, národnost, politické přesvědčení, zdravotní
stav, výši příjmu a sociálního postavení,
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-

-

vytváření podmínek, aby uživatel mohl uplatňovat vlastní vůli při řešení
nepříznivé sociální situace a dostávalo se mu přiměřené míry podpory,
vzájemná spolupráce pracovníků s uživatelem a jeho blízkými osobami
(s rodinou, zákonnými zástupci, opatrovníky či jinou soudem ustanovenou
osobou a dalšími jemu blízkými lidmi),
týmová spolupráce pracovníků, spolupráce s externími odborníky a zařízeními
obdobného typu,
zajištění odborného vzdělávání pracovníků Cds Motýl,
aktivní podíl zařízení na plánování sociálních služeb kraje a obce,
zabezpečení podnětného a technicky vhodně vybaveného prostředí.

KAPACITA
Okamžitá kapacita centra je 10 uživatelů.

b)
Organizační struktura DsD Hlinsko k 31.12.2016
Příloha č. 1

c)

Základní personální údaje DsD + CDS Motýl

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2016
Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2016

77
77,90

POVINNÝ PODÍL OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA CELKOVÉM POČTU
ZAMĚSTNANCŮ PODLE § 83 ZÁKONA Č. 435/2004 Sb. O
ZAMĚSTNANOSTI,(dále jen zákon)
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
(§ 81 odst. 5 zákona, § 15,16 a 20 vyhl. č.518/2004 Sb. 77,9 osob)
Z toho povinný podíl 4%
Plnění povinnosti podle § 81 odst., písm. a) a b) zákona:
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3,11 osob

1. Zaměstnáním u zaměstnavatele
2. Odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek
3. Součet

3,56 osob
0,00 osob
3,56 osob

Odvod do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) zákona
1. Odvod do státního rozpočtu
0 osob
2. Vypočtená výše odvodu v Kč
0 Kč

2. Využití lůžkové kapacity, úhrady pobytu
2.1.

Kapacita zařízení domova seniorů

Kapacita zařízení k 31. 12. 2016
Průměrný počet klientů v roce 2016
Počet klientů k 31. 12. 2016

87
113
87

Počet nástupů k pobytu pro rok 2016

28

Počet ukončení pobytu pro rok 2016

28

z toho: - dohoda o ukončení SPSS

0

- úmrtí

28

Průměrný věk klientů – celkově:
Průměrný věk klientů/žen:
Průměrný věk klientů/mužů:

85 let
87 let
82 let

10

2.2.

Kapacita zařízení CDS Motýl

Okamžitá kapacita zařízení

10

Průměrný počet klientů v roce 2016

14

Počet uzavřených smluv s klienty k 31. 12. 2016

14

Počet nástupů do služby pro rok 2016

1

Počet ukončení služby pro rok 2016

0

Průměrný věk klientů - celkově:
Průměrný věk klientů/žen:
Průměrný věk klientů/mužů:

31 let
32 let
30 let

Počet klientů dle stupně příspěvku na péči k 31. 12. 2016 domov
seniorů
Příspěvek na péči
2.3.

Celkem
Nemá
1. stupeň (lehká závislost)
2. stupeň (středně těžká závislost)
3. stupeň (těžká závislost)
4. stupeň (úplná závislost)

2.4.

0
4
21
32
30

Míra potřebné podpory klientů k 31. 12. 2016 centra denních služeb

Celkem
Nemá
1. stupeň (lehká závislost)
2. stupeň (středně těžká závislost)
3. stupeň (těžká závislost)
4. stupeň (úplná závislost)

0
0
1
5
8
11

2.5.

OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK 2016 - POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Průměrná obložnost od počátku roku - DsD:
Průměrná docházka od počátku roku - CDS:

99,06%
67%

3. Klienti, bydlení, základní péče, stravování, fakultativní činnost
Zájemci o sociální službu - domov pro seniory
Počet přijatých žádostí v roce 2016:
75
Z toho urgentní žádosti:
51
Celkový počet žadatelů v seznamu čekatelů k 31.12.2016: 259
4.1. Zájemci o sociální službu – centrum denních služeb
K 31. 12.2016 byla podána 1 žádost o uzavření smlouvy o poskytování péče.
Úhrady za ubytování a stravu v Domově seniorů Drachtinka,
fakultativní služby nad rámec poskytované služby
Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb.,
prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění.
Ceníky za ubytování a stravu viz příloha č. 2
4.2.

Úhrada za poskytovanou péči a podporu a stravu v Centru denních
služeb Motýl, fakultativních služby nad rámec poskytované služby
Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb.,
prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění.
Ceníky za ubytování a stravu viz příloha č. 3
4.3.

SOCIÁLNÍ ČÁST - ÚHRADY KLIENTŮ
Stravování v Domově seniorů Drachtinka za období roku 2016
Domov seniorů Drachtinka provozuje vlastní stravovací zařízení s celodenním
provozem.
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Hlavní činností stravovacího zařízení je vaření pro klienty domova seniorů, jímž je
poskytována celodenní strava a klientům Centra denních služeb Motýl.
Pokrmy jsou připravovány v maximální možné míře s přihlédnutím na stravovací
potřeby a zdravotní stav klientů domova seniorů. Individuální potřeby klientů vycházejí
z podnětů zdravotních sester, v souladu s pokyny lékaře MUDr. Zuzany Vančové.
Stravovací plány a nutriční hodnoty pokrmů sestavuje a jejich dodržování kontroluje
paní Ludmila Dostálková, nutriční terapeut. Zásobování a technologie výroby zajišťuje
pracovní team kuchyně, též ve spolupráci s nutričním terapeutem.
Zdravotními potřebami a individuálními potřebami klientů, které nutriční terapeut
monitoruje a na základě něho sestavuje stravovací plán klienta se myslí – váhové
výkyvy, stav chrupu, celkový zdravotní stav atd. Ke kvalitnímu fungování stravovacího
systému je nezbytná dokonalá spolupráce mezi pracovišti zdravotního, stravovacího a
ošetřovatelského oddělení.
Od září 2016 jsme zajistili možnost výběru hlavního menu pro všechny strávníky
(klienty, zaměstnance, externí strávníky) naší kuchyně, a to v dietě č. 3.
Kuchyně poskytuje závodní stravování zaměstnancům CDS Motýl a Domova seniorů
Drachtinka.
Stravovací provoz spolupracuje s Oblastní charitou Nové Hrady, jejíž klienti jsou
senioři z Hlinecka, kteří využívají terénních služeb Oblastní charity. Dalšími
pravidelnými odběrateli jsou senioři města Hlinska, docházející přímo do jídelny DsD
a další externí strávníci (zaměstnanci firem a společností, dětské tábory, sportovní
kluby apod.)
Provoz je veden v souladu s hospodárností a maximálním využitím kapacity kuchyně.
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Počty skutečně odebraných porcí od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Podkategorie
Klienti se smlouvou
9 (diabetická)
9 mm (diabetická mleté
maso)
9 P (diabetická poloviční
st...)
9 Pmm (poloviční
diabetická st...)
9/2 (diabetická/ šetřící)
9/2mm (diabetická/ šetřící
mle...)
3 (normální)
3 mm (normální mleté
maso)
3P (poloviční strava)
3Pmm (poloviční strava
mleté ...)
2 (šetřící)
2 mm (šetřící mleté maso)
2P (poloviční šetřící)
2Pmm (poloviční šetřící
mleté...)
MUS (mechanicky
upravená str...)
MUS-P (poloviční
mechanicky up...)
Mkl (MOTÝL klienti)
Součet:
ostatní
ZAM (zaměstnatnci)
CIZI (cizí)
CHMěs (Charita MĚSTO)
CHVen (Charita VENKOV)
CHTK (Charita Trhová
Kamenice)
Děti (tábor)
Součet:
Celkem za období:

Snídaně

Přesnídávka Oběd

Svačina

Druhá
večeře

Večeře

2421

2421

2387

2387

2401

2401

1281

1281

1281

1281

1283

1283

45

45

46

46

45

45

8
49

8
49

8
49

8
49

8
49

8
50

711
3778

711
3778

710
3774

710
3774

707
3781

707
0

584

584

584

584

583

0

470
47
13

1745
472
47
13

1745
472
47
13

1749
473
47
13

0
0
0
0

260

260

259

259

259

0

1905

1905

1809

1809

1906

0

2639
0
30333

2639
0
30332

2640
1098
31271

2640
0
30174

2640
0
30308

0
0
44940

0

14073
4402
14291
6533

1747 1747
470
47
13

0
0
0
0
0
0
0
30333

0
0
0
0
0
0
30332
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921
109
40329
71600

0
0
0
0
0
0
0
30174

0
0
0
0
0
0
0
30308

0
0
0
0
0
0
0
4494

Zdravotní péče poskytovaná v DsD
V DSD je poskytována zdravotní péče týkající se aplikace léků, aplikace inzulínu,
injekcí, infúzí (pod kůži), péče o rány, péče o permanentní močové katetry, péče o
PEG (výživa aplikovaná sondou přes stěnu břišní přímo do žaludku) a NGS
nasogastrickou sondu (výživa aplikovaná sondou dutinou saturace),odběry, sledování
hmotnosti, pitného režimu a vyprazdňování.
Praktický lékař zde ordinuje 1x týdně, dle potřeby i častěji.
Psychiatr ordinuje 1x týdně, dle potřeby individuálně.
Máme možnost využívat klinického logopeda, který k nám dochází.
Spolupracujeme s nutriční sestrou, což velmi přispívá ke zkvalitnění stravování a
úpravě dietních opatření.
4. Spolupráce s jinými organizacemi
4.1.

Dobrovolnictví

Počet dobrovolníků v DsD
Počet odpracovaných hodin

12
252 hod.

Počet dobrovolníků v CDS Motýl
Počet odpracovaných hodin

3 stálí, 11 příležitostně
192,5 hod

4.2. Aktivity a zajímavosti v domově seniorů za rok 2016
V roce 2016 proběhlo v našem zařízení mnoho zajímavých akcí a kulturních programů,
které poskytly obyvatelům Domova kulturní a společenské vyžití.
Obyvatelé Domova se zapojují do aktivního života i díky nabídce individuálních a
skupinových aktivizačních a volnočasových činností. Všechny aktivity jsou dobrovolné
a přizpůsobené cílové skupině, pro které jsou určeny.
a) Pravidelné skupinové aktivity
•

Cvičení a trénování paměti - 3x týdně probíhá skupinové cvičení.
Aktivizační pracovnice cvičení zaměřují na protažení celého těla s
pomůckami i bez nich; zároveň vycházejí ze zdravotního stavu klientů a
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jejich možností. Součástí jsou kognitivní cvičení, muzikoterapie,
reminiscenční cvičení a další aktivity dle potřeb klientů.
•

Kavárna - 1x týdně probíhá dopolední posezení při kávě. Program je
tematicky zaměřený dle aktuálního výročí, svátku, událostí doma i ve
světě spojený s aktivním zapojením klientů do diskuze a vzpomínek.

•

Pečení - 1x týdně se scházejí obyvatelky Domova, aby si v kuchyňce
společně upekly "domácí" dobroty- bábovku, buchty, koláče, apod. Jejich
produkty provoní celé zařízení a pochutnají si na nich i ostatní klienti.

•

Četba na pokračování - 1x týdně probíhá předčítání zajímavé knihy pro
větší skupinu klientů. Pracovnice vybírá knihu, která je pro ně většinou
neznámá, originální a srozumitelná.

•

Pěvecký sbor - 2x měsíčně probíhá zkouška pěveckého sboru. Všichni,
kteří rádi zpívají nebo mají rádi lidové (i jiné) písničky, mají "dveře
otevřené". Aktivita je určena i pro klienty s poruchou paměti a jiným
zdravotním omezením. Významným způsobem jim obohacuje život.

•

Filmový klub - 1x týdně promítání filmu pro pamětníky

•

Dílna - 1-2x týdně společné aktivní posezení nad ručními pracemi
(háčkování, pletení, motání vlny, výroba mozaiky s kuliček z krepového
papíru) spojené s vypravováním, vzpomínáním

•

Čtení s knihovnicemi - 1x měsíčně dochází pracovnice Městské
knihovny Hlinsko předčítat klientům ukázky z vybraných knih dle daného
tématu (svátky, výročí, klasická literatura, apod.)

•

Canisterapie - 1x týdně návštěva terapeuta s pejskem na skupinovém
cvičení i individuálně po pokojích

•

Bohoslužba - mše svaté probíhaly 1x za 5 týdnů. Od října dochází 1x
týdně do nové kapličky v Domově P. M. Vrbiak, který zde slouží
pravidelné Bohoslužby nejen pro naše klienty, ale i pro zájemce z
Hlinska a okolí.

•

Biblická hodina - 1x týdně setkání s biblickou dějepravou pod vedením
evangelické farářky N. Čejkové

•

Narozeninové posezení - 1x měsíčně společná oslava narozenin
spojená s kulturním vystoupením. Obyvatelé, kteří slaví narozeniny v
daném měsíci je oslaví společně s ostatními při kávě a zákusku.

•
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b) Individuální činnosti
Jedná se o důležitou součást péče u klientů, kteří se z důvodu zdravotního omezení
nemohou zúčastnit skupinových aktivit. Individuálně s klienty pracují jak aktivizační
pracovnice,tak pracovníci přímé péče, případně dobrovolníci.
Při individuální práci se pracovníci zaměřují na uspokojení sociálních potřeb klientaprevenci nebo oslabení jeho pocitů osamělosti nebo izolace formou povídání, četbou
oblíbené knihy, poslechem hudby, doprovodem do zahrad Domova. Podle jeho
individuálních potřeb se pracovníci zaměřují na nácvik sebeobsluhy, podporu v
soběstačnosti- nácvik chůze, podporu v mikčním režimu, podporu při podání jídla a
pití. Dále pracovníci provádějí Bazální stimulaci a polohování u klientů, u kterých to
jejich zdravotní stav vyžaduje.
Duchovní potřeby klientů, kteří se nemohou zúčastnit Bohoslužby, jsou uspokojeny
individuální návštěvou kněze.
Přehled zajímavých společenských a kulturních akcí v roce 2016

LEDEN
9.

Tříkrálová sbírka - návštěva koledníků

26. Slavnostní posezení pěveckého sboru Drachtinka s předáním pamětních listů paní
ředitelkou
27. Masopust na Hlinecku - přednáška dobrovolníka Ing. J. Štorka
28. Narozeninové posezení - vystoupení ZŠ Ležáků s pí. učitelkou Chaloupkovou

ÚNOR
4. Zabíjačkové hody - program na téma Zabijačka spojená s ochutnávkou a vzpomínáním
9. Masopustní průvod - účastníci průvodu pozdravili klienty našeho Domova
18. Posezení s harmonikou - vystoupení harmonikářů p. Klineckého a paní Duškové
29. Narozeninové posezení - vystoupil soubor Plamínek (pracovnice Domova s dětmi)

BŘEZEN
8. Posezení s harmonikou - oslava MDŽ s panem Klineckým a paní Duškovou
13. Vynášení "Smrtky" - průvod dětského folklorního souboru kolem Domova
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17. Četba "Křížové cesty" - velikonoční zamyšlení s paní Plíškovou
25. "Pašije v Drachtince" - velikonoční čtení pašijí organizované farářkou Českobratrské
církve evangelické N. Čejkovou i pro veřejnost
31. Narozeninové posezení - vystoupil soubor Plamínek (pracovnice Domova se svými dětmi)

DUBEN
7. Udělení prestižní ceny Křesadlo našemu dobrovolníkovi p. Ing. J Štorkovi
15. "Šéfkuchař vaří speciality" - šéfkuchař pan Petr Konečný z firmy Bidvest vařil speciální
menu pro naše klienty a osobně je obsloužil
18. Slavnostní Bohoslužba - první mše svatá v nové kapličce sv. Anežky České v Domově;
celebroval P. Čtvrtečka
28. Narozeninové posezení - vystoupil kytarový kroužek při Domě dětí Hlinsko
29. Návštěva a beseda s Mons. Mgr. Málkem

KVĚTEN
4. Návštěva ministra financí A. Babiše - beseda s klienty
3. Posezení s harmonikou - oslava Dne matek s panem Klineckým a paní Duškovou
7. Vystoupení studentek z konzervatoře - hra na saxofon a hoboj
11. Vystoupení dětí z MŠ Budovatelů - program ke Dni matek
20. Norsko ve fotografii - beseda o cestování s dobrovolnicí sl. M. Peškeovou
25. Slavnostní májová Bohoslužba - požehnání kapličky sv. Anežky České; celebroval P.
Novák a P: Čtvrtečka
26. Narozeninové posezení - vystoupení folklorního souboru Vysočánek

ČERVEN
7.

Posezení s heligonkou - vystoupení heligonkářů z Prahy

20. Setkání s rodinnými příslušníky - vystoupení pěveckého sboru Drachtinka
24. Recitační pásmo pana Brendla - umělecký přednes známých básní
29. "Králičí hop" v zahradách - vystoupení cvičených králíků ve skoku přes překážky
30. Narozeninové posezení - vystoupení harmonikářů p. Klineckého a pí. Duškové
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ČERVENEC
25. Narozeninové posezení - vystoupil soubor Plamínek (pracovnice Domova s dětmi)
27. Dobrovolníci z ADRY - hudební vystoupení, individuální práce s klienty

SRPEN
25. Narozeninové posezení - vystoupení pěveckého sboru Drachtinka
26. Slavnostní zahájení Adámkových slavností v zahradách Domova- soubor Vysočan

ZÁŘÍ
15. Vystoupení loutkového souboru Hlinsko
29. Narozeninové posezení - vystoupení harmonikářů p. Klineckého a pí. Duškové

ŘÍJEN
7. Den otevřených dveří - vystoupení pěveckého sboru Drachtinka
20. "Zabíjačka na Drachtince" - zábavný, vzpomínkový program "Bramborová placka se
škvarkama" aneb "Nejlepší brambory jsou propasírované přes prase"
27. Narozeninové posezení - vystoupil soubor Plamínek (pracovnice Domova s dětmi)

LISTOPAD
20. Prodejní výstava adventních věnců
21. Turnaj v kuželkách s dobrovolníky p. Ing. Štorkem a p. Rakušanem
23. Prodejní výstava vánočních ozdob
24. Narozeninové posezení - vystoupení harmonikářů p. Klineckého a pí. Duškové

PROSINEC
5. Mikulášská obchůzka - pracovníci Domova navštívili klienty na pokojích a předali kalendáře
na nový rok
9. "Přiblížil se vánoční čas" - vystoupení dětí z MŠ Rubešova
12. Vánoce na Veselém Kopci - beseda s dobrovolníky p. Ing.J. Štorkem a p. Rakušanem
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14. Vystoupení dětí ze ZŠ praktické a speciální Hlinsko
15. Vánoční koncert - vystoupení žáků ze ZUŠ Hlinsko a pěveckého sboru Drachtinka
19. Zdobení perníčků s paní Tlapákovou
20. Vystoupení kytarového kroužku při Domu dětí Hlinsko
21. Klub POHODA - návštěva dětí u klientů na pokojích a předání přáníček k novému roku
22. " Živý Betlém" - vystoupení dětí a pracovníků z Centra Jana XXIII.
29. Narozeninové posezení - vystoupení pěveckého sboru Drachtinka

Vybrané aktivity a zajímavosti v CDS za rok 2016

-

-

Kulturně společenské akce: Klienti Cds Motýl se během roku 2016 účastnili
mnoha kulturně společenských akcí, ať již v samotném Hlinsku, tak i v jeho
okolí. Z těchto namátkou zmíníme opakované návštěvy ZŠ Ležáků, Hlinsko,
kde klientům vždy žáci připraví pestrý program nebo si společně zasoutěží při
sportovních disciplínách. Oblíbená je návštěva místního kina v MFC Hlinsko.
Zlatým hřebem roku je benefiční ples konaný v MFC Hlinsko, na který se těší
jak samotní klienti, jejich rodiče, tak i široká veřejnost, pro pestrý program a
bohatou tombolu.
Výlety: Během celého roku klienti Cds vyráží, ať pěšky nebo dopravními
prostředky hromadné přepravy osob po mikroregionu Hlinecka, nebo i do
vzdálenějších regionů. Velmi pěkný zážitek si klienti přivezli z návštěvy
Jihlavské ZOO, kde byli nadšeni z množství zvířat, které zde viděli. Již stálicí
mezi výlety je návštěva skanzenu na Veselém kopci, kde klienty překvapí, jak
se žilo v dobách minulých a potěší velmi příjemné posezení u místních
pochoutek ve zdejší restauraci.
Výstavy a přednášky: Z široké nabídky výstav a přednášek, kterých se klienti
účastnili v tomto roce je nejoblíbenější tradiční návštěva u Hlineckých hasičů,
kteří pro ně připraví pestrý program s ukázkami jejich činnosti a rádi s úsměvem
odpovídají na záludné otázky klientů. Povedená výstava, kterou klienti navštívili,
byly Medové dny v MFC Hlinsko, kde si se zájmem prohlédli práci a produkty
místních včelařů. Největší zážitek měli klienti z cesty do hlavního města, kde
navštívili výstavu s námětem „Titanik“.
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4.3 Spolupráce s médii
Po celý rok probíhala spolupráce se sdělovacími prostředky. Články byly
zveřejněny v místním i celorepublikovém tisku, televizní spoty vysílala hlinecká
kabelová televize. Spolupracujeme také s Hlineckými novinami a regionálním
tiskem.
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II. Rozbor ekonomických činností
2. 1. Ekonomické rozbory k výroční zprávě 2016
vysvětlující a doplňující informace k účetní závěrce za rok 2016

Název účetní jednotky, sídlo
Identifikační číslo
Právní forma
Předmět hlavní činnosti

Domov seniorů Drachtinka
275 20 269
příspěvková organizace
domov pro seniory - poskytování ubytovacích
sociálních služeb, centrum denních služeb
hostinská činnosti, obchodní činnost, provoz
prádelny, reklamní a propagační činnost,
umožnění praktické výuky školám, pronájem věcí
movitých
31.12.2016

Doplňková činnost
Rozvahový den
Okamžik sestavení úč. závěrky
(den podpisu)
3.2.2017
Účetní závěrka ve
zjednodušeném rozsahu
Dle §9 zákona č. 563/1991 Sb. odst. 3 písm. a)
Průměrný přepočtený počet
pracovníků za období 112/2016 celkem
Z toho: průměrný přepočtený
počet pracovníků za období 112/2016 DSD
Průměrný přepočtený
počet pracovníků za období 112/2016 CDS Motýl
Limit prostředků na platy
Skutečnost
Z toho ostatní osobní náklady
2.2.

76,57 osob

72,73 osob

3,84 osoby
20 599 000 Kč
18 256 761 Kč
675312 Kč

Způsob ocenění a účtování majetku

Náklady související s pořízením DHM, resp. DNM se započítávají do ceny DHM resp.
DNM.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje majetek, jehož použitelnost je delší
než 1 rok a jeho ocenění je 501,- Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60 tis. Kč.
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Drobný dlouhodobý hmotný majetek obsahuje majetek, jehož použitelnost je delší než
1 rok a jeho ocenění je 501,- Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 tis. Kč.
Pořízení zásob se oceňuje pořizovacími cenami s náklady souvisejícími s pořízením
zásob. Pro účtování všech kategorií zásob je používána účetní metoda A.

2.3.

Poskytnuté dotace a transfery za rok 2016 (v Kč)

Dotační titul
Dotace MPSV na provoz prostřednictvím kraje DSD
Dotace MPSV na provoz prostřednictvím kraje CDS
Platy – Úřad práce - DSD
Platy – Úřad práce -CDS
Dotace na provoz od zřizovatele - DSD
Dotace na provoz od zřizovatele -CDS
Dotace od obcí s TP klientů
Dotace SFŽP – revitalizace vodoteče
DOTACE CELKEM

Přijato
Vyčerpáno Vráceno
7 531 000
7 531 000
1 047 000

1 047 000

-

203 071
4 410 000
90 000
6 500
13 287 571

203 071
4 410 000
90 000
6 500
13 287 571

-

2.4.Doplňující údaje k majetku (v Kč)
SU
Stav 1.1.2016 Přírůstek
Úbytek
Stav k 31.12.2016
018 - DDNM..
464 828
59 653
42 566
481 915
021 - stavby..
132 701 349 1 807 951
134 509 300
022 - DHM..
11 423 102 1 089 737
78 654
12 434 185
028 .- DDHM.
21 404 614
602 421
104 103
21 902 932
031 - pozemky
892 782
32 430
925 212
042 – nedokončený DHM
24 200
883 969
908 169
CELKEM
166 910 875 4 476 161 1 133 492
170 025 544
Pozn.: údaje v PC bez promítnutí odpisů

V roce 2016 byl v rámci vyřazení nefunkčního a rozbitého DDHM vyřazen v souladu
s vnitřními předpisy i majetek v pořizovací ceně do 500,- Kč. DDHM , resp. DDNM
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v pořizovací ceně od 501,- Kč je veden na účtu 028 a zároveň v operativní evidenci
- Majetek Gordic.
DSD dále užívala na základě smluv osobní automobil zn. Renault Kangoo
společnosti Kompakt s.r.o. a konvektomat SelfCooking od společnosti AG Foods
Grup a.s. Tento majetek v celkové hodnotě 240 000 Kč eviduje v podrozvahové
evidenci.
CDS Motýl užívá pro svoji potřebu majetek Města Hlinska v celkové výši 257 409
Kč. Tento majetek je sledován v podrozvahové evidenci.
Odepisování majetku se provádí dle odpisového plánu schváleného Radou města
Hlinska..

2.4.

Vyúčtování veřejné sbírky za rok 2016

Krajský úřad Pardubického kraje vydal svým rozhodnutím č. j. : KrÚ81004/2014 dne
23.12.2014 Osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky za účelem získání
prostředků na dovybavení Domova seniorů Drachtinka, vybudování schodišťové
plošiny pro vozíčkáře, vytvoření multismyslové místnosti Snoezelen a relaxačního
koutku včetně Japonského akvária.
Datum zahájení sbírky: 1.1.2015
Datum ukončení sbírky: 19.12.2017
Hrubý výtěžek sbírky za rok 2016
Výtěžek z pokladničky :

16 623 Kč

Prodej předmětů:

1 480 Kč

Celkem příjmy :

18 103 Kč

Čerpání veřejná sbírky
Bankovní poplatky:

27 Kč

Celkem výdaje:

27 Kč

Čistý výtěžek sbírky za rok 2016:

18 076 Kč
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ROČNÍ ZÁVĚRKA
Příloha č. 4

KONTROLNÍ ČINNOST
Všechny operace podléhají systému vnitřní kontroly.
Operace jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem operace, správcem
rozpočtu a dalšími zodpovědnými osobami. Probíhá průběžná kontrola všech operací.
III.Závěr
Na zpracování Výroční zprávy o činnosti 2016 se podíleli zejména:
Mgr. Eva Holečková – ředitelka DsD
Ing. Zdeňka Kvačková – vedoucí ekonomického oddělení
Markéta Kynclová – mzdová účetní
Mgr. Markéta Štědrá – vedoucí sociálního oddělení
Sylwia Pilná – vedoucí oddělení přímé péče
Miluška Štiková – koordinátor aktivizačních pracovníků
Bc. Marek Plachta – vedoucí CDS Motýl
Ivana Volfová – vedoucí zdravotního úseku
Monika Hanusová – provozář
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