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I. Organizace, její poslání a činnost 

 

1. Organizace 

 

1.1  organizace a řízení  

 

Název organizace:   Domov seniorů Drachtinka 

 

Adresa:    Erbenova 1631, Hlinsko 

 

IČO:     275 20 269 

 

Telefonické spojení:             469 315 871 

 

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:                             Bc. Miroslava Kábelová,  ředitelka  

 

 

 

 

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: centra denních služeb 

 

 

 

 

 

http://www.drachtinka.cz/
mailto:info@drachtinka.cz
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1.1.1 Domov seniorů 

 

 

Forma poskytování sociálních služeb – pobytové, celoroční poskytování sociálních služeb. 

 

Kapacita zařízení: 87 obyvatel, 87 lůžek 

 

Okruh osob, cílová skupina:  senioři, osoby se zdravotním postižením 

s diagnózou amyotrofická laterální skleróza (1 lůžko pro 1 konkrétního uživatele) 

 

Věková struktura cílové skupiny:  služba je určena osobám starším 60 let. Pro cílovou skupinu 

osoby zdravotně postižené od věku 44 let do dovršení věku 46 let. 

 

Služba je poskytována od:   2.1.2008 

 

 

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. Cílová skupina je rozšířena o  osobu zdravotně postiženou od věku 44 let do 

dovršení věku 46 let.  

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. 
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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 

• Závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách 

• Agresivním vůči sobě či okolí 

1.1.2 Centrum denních služeb   

 

Forma poskytování sociálních služeb – ambulantní sociální služba 

 

Okamžitá kapacita služby: 20 klientů 

 

Okruh osob, cílová skupina: služba je určena osobám s dominantním postižením mentálním, 

přidružené jiné smyslové postižení. Osoby s mentálním postižením. Služba je určena 

především pro osoby s dg. Downův syndrom či jiným genetickým mentálním postižením. 

Osoby se zdravotním postižením. 

 

  

Věková struktura cílové skupiny: osoby od 18 let věku. 

 

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 se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením, ve věku od 18 let, při 

zvládání běžných denních činností a při zapojování do běžného života vrstevníků s ohledem 

na jejich individuální potřeby, možnosti a zájmy. 

 

 



7 
 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Lidé se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 let z Pardubického 

kraje a mikroregionu Hlinecko, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, podporu a 

poskytnutí ambulantní sociální služby.  

 

FORMA POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

Služba je poskytována ambulantní formou péče a podpory denně od 7:30 do 16:30 hodin 

(vyjma víkendů a státních svátků) v místě poskytování služby na adrese Fügnerova 937, 539 

01 Hlinsko. 

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, 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 při poskytování neformální péče. 

 

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 individuálního plánu. Výše 

úhrady za služby je stanovena aktuálním ceníkem Centra denních služeb Motýl. 

Mezi poskytované aktivity v rámci základních činností patří: 

- podpora soběstačnosti v běžném životě 

- upevňování sebeobslužných dovedností  
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- výtvarné činnosti a práce s přírodním materiálem (rukodělné činnosti) 

- léčebná tělesná výchova, procházky, pobyt a drobné práce na zahradě, 

- společenské akce (výstavy, besedy, divadlo), 

- práce na počítači, interaktivní stůl SenTable 

- práce s knihou, denním tiskem 

- procvičování trivia čtení, psaní, počítání, 

- posilování kognitivních schopností (trénink paměti), 

- videotéka a poslech hudebních nahrávek, filmový klub 

- didaktické a 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, 

- doprovod klienta pracovníkem prostředkem hromadné dopravy. 

 

Uživatelům je poskytováno 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, 

- 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 

stejného typu, 

- zjištění odborného vzdělávání pracovníků Centra denních služeb Motýl, 

- aktivní podíl zařízení na plánování sociálních služeb obce a kraje, 

- zabezpečení podnětného a technicky vhodně vybaveného prostředí. 

 

 

KAPACITA 

Okamžitá kapacita centra je 20 uživatelů.  
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1.2.  Organizační struktura  Domova seniorů Drachtinka  k 31. 12. 2021 

Příloha č. 1 organizační schéma domova pro seniory, organizační schéma CDS Motýl 

 

1.3. Základní personální údaje příspěvkové organizace Domova seniorů Drachtinka       

 

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2021   93    

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2021   91,27     

 

 

POVINNÝ PODÍL OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA CELKOVÉM POČTU 

ZAMĚSTNANCŮ PODLE § 83 ZÁKONA Č. 435/2004 Sb. O ZAMĚSTNANOSTI 

 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle § 81 odst. 5 zákona, § 15,16 a 20 vyhl. 

č.518/2004 Sb. činí 91,27 osob. 

Z toho povinný podíl 4% činí 3,65 osob. 

                                                                                                                                                                                                                                            

Plnění povinnosti podle § 81 odst., písm. a) a b) zákona: 

Zaměstnáním u zaměstnavatele  5,28 osob. 

Odvod do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) zákona 

1. Odvod do státního rozpočtu 0 osob, 

2. Vypočtená výše odvodu v 0 Kč. 

 

 

 

2. Využití lůžkové kapacity 

 

2.1. Kapacita domova seniorů 

 

Kapacita zařízení k 31. 12. 2021:           87 

Počet klientů k 31. 12. 2021:                  87      

Počet nástupů k pobytu pro rok 2021: 29                         

Počet ukončení pobytu pro rok 2021:  26                     

   

z toho: - dohoda o ukončení SPSS: 1   

 - úmrtí:                                25          

 - výpověď   SPSS:                0                                               

    

        

Průměrný věk klientů – celkově:     82,15  let 

Průměrný věk klientů u žen:            84,31 let 

Průměrný věk klientů u mužů:         77,08 let   
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Plnění závazných ukazatelů Domov seniorů Drachtinka: 

KVANTITATIVNÍ UKAZATEL 

ŽÁDOST O 

ÚČELOVOU 

DOTACI (údaje 

uvedené v 

žádosti pro rok 

2021) 

KVANTITATIVNÍ 

UKAZATEL ZE 

SMLOUVY pro 

rok 2021 

SKUTEČNOST 

- údaje za rok 

2021 

Kapacita 87 87 87 

Počet uzavřených smluv 87 X 113 

Obložnost v % 100 80 99,35 

Lůžkodny  31 755 25 404 31 550 

 

    

   

2.2. Kapacita centra denních služeb      

 

 

Okamžitá kapacita zařízení:                                      20                                

Počet uzavřených smluv s klienty k 31. 12. 2021:   31                                 

Počet nástupů do služby pro rok 2021:                     5     

Počet ukončení služby pro rok 2021:                         6       

         

Průměrný věk klientů - celkově:    48,55 let  

Průměrný věk klientů žen:             48 let 

Průměrný věk klientů mužů:          49 let    

 

         

 

    

Plnění závazných ukazatelů Centrum denních služeb Motýl: 

KVANTITATIVNÍ UKAZATEL 

ŽÁDOST O 

ÚČELOVOU 

DOTACI 

(údaje 

uvedené v 

žádosti pro 

rok 2021) 

KVANTITATIVNÍ 

UKAZATEL ZE 

SMLOUVY pro 

rok 2021 

SKUTEČNOST - 

údaje za rok 2021 

Počet uzavřených smluv 40 X 31 

Okamžitá kapacita služby 20 20 20 

Osobohodiny  14 500 11 700 13 938 

Kvatitativní ukazatel smlouva  X 

25% ze 45 hod 

týdně 29,80% 
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3. Sociální část  

 

3.1. Zájemci o sociální službu 

 

3.1.1 Zájemci o službu domova pro seniory  

 

Počet přijatých žádostí v roce 2021: 71, pokles oproti roku 2020 44 %. 

Z toho žádosti v aktuálním zájmu: 71.              

  

 

3.1.2 Zájemci o sociální službu CDS 

K 31. 12. 2021 bylo podáno 8 žádostí o uzavření smlouvy o poskytování péče, z nichž bylo 

uzavřeno 5 Smluv o poskytnutí služby sociální péče. 

. 

 

3.2  Úhrada za poskytovanou službu  

 

3.2.1 Úhrada za ubytování a stravu včetně fakultativních služeb v domově pro seniory  

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 

 

3.2.2 Úhrada za službu a stravu včetně fakultativních služeb v Centru denních služeb 

Motýl 

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 

                

3.3. Stravování v Domově seniorů Drachtinka za období roku 2021 

Domov seniorů Drachtinka provozuje vlastní stravovací zařízení s celodenním provozem. 

 

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 nichž 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. 

Veškeré možnosti nutričního stravování jsou klientům zajišťovány za podmínky, že s nimi 

souhlasí. Klient má možnost léčebný stravovací režim odmítnout a je seznámen se 

zdravotními riziky při nedodržování léčebného stravovacího režimu. 
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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.). Zajištění stravování externím 

strávníkům je umožněno v souladu s epidemiologickými opatřeními. 

Provoz je veden v souladu s hospodárností a maximálním využitím kapacity kuchyně.  

 

POČTY SKUTEČNĚ ODEBRANÝCH PORCÍ OD 1.1.2021 DO 31.12.2021 

 

Kategorie snídaně přesnídávka oběd svačina večeře druhá večeře 

Celkem za období 30 850 30 804 66 314 30 789 30 830   959 

 

       

3.4. Struktura uživatelů služeb  

 

3.4.1 Struktura uživatelů DS dle PNP za rok 2021 

 

Celkem 

Nemá                        0 

1. stupeň (lehká závislost)                                2                

2. stupeň (středně těžká závislost)                    21                       

3. stupeň (těžká závislost)                                 28                              

4. stupeň (úplná závislost)                                 36     

 

 

Porovnání struktury uživatelů Domova seniorů Drachtinka k 31. 12.  za roky 2016 – 2021 

 

 

PNP bez PNP I. II. III. IV. 

Rok 2016  4 20 32 29 

Rok 2017  3 17 29 38 

Rok 2018  2 17 28 40 

Rok 2019  2 17 29 39 

Rok 2020  3 23 25 33 

Rok 2021  2 21 28 36 
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3.4.2 Struktura uživatelů CDS dle míry podpory za rok 2021 

 

Celkem 

1. stupeň (lehká závislost)    4  

2. stupeň (středně těžká závislost)          14   

3. stupeň (těžká závislost)    8 

4. stupeň (úplná závislost)    9 

 

 

3.5. Zdravotní péče poskytovaná v domově pro seniory 

         Domov seniorů Drachtinka prochází výraznými změnami, a to jak v oblasti 

individualizované ošetřovatelské péče, zdravotní péče nebo v oblasti výživy. Všechny tyto 

změny reagují na zvyšující se náročnost péče o seniory.  

S dlouhověkostí klientů, dochází ke zhoršování jejich zdravotního stavu. V domově pro seniory 

je poskytování náročné zdravotní péče.  

Zdravotní sestry aplikují léky 87 klientům, příprava léků  (z velké části z nich se podávají přímo 

do dutiny ústní a některým se i drtí), aplikace inzulínu ( 2x – 4x denně), aplikace injekcí, 

aplikace infúzí ( pod kůži), aplikace opiátů, převazy ran + fotodokumentace E-hojení, péče o 

močové katetry, nyní i u mužů, péče o PEG (6x denně, výživa aplikovaná sondou přes stěnu 

břišní přímo do žaludku), péče o NGS ( výživa aplikovaná sondou zavedenou do dutiny nosní),  

péče o stomie, odběry + glykemické profily, polohování á 2 hod., bandáže, oxygenoterapie 

(aplikace kyslíku), měření fyziologických funkcí, sledování hmotnosti, pitného režimu a 

vyprazdňování.  

 

       Práce zdravotních sester v domově vyžaduje velkou odpovědnost, flexibilitu a odborné 

znalosti. Nové trendy v péči o seniory kladou velké nároky na zaměstnance jak po odborné, 

tak po psychické stránce. Domov zajišťuje pro své zaměstnance odborné semináře. Na úrovni 

zdravotní péče stále dochází k posouvání a vývoji v oblasti hojení ran, poskytování první 

pomoci, velké pokroky nastaly ve výživě klientů. Spolupracujeme s nutriční sestrou, což velmi 

přispívá ke zkvalitnění stravování a úpravě dietních opatření. Domov pravidelně navštěvuje 

lékařka z nutriční ambulance, klient tak získává na předpis podporu výživy v podobě 

Nutridrinků. Tato výživa je podávána samostatně jako nápoj nebo přidávána do pokrmu dle 

individuálních chutí klienta.  

Ve zdravotní péči je důležitá spolupráce s lékaři v Hlinsku, spádové oblasti a nemocnicích. 

Praktický lékař v domově ordinuje 1x týdně, dle potřeby i častěji. Domov má zajištěnu i 

psychiatrickou ordinaci, dále má Domov navázanou spolupráci s MUDr. Tlustým – chirurgická 

ambulance – chronické rány, dále s MUDr. Voborníkovou – léčba bolesti. Ke konci roku 2021 

byla zahájena spolupráce s MUDr. Kabelkou v rovině paliativní péče.  

Cílem zdravotního personálu v Domově seniorů Drachtinka je zajištění kvalitní a efektivní 

zdravotní péče s maximální snahou zapojení klienta do rozhodování o jeho zdraví, poskytnutí 

vysvětlení a umožnění práva volby při rozhodování o léčebných postupech. Tím zachování 

jeho lidské důstojnosti a vnitřního klidu. 
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4. Spolupráce s jinými organizacemi, aktivity, zajímavosti 

 

4.1. Dobrovolnictví 

Aktivní spolupráce s dobrovolnickým centrem Fokus Vysočina, se sídlem v Hlinsku.  

Spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb na úrovni výměny zkušení, absolvování 

stáží. 

             

4.2. Aktivity a zajímavosti  v Domově seniorů Drachtinka za rok 2021       

V roce 2021 probíhaly společenské akce v Domově v omezeném režimu, pod vlivem vládních 

opatření a preventivních opatření v souvislosti s šířením nákazy Covid-19.  

Obyvatelé Domova se zapojují do aktivního života i díky nabídce individuálních a skupinových 

aktivizačních činností. Je na každém, za se organizovaného trávení času zúčastní, aktivity 

jsou přizpůsobené cílové skupině, pro kterou jsou určeny. V běžném režimu života v domova, 

za podmínek, kdy nejsou epidemiologická opatření se nabízí aktivity: 

a) pravidelné skupinové aktivity 

• Cvičení a trénování paměti 1 - 2x týdně probíhá skupinové cvičení. Aktivizační 

pracovnice cvičení zaměřují na protažení celého těla s pomůckami i bez nich; 

zároveň vycházejí ze zdravotního stavu klientů a jejich možností. Součástí jsou 

kognitivní cvičení, muzikoterapie, reminiscenční cvičení a další aktivity dle potřeb 

klientů. 

• Cvičení a trénování paměti 2 - 2x týdně probíhá skupinové cvičení pro klienty s 

poruchou paměti a jiným zdravotním omezením, které jim již nedovoluje aktivně 

se zapojit v Cvičení a TP 1. Toto setkání probíhá v menší skupince a je zaměřeno 

na podporu stávajících schopností tak, aby se všichni zúčastnění cítili dobře a aby 

se zvládli aktivně zapojit. 

• Kavárna – 1 x týdně probíhá dopolední posezení při kávě. Program je tématicky 

zaměřený dle aktuálního výročí, svátku, událostí doma i ve světě spojený s 

aktivním zapojením klientů do diskuze a vzpomínek. 

• Pečení – 1 x 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. 

• Pěvecký sbor – 3 x 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. 

• Rukodělné práce - pravidelné společné posezení nad ručními pracemi spojené 

s vypravováním, vzpomínáním; výroba dekorace a výzdoby pro Domov s aktivní 

a smysluplnou účastí klientů se zapojením v rozsahu možností a zdravotnímu 

stavu klienta. 

• Terapie se zvířátky – dle možností návštěva terapeuta s pejskem na skupinovém 

cvičení i individuálně po pokojích; pravidelné zapojení králíčka Bohouška s 

pomocí aktivizační pracovnice do aktivit s klienty (individuální i skupinové), terapie 

se šneky, posezení u akvária s akvarijními rybičkami. 

• Bohoslužba - 1x týdně v úterý probíhá bohoslužba v kapličce sv. Anežky České 

v Domově. Je určena nejen pro naše obyvatele, ale i pro zájemce z Hlinska a 

okolí.  
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• 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 a hudbě za doprovodu aktivizačních 

pracovnic.  

• Pánský klub - 2 x měsíčně setkání členů Pánského klubu, zpravidla jsou 

setkávání tematická, téma si určují klienti. Náplní jsou stolní hry, kuželky, ale i 

pečení či vaření, dle pánských chutí. 

• INKA 1 – probíhá na druhém patře, aktivizace plánovaná na náměty vycházející 

ze životního příběhu klientů. Činnosti navozují pocity bezpečí, užitečnosti a 

podporují klienty v orientaci v čase a období. 

• INKA 2 – tematická setkávání v obýváku na 3. patře. Poslech hudby, prohlížení 

fotografií, debaty nad aktuálním dění, posezení u kávy, oslavy narozenin. 

• Časopis Drachtinka – Domov seniorů Drachtinka je vydavatelem vlastního 

časopisu Drachtinka. Přispěvateli jsou zaměstnanci, externí spolupracovníci, 

klienti. Časopis vychází čtyřikrát do roka a je oblíben nejen klienty, ale i veřejností. 

 

b) Individuální činnosti 

Jedná se o důležitou součást péče klientů, kteří se z důvodu zdravotního omezení nemohou 

zúčastnit skupinových aktivit. Individuálně s klienty pracují jak aktivizační pracovnice, tak 

pracovníci přímé péče, případně dobrovolníci. Pracovníci se snaží vycházet ze životního 

příběhu klienta a úzce spolupracovat s jeho rodinou. 

Při individuální práci se pracovníci zaměřují na uspokojení sociálních potřeb klienta - prevenci 

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  společenských a kulturních akcí v roce 2021 

Průběh celého roku 2021 velice neblaze ovlivňovala pandemie Covid-19.  

Pravidelné bohoslužby, každé úterý, duchovní služba kněze u imobilních, nemocných klientů, 

nebo u klientů v terminálním stádiu života. 

o Soutěž pečení bábovek s paní Burianovou 

o Pálení čarodějnic 

o Kácení májky s harmonikou – vystoupení dobrovolníků z Herálce se 

staročeským kácením májky a harmonikáře 

o Hudební vystoupení dobrovolníků z ADRY 

o Vinobraní s cimbálovou kapelou a ochutnávkou vín 

o Vyhlášení dobrovolníka roku – Fokus Vysočina, doprovodný program zajistil 

pěvecký sbor Domova 
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o Svatomartinské posezení 

o Slavnostní křest kalendáře Propojujeme generace, na jehož vzniku se podíleli 

klienti, zaměstnanci, místní základní školy a studenti grafické školy z Přelouče 

o Zpívání koled pod okny – dobrovolníci z Centra Jana XXIII. 

o Besedy na témata: Masopust, Veselý Kopec (p. Štorek), Pověsti z okolí (pí. 

Krátká), Oblékání v minulosti (pí. Vojancová), Mistr Jan Hus, J. A. Komenský 

(p. Loula), Zpracování lnu (p. Fidler), Skauting (skauti z Brna) a další v naší režii 

(Tři králové, Velikonoční týden, Velikonoční Věneček, Advent) 

o Výlet do Luže – návštěva chrámu Panny Marie na Chlumku, prohlídka arboreta 

Hamzovy odborné léčebny Košumberk 

o Výstavy: Výbavička pro miminka dříve a dnes, Škola dříve a dnes, Výstava 

betlémů 

 

 

4.3. Aktivity a zajímavosti v CDS Motýl v roce 2021 

 

Aktivity Centra denních služeb Motýl probíhají na základě stanoveného měsíčního programu 

a schopností klientů, kteří se účastní docházky do CDS Motýl. Mezi oblíbené a pravidelné 

aktivity patří, v roce 2021 v souladu s nutnými opatřeními v souvislosti s vývojem koronavirové 

pandemie:  

• canisterapie, při které mohou klienti zažít bezprostřední kontakt se psem, vycházky 

s nimi, aportování, polohování, zároveň mají možnost se dozvědět více o výchově psa 

a jeho potřebách,  

• didaktické hry s panem Ing. Janem Štorkem – společenské hry, stavebnice, debaty na 

různá témata, společná exkurze na Veselý Kopec (muzeum a skanzen lidové 

architektury a řemesel), společné předčítání pověstí nebo bájí např. spojených s naším 

krajem; ruční práce s paní Květoslavou Nechvátalovou, 

• procházky po městě, vycházky na houby, tělocvična v parku u DS Drachtinka, 

šipkovaná – procvičování orientace po městě, 

• pobyt na zahradě CDS Motýl a opékání buřtů – velice oblíbená aktivita klientů, 

• pěstování sezónních květin a drobných plodin, 

• individuální logopedie, nově také skupinová logopedie 

• sezónní a tematická výzdoba CDS Motýl - Vánoce, Velikonoce, podzim, léto, tvoření 

v rámci rukodělných prací, 

• výroba drobných vánočních dekorativních předmětů pro rodiny, blízké a dárce, 

• vánoční aktivity: štědrý oběd, společné posezení u vánočního stromečku s předáním 

dárků, 

• práce na mobilním interaktivním SenTable 
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Kulturně – společenské akce:  

Za běžných okolností se klienti CDS Motýl pravidelně účastní kulturně společenských akcí 

pořádaných v Hlinsku a jeho okolí, udržují kontakt také se službami obdobného nebo stejného 

typu (Senior Centrum Skuteč, DSS Slatiňany). Doba však přinesla i pro klienty CDS Motýl 

významná omezení v těchto aktivitách.  

Nejočekávanější společenská událost roku se stává každým rokem Benefiční ples CDS 

Motýl. V tomto roce byly plně realizovány přípravy na ples i nácviky klientů na předtančení, 

které je obvykle nejemotivnějším zážitkem pro ně samotné a pro jejich rodiny. Celková situace 

nebyla ani pro letošek příznivá. Do příštího roku jsme se rozhodli tento ples nerealizovat i 

z důvodu obav rodin a klientů. Rádi bychom našim klientům vynahradili jejich ústupky této 

době a proto jsme pro rok 2022 naplánovali akci letní Motýlí benefici, která se bude pořádat 

v areálu Cihelky. Bude to slavnostní událost, jen trochu v jiném „kabátě“. Důležité pro nás 

zůstává – klienti CDS Motýl budou mít možnost zažít trochu zábavy a odlehčení v této 

nepřívětivé době. Budeme mít možnost se setkat také s jejich rodinami, pozvat jejich přátele, 

dobrovolníky a také naše podporovatele a utužit naše vztahy.  

Výlety: 

Výlety na Veselý Kopec panem Ing. Janem Štorkem. Každé pozvání bylo spjato s poutavým 

vyprávěním o místních tradicích, historii nebo pověrách spjatých s tímto místem. 

V průběhu roku jsme realizovali besedy s panem Josefem Fidlerem - nositelem tradiční 

výroby žinylky, lnu a ručně tkaných výrobků. Poštěstilo se nám a byli jsme svědky přímo 

zpracování lnu. 

Letní období bylo spjato také s pozváním našich klientů a pracovníků na letní grilování u 

dobrovolníků nebo oslava narozenin klienta na chatě nedaleko Hlinska. Jde o setkání 

pracovníků a klientů, kdy při zachování profesionálního přístupu zažívají klienti radostné chvíle 

také s dobrovolníky nebo rodinnými příslušníky klientů.  

V září jsme ve spojení s paní Hanou Kaválkovou uspořádali pro klienty CDS Motýl a žáky ZŠ 

praktické a speciální Ležáků besedu nadějným a významným paralympijským sportovcem ČR 

– Františkem Serbusem. Pan František Serbus vyprávěl svůj životní příběh, těžké období 

smiřování se s handicapem, ale také naději, kterou díky rodině a svému životnímu přístupu 

dostal a plně využil. Přednáška tak ukázala jiný pohled handicapovaných lidí, na jejich 

možnosti, ale také na důležitost podpory rodiny.   

Na konci roku 2021 jsme zadali k tisku nové letáky, které nastíněním příběhů jasně ukazují, 

pro koho je služba CDS Motýl určena, jaké služby od nás mohou zájemci a klienti očekávat. 

Dále jsme navázali na spolupráci s obcemi a službami, které na službu CDS Motýl navazují 

nebo jí provazují (např. Charita Nové Hrady, osobní asistence Včelka, či jiné odlehčovací 

služby).  Neustále dáváme důraz na skutečnost, že také pro rodiny je důležité mít podporu 

v péči.  

Navázaná spolupráce s kabelovou televizí v Hlinsku „KIS“, využívání facebookového 

profilu, ve spolupráci s Hlineckými novinami a webovými stránkámi Domova seniorů 

Drachtinka, informujeme veřejnost o aktivitách, které se v CDS Motýl aktuálně dějí.  
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4.4. Spolupráce s médii, informování veřejnosti 

Po celý rok probíhala spolupráce se sdělovacími prostředky. Články byly zveřejněny v 

místním i celorepublikovém tisku, televizní spoty vysílala Hlinecká kabelová televize KIS. 

Spolupracujeme také s Hlineckými novinami a regionálním tiskem, Českým rozhlasem. 

Důležitým informačním kanálem, který je nejvíce obyvateli ve městě sledován, je facebookový 

profil Domova seniorů Drachtinka a facebookový profil Centra denních služeb Motýl. Facebook 

slouží především k prezentaci činností služeb a zároveň i informovanosti ohledně 

pandemických opatření, možnostech návštěv, ke zveřejnění volných pracovních nabídek. 

Podobným způsobem jsou využívány i webové stránky služeb – domov pro seniory, CDS 

Motýl.  

V průběhu roku 2022 budou procházet webové stránky rekonstrukcí.  
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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. 

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. 

 

 

II. Rozbor ekonomických činností 

 

2. 1. Ekonomické rozbory k výroční zprávě 2021 

 

vysvětlující a doplňující informace k účetní závěrce za rok 2021 
 

Název účetní jednotky, sídlo Domov seniorů Drachtinka 

Identifikační číslo 275 20 269 

Právní forma příspěvková organizace 

Předmět hlavní činnosti 

domov pro seniory - poskytování ubytovacích 

sociálních služeb, centrum denních služeb 

Doplňková činnost 

hostinská činnosti, obchodní činnost, provoz 

prádelny, reklamní a propagační činnost, umožnění 

praktické výuky školám, pronájem věcí movitých 

Rozvahový den 31.12.2021 

Okamžik sestavení úč. závěrky  (den 

podpisu) 4.2.2022 

Účetní závěrka ve zjednodušeném 

rozsahu Dle §9 zákona č. 563/1991 Sb. odst. 3 písm. a) 

  

Průměrný přepočtený počet 

pracovníků za období 1-12/2021 

celkem 88,385 osob 

Z toho: průměrný přepočtený počet 

pracovníků za  období 1-12/2021 DSD 81,718 osob 

Průměrný přepočtený počet 

pracovníků za období 1-12/2021 CDS 

Motýl 6,667 osoby 

Limit prostředků na platy 36 500 000 Kč 

Skutečnost 35 534 353 Kč 

ostatní osobní náklady – DPČ, DPP 1 337 911 Kč 

Průměrný výdělek zaměstnance  

1-12/22 35 555 Kč 

 

 

2.2. Způsob ocenění a účtování majetku 
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2.3. Poskytnuté dotace a transfery za rok 2021 (v Kč) 

 

Dotační titul Přijato Vyčerpáno Vráceno 

Dotace MPSV na provoz prostřednictvím 

kraje – DSD 16 443 000,00 16 443 000,00 
- 

Dotace MPSV na provoz prostřednictvím 

kraje -CDS 

 

3 543 000,00 3 543 000,00 
- 

Dotace na provoz od zřizovatele  - DSD 3 673 594,15 3 673 594,15  

Dotace na provoz od zřizovatele  -CDS 1 326 405,85 1 326 405,85  

Dotace od obcí s TP klientů 0,00 0,00 - 

Dotace na odměny pracovníků v soc. 

službách z MPSV - DSD 4 348 906,00 4 348 906,00 
- 

Dotace na odměny pracovníků v soc. 

službách z MPSV - CDS 385 371,00 385 371,00 
 

Dotace na vícenáklady spojené 

s COVID_19 z MPSV - DSD 152 695,00 152 695,00 
- 

Dotace na úhradu výdajů vzniklých 

v důsledku povinného testování 214 564,00 214 564,00  

DOTACE CELKEM 30 087 536,00 30 087 536,00  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Doplňující údaje k majetku (v Kč) 

SU Stav 1.1.2021 Přírůstek Úbytek 

Stav 

k 31.12.2021 

018 - DDNM.. 677 320,39 20 054,00 0,00 697 374,39 

021 - stavby.. 124 097 752,82 0,00 0,00 124 097 752,82 

022 - DHM.. 11 985 574,57 779 486,75 0,00 12 765 061,32 

028 .- DDHM. 23 158 924,23 572 443,00 186 357,17 23 545 010,06 

031 - pozemky 420 162,40 0,00 0,00 420 162,40 

032 – kulturní 

předměty 1,00 0,00 0,00 1,00 

042 – nedokončený 

DHM 0,00 784 858,75 784 858,75 0,00 

052 – poskytnuté 

zálohy na DHM 140 000,00 0,00 140 000,00 

 

0,00 

CELKEM 160 479 735,41   2 156 842,50 1 111 215,92 161 525 361,99 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pozn.: Údaje v PC bez promítnutí oprávek 

 

2.4. Vyúčtování veřejné sbírky za rok 2021 

Krajský úřad Pardubického kraje vydal svým rozhodnutím č. j.: SpKrÚ dne 26.3.2018 

Osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky za účelem zlepšení orientace a 

komunikace osob s demencí, pořízení rehabilitačních nebo kompenzačních pomůcek pro 

potřeby uživatelů služby Domova seniorů Drachtinka nebo Centra denních služeb Motýl, 
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pořízení technických prostředků a zařízení usnadňujících uživatelům služby trpících demencí 

(nebo s mentálním postižením) mobilitu, komunikaci a orientaci. 

Datum zahájení sbírky 28.3.2018 

Datum ukončení sbírky: na dobu neurčitou 

Průběžné vyúčtování sbírky proběhlo dle Osvědčení k 1.4.2021. 

Hrubý výtěžek sbírky k 1.4.2021                                           83 042,- 

Skutečné náklady na konání sbírky k 1.4.2021                          161,- 

Čistý výtěžek sbírky k 1.4.2021                                              82 881,- 

Zůstatek čistého výtěžku k 1.4.2021                                         8975,86 

                           

 

2.5. ROČNÍ ZÁVĚRKA 2021 

Příloha č.4   

 

 

 

2.6. 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. 

 

V organizaci probíhá kontrolní činnost na základě Plánu kontrol každým vedoucím 

pracovníkem. 

 

V průběhu měsíců 4 – 6/2021 proběhla veřejnosprávní kontrola. Kontrolu hospodaření roku 

2020 provedla společnost Dataxa, s. r. o. 

Předmět kontroly:  

1) Zřizovací listina 

2) Využití fondů 

3) Bilanční kontinuita 

4) Stavy účtů 

5) Kontrola pokladny 

6) Zveřejnění účetní závěrky 

7) Cestovní náhrady 

8) Hospodářský výsledek 

9) Rozpočet 
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10) Srovnávací tabulky 

11) Smlouvy 2019 

12) Smlouvy 2020 

13) Pracovní právo 

14) Daňové přiznání 

15) Doplňková činnost 

16) Směrnice 

Zápis z kontroly provedené ze dne 29. 6. 2021 byl předložen zřizovateli. 

 

 

III. Závěr 

 

Hodnocení roku 2021 za poskytované služby – domov pro seniory, centrum denních 

služeb.  

 

Domov seniorů Drachtinka 

▪ Domov seniorů Drachtinka je sociální službou respektující individualitu a specifické  

potřeby klientů. Jejím cílem je zajistit poskytování služeb v souladu s předem 

vyjednanými individuálními požadavky a osobními cíli a očekáváním klienta ve vztahu 

k sociální službě tak, aby přispívaly k řešení jeho nepříznivé sociální situace. 

▪ Proces individuálního nastavení služby začíná již při jednání se zájemcem o službu, 

kdy je vydefinována nepříznivá sociální situace, dále jsou pak identifikovány potřeby a 

cíle žadatele či klienta a jednotlivé kroky, které vedou k jejich naplnění, a nakonec je 

nastavena podpora klienta s citlivým přístupem k jeho dosavadním zvyklostem, 

životnímu příběhu, rituálům, hodnotám a k zachování maximální míře soběstačnosti.   

▪ Potřeby klientů zajišťuje kvalifikovaný personál, který prochází pravidelným 

vzděláváním. Vzdělávání personálu je voleno s ohledem na strukturu a potřeby 

obyvatel Domova. Jedná se zejména o prohlubování znalostí směrem ke komunikaci 

s klientem trpícím demencí, nekomunikujícím klientem, práci s životním příběhem 

klienta, vzdělávání v bazální stimulaci, práci se smysly, prevenci bolesti, polohování 

imobilního klienta aj.  

▪ Domov seniorů Drachtinka se snaží svým klientům zajistit důstojný závěr života, proto 

se hlouběji zaměřuje na vzdělávání personálu v paliativní péči a péči o umírající, a to 

zejména v kontextu podpory a spolupráce s rodinnými příslušníky umírajících, 

rozšíření kvalifikace personálu zdravotního na úrovni paliativní péče, léčby chronických 

a nehojících ran, péče o lidi s polymorbiditou a geriatrickou křehkostí. Za tímto účelem 

byla rovněž navázána spolupráce s paliatrem MUDr. Ladislavem Kabelkou, který 

Domovu zajišťuje metodickou podporu. 

▪ Klienti Domova mají na výběr, jakým způsobem budou svůj čas zde trávit: 

 

o Domov vlastní vybavenou knihovnu a internetovou kavárnu. Místem častého 

společenského kontaktu je Kavárna u Terezky, kde klienti tráví často svá 

odpoledne u kávy.  
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o Klienti Domova se mohou zúčastnit organizovaných společných aktivit, které 

připravují aktivizační pracovníci. Mezi velice oblíbené aktivity patří cvičení 

(praktikuje se cvičení v menších skupinách, které se sestavují dle 

srovnatelných fyzických schopností jednotlivce, aby nedocházelo k demotivaci 

klienta), trénování paměti (skupinové a individuální), reminiscenční terapie, 

bazální stimulace, rukodělné práce (jsou směřovány tematicky, skupinově), 

mezi nejoblíbenější činnosti patří pečení a vaření, příprava pokrmů z dětství a 

zkoušení nových receptů.  

o Oblibě se těší pěvecký sbor, který navštěvují ženy i muži a velmi rádi výsledky 

své práce využívají a prezentují při společenských událostech.  

o Popularitě u klientů se těší Filmový klub a Kavárna – tam se klienti setkávají 

organizovaně pod taktem aktivizačních pracovnic nad tématy, které si sami volí, 

např. o módě, dále u besed nad různými tématy vztahující se k ročnímu období 

či svátkům, četbou článků a knih.  

o Pro pánskou část klientely slouží Pánský klub, jehož setkávání a aktivity si 

převážně organizují a řídí sami klienti.  

o Oblíbenou terapií u imobilních klientů je terapie s králíkem, domov vlastní dva. 

Další rozptýlení nachází klienti u akvária s rybičkami a akvária s africkými 

šneky. V Domově probíhá také skupinová i individuální canisterapie.  

 

▪ Účelový park, který je součástí areálu Domova slouží klientům k samostatnému pobytu 

venku, ale také k organizovaným aktivitám.  

▪ Domov se v roce 2021 opět zúčastnil projektu Ježíškova vnoučata, díky kterému mohli 

být vánočními dárky obdarováni klienti bez rodin nebo z nefunkčních rodin.  

▪ V roce 2021 se podařilo zrealizovat plánové projekty: 

o Pro klienty byl pořízen rehabilitační přístroj Thera-Trainer tigo, který slouží 

k aktivizaci svalové hmoty při aktivním cvičení nebo i k aktivizaci zbytkové 

svalové hmoty při pasivním cvičení. Rehabilitační přístroj je klienty využíván ve 

velké míře, mezi klienty probíhají tajné závody, kdo ujede více kilometrů. 

o Dalším úspěšným projektem byla realizaci WI-FI sítě po celém Domově. Domov 

má tak nyní záložní zdroj internetu a volně přístupnou síť pro klienty, aby mohli 

využívat internet ke svým potřebám. Internet a jeho možnosti jsou zároveň 

využívány k aktivizaci klientů, ke vzdělávání zaměstnanců a rovněž při zajištění 

systému signalizace pro klienty.  

o Posledním plánovaným projektem na rok 2021 bylo pořízení nového 

signalizačního zařízení HelpCare, dosavadní zařízení bylo neopravitelné, 13 let 

používané. Nyní má Domov moderní, pro přímou péči velice pružnou 

signalizaci.  

▪ V roce 2021 došlo k navázání spolupráce v oblasti hojení ran s MUDr. Tlustým, 

chirurgem. Lékař navštěvuje klienty přímo v Domově, nebo jsou ošetřováni v jeho 

ordinaci v Hlinsku. Zároveň jsme se zapojili do projektu E-hojení, kdy může lékař 

poskytnou poradenství a pomoc na dálku (online).  

▪ Proběhl rovněž Den zraku – návštěva optika přímo v domově, který zkontroloval zrak 

a klienti si u něho mohli vybrat brýle. 

▪ Byla navázána polupráce s Centrem pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina  o. 

p. s. – Domov pravidelně navštěvuje pracovnice Centra, která klientům poskytne rady 

ohledně naslouchadel a naslouchadla vyčistí ultrazvukem. 
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▪ Domov seniorů Drachtinka spolupracuje s dobrovolnickým centrem Fokus Vysočina 

Hlinsko. Pomoc dobrovolníků přichází nejčastěji v podobě čtení, besed a biblického 

čtení. Pracujeme na rozšíření spolupráce.  

▪ Domov má zavedenou kvalitní nutriční péči, kterou v souvislosti s potřebami klientů 

rozšiřuje.  

▪ V Domově se uskutečnil kurz Cvičení pro seniory ve spolupráci s organizací KLAS – 

klub aktivních seniorů z Brna pro aktivizační pracovníky z našeho Domova i z Domovů 

z okolí. 

 

 

Centrum denních služeb Motýl 

 

V průběhu roku probíhalo materiální vybavování služby. Pořízeny byly didaktické hry pro 

rozvoj jemné a hrubé motoriky, podpora pohybového aparátu, koordinace těla, trénink paměti 

a orientace v místě, prostoru a času. Zakoupení nové pohovky a 2 elektrických masážních 

polohovacích relaxačních křesel pro možnost odpočinku klientů, dále stoličku do koupelny pro 

bezpečnější přípravu a koupel klientů. Propagace CDS Motýl novými letáky, oživení 

spolupráce se službami, které jsou navazující nebo doplňující sociální službě poskytované 

CDS Motýl.  

Pravidelné docházení dobrovolníků v rámci didaktických her (manuální činnost uživatelů, hry 

s magnetickou tabulí, hraní na kytaru a zpěv, kvízy atd.) 

Aktivizace klientů probíhá v podobě: 

▪ didaktických a společenských her, kvízů k luštění, tréninku paměti a logického myšlení, 

▪ příprava jednoduchých pokrmů spojená s nákupem surovin a hospodaření s penězi, 

▪ sociální čtení a psaní, 

▪ sociální počty, 

▪ práce s PC, 

▪ canisterapie – 1x 14 dní čtvrtek, 

▪ logopedická péče – 1 x týdně individuální logopedická péče, 

▪ logopedická péče skupinová  - nácvik běžných i krizových modelových situací 

(seznámení se, oslovení člověka, přivolání pomoci, aj.) 

▪ Pohybové aktivity (procházky v okolí, jednoduchá cvičení, protahování, jednoduché 

sportovní hry, cvičení s míčky, overbally, cvičení s prvky bazální stimulace). 

▪ Hra ruský kuželník v Domově seniorů Drachtinka. 

▪ Orientace ve městě – (je dán cíl cesty – uživatelé v rámci orientace jsou k cíli 

pracovnicemi doprovázeny nebo formou hry – šipkovaná se zadanými úkoly). 

▪ Tvořivá dílna – (rukodělné činnosti, výroba výrobků k prodeji na jarmark, práce 

s keramikou, se dřevem atd.). 

▪ Muzikoterapie – hry na nástroje, zpěv – kytara, práce s oblíbenou hudbou, hudební 

ukázky z pohádek, z filmů. 

▪ Práce s denním, týdenním režimem. 

▪ Nácvik a rozvoj dovedností v péči o domácnost (praní, žehlení, mytí nádobí, zalévání 

květin, vysávání, vynášení a třídění odpadků atd.). 

▪ Rozvoj dovedností v péči o vlastní osobu a upevňování běžných návyků, 

▪ (dodržování zásad hygieny – mytí rukou, intimní hygiena, péče o zevnějšek atd.). 
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▪ Rozvoj jemné a hrubé motoriky běžnými činnostmi (při běžných činnostech jako drhání 

bylinek, loupání ořechů, strouhání jablek, třídění luštěnin, skládání prádla, zapínání 

knoflíků, apod.). 

▪ Výtvarná činnost a ruční práce (práce s temperovými barvami, s křídami, s úhlem, 

s přírodními materiály dle ročního období, výrobky dle tradic a zvyklostí – Vánoce, 

Velikonoce, tkaní, cukroví). 

▪ Návštěva vybrané restaurace, cukrárny uživateli - 1x měsíčně (správné stolování, 

objednání stravy a pití, zaplacení s podporou pracovnic). 

▪ Výlety a kulturní akce – rozvoj potenciálu uživatele (zakoupení jízdenky, jízda vlakem 

atd.), divadla (společensky přijatelné chování – zopakováno před každou akcí), 

exkurze (hasičská zbrojnice, městská policie a mnoho dalších), besedy (městská 

policie), výstavy, kino (1x měsíčně), atd. 

▪ Společné oslavy svátků a narozenin. 

▪ Výměnná setkání (ZŠ praktická a speciální, denní stacionář Jitřenka). 

 

Mimořádné události 

▪ Taneční lekce s podporou (nácvik standartních tanců, nácvik předtančení na ples CDS 

Motýl), 

▪ Tvorba vánočních dekorativních vánočních předmětů, 

▪ Malování s výtvarnicí Mgr. Tilerovou – obrazy na plátně malované akrylovými barvami 

volnou technikou, 

▪ Výstava obrazů v MFC Hlinsko. 

V roce 2021 jsme pokračovali v naplňování osobních cílů v souvislosti s poskytováním sociální 

služby dle možností uživatelů. Dochází k postupnému dovybavení prostor centra a předmětů 

pro aktivizaci. 

 V roce 2021 jsme zakoupili nový zahradní altán a rozšířili prostory, kde mohou klienti v létě 

trávit čas, chráněni před přímým sluncem.  

 

 

Plánované projekty pro rok 2022 Domova pro seniory Drachtinka a Centra denních 

služeb Motýl 

Domov seniorů Drachtinka 

▪ Nutriční péče – jídlo na přání, jídlo do ruky, narozeninové jídlo, jídlo jako zážitek a 

podpora při poskytování péče. 

▪ Vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních Domova v souvislosti s paliativní péčí – 

strava, komunikace, péče, právní podklad, zdravotní péče, podpora a pomoc 

pečujícím. 

▪ Pořízení multismyslového vozíku pro aktivizaci klientů.  

▪ Pořízení nového polohovacího lůžka. 

▪ Pořízení rozšířeného polohovacího lůžka pro specifické potřeby klientů. 

▪ Pořízení nového mobilního zvedáku pro imobilní klienty. 

 

Centrum denních služeb Motýl 

▪ Uspořádání benefiční společenské události 
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▪ Zřízení multismyslové místnosti k relaxaci klientů. 

 

 

Na zpracování Výroční zprávy o činnosti 2021 se podílely: 

 

Bc. Miroslava Kábelová – ředitelka DsD 

Ing. Zuzana Kvačková – vedoucí ekonomického oddělení 

Markéta Kynclová – mzdová účetní 

Bc. Miroslava Šiváková – vedoucí sociálního oddělení 

Bc. Marie Rosická, DiS. – vedoucí aktivizačních pracovníků  

Bc. Martina Hejduková, DiS. – koordinátor Centra denních služeb Motýl 

Mgr. Eliška Hanskutová – vedoucí zdravotního úseku 

Monika Hanusová – provozář 

 

 

 

IV. Přílohy  

Č. 1 Organizační schéma 2021 – domov seniorů, centrum denních služeb (1 list) 

Č. 2 Ceník domova seniorů pro rok 2021 (2 listy) 

Č. 3 Ceník centra denních služeb 2021 (3 listy) 

Č. 4 Rozvaha 2021, Výkaz zisků a ztrát 2021 

Č. 5 Fotogalerie 
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Příloha č. 1 

Organizační schéma Domova seniorů Drachtinka,  služba: domov seniorů, centrum denních služeb k 31.12.2021 

Platnost a účinnost:   1. 9. 2021    

ředitelka

1

vedoucí stravovacího odd. 

1 

kuchař

4

pomocný kuchař

4

vedoucí sociálního odd.

1

dobrovolníci

(nepatří do mzdových 
nákladů DsD)

sociální pracovnice  

2 

vedoucí zdravotního odd. 

1

zdravotní sestra

7

nutriční terapeut (DPČ)

vedoucí odd.přímé péče 1

koordinátor úseku I. - PSS 

1

PSS 

14

koordinátor úseku II. - PSS 

1

PSS 

14

vedoucí aktiviz.odd.

1 

PSS - volnočasové aktivity  

6

vedoucí tech.odd.

1

dělník v prádelně

3 uklízečka 

6

technický pracovník

1

vedoucí ekonom.oddělení

1

referent majetku

1

recepční

(3x 0,625)

mzdová účetní

personalista

1

účetní; účetní depozit

1,5

provozář 

1

sociální pracovník -
koordinátro  CDS Motýl

1 

pracovník v sociálních 
službách 

3

pracovník v sociálních 
službách -základní výchovná 

nepedag.činnost

3
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Příloha č. 2 - Ceníky domova seniorů pro rok 2021  

Úhrady za ubytování a stravu od 1.4.2020 

Pokoj 
Čísla pokojů Ubytování Stravování Denní 

úhrada 
Měsíční 

úhrada celkem 
  denně denně 

Dvoulůžkový bez 
balkonu malý 

140, 326 195,00 Kč 170,00 Kč 365,00 Kč 11.103,00 Kč 

Dvoulůžkový bez 
balkonu velký 

142, 144, 257, 357 205,00 Kč 170,00 Kč 375,00 Kč 11.408,00 Kč 

Dvoulůžkový s 
balkonem velký 

202, 208, 255, 302, 308, 355 210,00 Kč 170,00 Kč 380,00 Kč 11.560,00 Kč 

Dvoulůžkový s 
balkonem malý 

204, 206, 216, 220, 237, 241, 
249, 253, 304, 306, 316, 320, 

337, 341, 349, 353 
200,00 Kč 170,00 Kč 370,00 Kč 11.255,00 Kč 

Dvoulůžkový  v 
podkroví 

414, 418, 422, 435 180,00 Kč 170,00 Kč 350,00 Kč 10.647,00 Kč 

Jednolůžkový bez 
balkonu 

138, 210, 310, 324 210,00 Kč 170,00 Kč 380,00 Kč 11.560,00 Kč 

Jednolůžkový s 
balkonem 

212, 218, 235, 239, 243, 247, 
251, 312, 318, 322, 335, 339, 

343, 347, 351 
210,00 Kč 170,00 Kč 380,00 Kč 11.560,00 Kč 

Jednolůžkový v 
podkroví 

416, 420, 424, 433 200,00 Kč 170,00 Kč 370,00 Kč 11.255,00 Kč 

 V měsících je počítáno s průměrem 30,42. Uvedené částky jsou v Kč. 

 Základní stravovací jednotka (dieta č.3 - racionální, č. 3P* – racionální poloviční)  

                            Speciální stravovací jednotka  – (např. dieta č. 2 – šetřící, č. 9 i*, MUS* – mechanicky upravená strava) 

   *součástí této diety jsou speciální výživové potraviny dle zdravotní indikace
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Ceník fakultativních činností 

poskytovaných v Domově seniorů Drachtinka 

platný od 1.4.2020  

Fakultativní činnosti 

(nad rámec základních činností) 

Částka 

Zapůjčení televizoru 150 Kč/kalendářní měsíc 

Kopírování (černobílý/barevný tisk, formát 

A4, A3 

jednostranný tisk) 

2 Kč/1 strana 

Výběry a vklady na přepážce/z bankomatu/u 

peněžních 

ústavů – depozitum uživatelů 

Dle platného sazebníku příslušného 

peněžního ústavu + 15 Kč manipulační 

poplatek 

Zkracování ošacení, úprava oděvů nad 

rámec drobných oprav 

90 Kč/hodina 

Označení osobního prádla štítkem vč. výroby 

štítku 

(při nástupu do DsD) 

150 Kč 

Oprava soukromých věcí 100 Kč/hodina + cena materiálu 

Oprava majetku při zaviněném poškození 100 Kč/hodina + cena 

materiálu dle skutečnosti 

Revize soukromých elektrospotřebičů 100 Kč/1 ks 

 

Účinnost a platnost ceníku fakultativních činností je od 1.4.2020  
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Příloha č. 3 - Ceníky centra denních služeb 2021 

 

Ceník základních činností*  

poskytovaných v Centru denních služeb Motýl 

 

Fügnerova 937, Hlinsko 539 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Služba podle § 45 zákona č. 108/2006 Sb. v aktuálním znění obsahuje tyto základní činnosti: 

- 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. 
 

 

 

Účinnost ceníku základních činností je od 1.9.2021 

 

Aktualizace:  15.6.2021 

 

 

 

       

Míra podpory Částka 

I.  27 Kč/hodina 

II. 40 Kč/hodina 

III. 58 Kč/hodina 

IV. 70 Kč/hodina 
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Ceník poskytované stravy včetně pitného režimu 

v Centru denních služeb Motýl 

 

Fügnerova 937, Hlinsko 539 01 

 

CENÍK STRAVY  

účinnost od 1.9.2021 

 

Domov seniorů Drachtinka  

Erbenova 1631, Hlinsko 539 01 

IČO: 275 20 269 
 

STRÁVNÍK KLIENT CDS poznámka 

DIETA 3 
 
ostatní diety (2, 9, MUS) oběd, pitný režim 

DENNÍ SAZBA V Kč 68 69 osvobozeno od DPH  

DIETA 3 
 
ostatní diety (2, 9, MUS) svačina dopolední 

DENNÍ SAZBA V Kč 14 14 osvobozeno od DPH  

DIETA 3 
 
ostatní diety (2, 9, MUS) svačina odpolední 

osvobozeno od DPH 
 DENNÍ SAZBA V Kč 

 
14 14 

DIETA  3 
 
ostatní diety (2, 9, MUS) 

svačina dopolední, oběd, svačina 
odpolední, pitný režim (celodenní 
stravování) 
osvobozeno od DPH  DENNÍ SAZBA V Kč 96 96 

    
  

Poznámka:  

Možnost výběru dietního stravování: dieta racionální č. 3, dieta šetřící č. 2, dieta diabetická č. 

9, možnost mechanicky upravované stravy (MUS). 

Skladba oběda viz aktuální jídelní lístek vydaný stravovací jednotkou Domova seniorů 

Drachtinka.  

 

Aktualizace:  15.6.2021 
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Ceník fakultativních činnostíad1) 

poskytovaných v Centru denních služeb Motýl 

 

Fügnerova 937, Hlinsko 539 01 

 

   účinnost 1.9.2021 

 

Fakultativní činnosti (nad rámec 
základních činností) 

 Popis činnosti  Částka 

Dovoz stravy Dovoz stravy včetně prázdných 
menu mobilů z DsD do Cds 
Motýl a zpět 

3,-  Kč/1 oběd 

Doprava – svoz uživatelů z domácího 
prostředí do Cds Motýl a zpětad2) 

 
Do 3 km  

 
36,- Kč/1 jízda uživatele 

 Do 5 km  
 

55,- Kč/1 jízda uživatele  

Do 10 km  
 

80,- Kč/1 jízda uživatele  

Do 15 km  
 

125,- Kč/1 jízda uživatele  
 

 Do 20 km  
 

150,- Kč/1 jízda uživatele  
 

Doprava služebním automobilem 
(nezbytná k zajištění základní činnosti)ad3) 
 

  3,20,-Kč/km/ na 1 uživatele 

Logopedická péče Logopedická péče individuální 190,- Kč/hodina 

Dohled nad užíváním léků  6,- Kč/ úkon 

 

 

Aktualizace: 15.6.2021 

 

 

Bc. Miroslava Kábelová           Bc. Martina Hejduková, DiS.  

ředitelka DsD                                          koordinátor – sociální pracovník Cds Motýl  

 

 

 
ad1) Fakultativní úkon = úkon poskytovaný nad rámec základních činností Cds Motýl 
ad2) V ceně je zahrnuta mzda pracovníka, pohonné hmoty, pojištění vozidla, opotřebení vozidla 
ad3) V ceně jsou zahrnuty náklady na pohonné hmoty, pojištění vozidla, opotřebení vozidla 
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Příloha č.4 – Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát 
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Příloha č.5 - Fotogalerie 
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