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Základní údaje 

Název zařízení: Domov důchodců Roudnice n.L. 

Adresa: Sámova 2481, 413 01 Roudnice n.L. 

IČO: 00828998 

Právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovatel: Městský úřad Roudnice n.L. 

Ředitel: JUDr. Eduard Kaplan 

Zástupce ředitele: Jitka Fialová 

 

Domov má zaregistrované dvě služby: Domov pro seniory a Domov 

se zvláštním režimem. 

Domov pro seniory poskytuje služby mladším seniorům ve věku 65-

80 let, starším seniorům nad 80 let, kteří mají sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku či zdravotního stavu a jsou závislí 

na pravidelné pomoci jiné fyzické osoby. 

 

Domov se zvláštním režimem poskytuje služby mladším seniorům 

ve věku 65-80 let, starším seniorům ve věku nad 80 let, se stařeckou, 

Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, kteří mají 

sníženou soběstačnost v důsledku těchto onemocnění, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  
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Personalistika a vzdělávání zaměstnanců 

V roce 2012 pracovalo v domově důchodců 88 zaměstnanců (v průměru 78,93 přepočtených 

zaměstnanců). 

Organizační schéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávání 

Zaměstnanci domova se neustále vzdělávají a plní tak i zákonnou povinnost dalšího 

vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách dle zákona č.108/2006 

Sb. Jedná se o akreditované semináře, školící akce. 

Absolvované akreditované kurzy sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách 

v roce 2012: 

- Dobrá praxe v hospicové péči 

- Etika v sociální práci 

- Prevence syndromu vyhoření 

- Specifika sociální práce s cílovou skupinou osob s demencí 

- Práce s klientem s poruchami hybnosti 

- Zákon o sociálních službách – Poskytování sociálních služeb v podmínkách roku 2012 

- Validační metody a jejich užití v praxi při péči o seniory 

Ředitel 

0,27 

Ekonom 

0,27 

Recepční 

0,54 

Mzdová 

účetní-

hospodářka 

0,27 

Účetní 

0,27 

Vedoucí kuchyně 

0,27 

Kuchař 

1,08 

Pomocný kuchař 

2,16 

Uklizečka 

2,16 

Správce – 

údržbář 

0,27 

Údržbář – 

elektrikář 

0,27 

Řidič 

0,16 

 

Vedoucí sociálně zdravotního úseku 

Manažer zdravotní péče 

0,27 

Zdravotní sestra 

2,16 

Fyzioterapeut 

0,21 

Manažer sociální péče 

0,27 

Pracovník přímé 

obslužné péče 

8,37 

Pradlena – šička 

0,81 

Vedoucí sociálně aktivizačního 

úseku 

0,54 

Instruktor sociální péče 

0,81 

Sociální pracovnice 

0,54 
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- Aktivizační techniky pro osoby s demencí 

- Metody a přístupy k nemocným s demencí pro nelékařské pracovníky 

- Komunikační dovednosti  

- Úvod do supervize 

Školící akce: 

- Bazální stimulace v praxi 

Podařilo se nám zajistit supervizi, která probíhá od února 2013.  

 

Ekonomický úsek si doplňoval znalosti v následujících seminářích: 

- Seminář pro ředitele a ekonomy soc. služeb 

- Seminář pro příspěvkové organizace – účetnictví 

- Odměňování zaměstnanců v příspěvkové organizaci 

- Účetnictví státu – PAP 

- Reformační účetnictví – odpisování dlouhodobého majetku 

- Účetnictví příspěvkové organizace       
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Charakteristika zařízení v roce 2012 

 

Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.  Při své činnosti zachovává přirozené 

vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele sociálních služeb.  

Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu zájemců o službu, kteří trpí demencí, jsme se v od roku 

2011více zaměřili na péči o klienty  se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy 

demencí. Tomu jsme také přizpůsobili počty míst v jednotlivých službách.  

Další podstatnou změnou byla úprava aktivizace pro uživatele trpící demencí. Vyčlenili 

jsme jednu pracovnici, která se věnuje především takto nemocným uživatelům. Využívá 

řadu aktivizačních technik a spolupracuje s rodinami uživatelů. 

Nadační fond Kalich přispěl našemu domovu na zakoupení polohovacího vaku, který 

vytváří uživatelům pocit bezpečí „metodou objetí“, respektuje tvar těla a zachová 

požadovanou polohu. Při terapiích se stal oblíbenou pomůckou a uživatelé ho rádi 

využívají k odpočinku. 
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Počty klientů v roce 2012  

Tabulka č. 1 - Počet klientů v jednotlivých měsících 

 

Graf č. 1 k tabulce č. 1 
 

                 

 

Počet nástupů do DD: 43 

Počet úmrtí: 36 

Počet odchodů: 0 
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Měsíc Počet klientů 

Leden 114 

Únor 113 

Březen 120 

Duben 119 

Květen 119 

Červen 119 

Červenec 118 

Srpen 117 

Září 117 

Říjen 119 

Listopad 119 

Prosinec 122 
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Věkové složení klientů 

Graf č. 2 

 

Graf č. 3 
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Věkové složení služby Domov pro seniory 
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Příspěvky na péči 

Graf   č. 4 

 

Graf   č. 5 
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Počet zájemců o službu a skladba podle bydliště 

Graf č. 6 

 

V průběhu čekání na umístění do domova se může počet zájemců v jednotlivých 

službách měnit. Je to způsobeno měnícím se zdravotním stavem, kdy je nezbytné žádost 

přehodnotit a popř. změnit službu.  

Graf č. 7 
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Zájemci o službu pro sociální službu 
domov pro seniory a domov se 

zvláštním režimem 

DS 

DZR 

59 

24 

61 

Skladba zájemců o službu podle 
bydliště 

Roudnice n.L. 

spádové obce 

jiné obce v rámci ČR 
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Sociálně aktivizační úsek 

Sociálně aktivizační úsek tvoří vedoucí úseku, sociální pracovník a 3 instruktoři sociální péče 

(dále jen ISP). ISP zajišťují volnočasové aktivity pro uživatele nabídkou různých činností 

a programů s cílem umožnit uživatelům aktivně prožívat svůj život, navazovat a udržovat 

sociální kontakty. Od pondělí do pátku se mohou dopoledne účastnit řady aktivit v dílnách, 

kde uplatňujeme malování na sklo, práci s papírem, s textiliemi. Je možné využít tkalcovské 

stavy, šicí stroj, výpočetní techniku.  Pravidelně pořádáme také např. turnaje v šipkách, 

kuželkách apod. Nabízíme také přednášky na různá témata, do kterých se uživatelé také 

mohou aktivně zapojit. Při práce se seniory využíváme několika terapií. 

Častá terapie v domově je muzikoterapie, která se koná několikrát týdně, pravidelně však 1 x 

týdně v jídelně pro širší okruh uživatelů. Pravidelně také pořádáme zábavy a ples. 

Velmi přínosná je také caviaterpie. Je to jedna ze zooterapií, které se užívají pro léčbu 

i obveselení mnoha lidí. Při caviaterapii přichází nemocní, staří lidé do kontaktu s morčetem, 

které jim dělá společnost a zahání chmury. Uživatelé se také velmi aktivně zapojují do péče 

o něj.  

Další oblíbenou terapií je canisterapie. Canisterapie je léčebný kontakt psy a člověka. Máme 

dobrou zkušenost, že pes vždy přinese dobrou náladu. 

Neméně důležitá je reminiscenční terapie, která je založená na vzpomínání, vyvolávání 

vzpomínek a jejich podporování. Techniku využíváme nejen u osob s demencí, ale 

i pro aktivaci dlouhodobě ležících klientů. Reminiscence připomíná zážitky z dětství, 

manželství, pracovní činnosti apod. Velmi vhodnou pomůckou jsou pro nás rodinné fotografie 

klienta a vzpomínání na jména osob a společné zážitky.  
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V minulém roce jsme měli možnost přivítat v domově dvě známé osobnosti. Paní Květu 

Fialovou a pohádkového prince Pavla Trávníčka. Zatímco paní Květa přijela v květnu 

besedovat s našimi klienty, pan Trávníček k nám byl pozván v rámci Týdne sociálních služeb 

v říjnu. 
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Aktivity pořádané v roce 2012 

26.1.- přednáška pana Nerudy „Strašidla v regionu“ 

2.2. – vystoupení Petra Kubce s partnerkou „Ta naše písnička česká“ 

17.2. – ples, hrála skupina Largo 

23.2. – přednáška pana Nerudy „Rod Lobkowiczů“ a večer zájezd na muzikál Quasimodo 

do divadla Hybernia 

1.3. –  vystoupení dětí z MŠ Pastelka k MDŽ 

15.3. – taneční dopoledne se skupinou Terezky z Domova se zvláštním režimem z Terezína 

20.3. – výlet do Bechlína do Prodejní dílny české lidové tradice 

27.3. - výlet do Bechlína do Prodejní dílny české lidové tradice (2. skupina) 

29.3. - výlet do Bechlína do Prodejní dílny české lidové tradice (3. skupina) + přednáška pana 

Nerudy 

3.4. – návštěva divadelního představení „Dnes hrajeme Cyrana“ v KD Říp Roudnice n.L. 

11.4. – návštěva hudebního programu „Galavečer operetních melodií a světových evergreenů“ 

v KD Říp Roudnice n.L. 

12.4. – výlet do okolí Roudnice n.L. 

15.4. – návštěva kardinála Vlka v DD 

20.4. – ranní projížďka Řipskou poutí 

25.4. – účast na turnaji v šipkách v DD Libochovice 

26.4. – přednáška pana Nerudy o Roudnici n.L. 

30.4. – Pálení čarodějnic 

9.5. – vystoupení sboru Zlatá střední z Gymnázia Roudnice n.L. 

17.5. –Májová zábava s kapelou Terezky z Domova se zvláštním režimem Terezín 

18.5. – představení Květy Fialové v DD 

24.5. – přednáška pana Nerudy v DD 

25.5. – výlet do okolí Roudnice n.L. 

28.5. – vystoupení dětí ze ZUŠ v Roudnici n.L. pod vedením Marka Johnstona 

30.5. – turnaj v pétanque – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kecka + obyvatelé DD 



13 
 

31.5. – výlet do okolí Roudnice n.L. 

28.6. – pouť v DD Libochovice 

11.6. – výlet do Mšenných Lázní 

14.6. – návštěva 20. výroční Dne obyvatel v terezínském domově 

22.6. – výlet do okolí Roudnice n.L. 

19.7. – výlet do Mělníka 

23.7. – přednáška o Africe 

26.7. – opékání buřtů s hudbou kapely Terezky z Terezína 

9.8. – hudební vystoupení manželů Podhorských s dcerou 

10.8. – bubnování s manželi Kratochvílovými 

23.8. – návštěva nákupního centra v Letňanech 

27.8. – výlet výletním vláčkem po Roudnici n.L. 

28.8. – letní kino v zahradě DD a promítání filmu Světáci 

11.9. – návštěva galerie v Roudnici n.L. 

12.9. -  návštěva galerie v Roudnici n.L. 

13.9. – opékání buřtů s hudbou kapely Terezky z Terezína 

15.9. -  Vinobraní v Roudnici n.L. 

20.9. – podzimní procházka u Labe 

4.10. – návštěva RNDr. Alexandra Vondry 

5.10. – oslava 9. výočí otevření DD 

11.10. – vystoupení pohádkového prince Pavla Trávníčka 

12.10. – opékání buřtů s dětmi z Mateřského centra Matýsek 

17.10. – turnaj v kuželkách v Libochovicích 

30.10. – návštěva roudnické Galerie, spojená s výtvarnou dílnou 

1.11. - návštěva roudnické Galerie, spojená s výtvarnou dílnou (2. skupina) 

3.11. – hudební vystoupení manželů Podhorských s dcerou 

6.11. – projížďka po okolí Roudnice n.L. 
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8.11. - návštěva roudnické Galerie, spojená s výtvarnou dílnou (3. skupina) a odpoledne 

Líčení s Mary Kay 

9.11. – pečení perníčků s dětmi z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kecka 

14.11. – návštěva oslavy Mateřského centra Matýsek 

16.11. – pečení perníčků  

19.11. – canisterapie 

20.11. – návštěva Prodejny lidové tvorby v Bechlíně, odpoledne přednáška o vývoji 

hudebních nástrojů ve světě 

22.11. - návštěva Prodejny lidové tvorby v Bechlíně 

23.11. – turnaj v kulečníku s dětmi z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kecka 

29.11. – návštěva vánoční výstavy v Domově odpočinku ve stáří v Krabčicích 

2.12. – rozsvícení vánočního stromu v DD 

5.12. – vystoupení dětí z MŠ Sluníčko 

6.12. – vánoční posezení pro seniory v KD Říp 

7.12. – hudební pořad „Kde se vzaly Vánoce“ 

11.12. – návštěva vánoční výstavy v roudnické knihovně 

12.12. – koncert pro housle a klavír 

14.12. – výroba a prodej šperků, odpoledne vystoupení souboru Ambiam 

17.12. – návštěva starosty města, odpoledne zpívání koled s dětmi  z Nízkoprahového zařízení 

pro děti a mládež Kecka 

20.12. – vystoupení dětského sboru z Budyně n.O. 

21.12. – koncert Českého hudebního dua Helena a Radomír Melmuka 

27.12. – silvestrovská zábava s kapelou Vinšovanka 
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Spolupráce a jinými subjekty 

Náš domov spolupracuje s ostatními poskytovateli sociálních služeb. Nejvíce je rozšířená 

spolupráce s Domovem odpočinku ve stáří v Krabčicích. Vzájemně se navštěvujeme a zveme 

na akce. 

Do Domova důchodců v Libochovicích jezdí naši uživatelé na pravidelné turnaje v kuželkách 

a šipkách. Z Domova se zvláštním režimem z Terezína k nám jezdí často jejich skupina 

Terezky. 
 

 

 

Velice rádi spolupracujeme také s Domem dětí a mládeže z Roudnice n.L., mateřskými 

školami, roudnickým gymnáziem a Nízkoprahovým  zařízením pro děti a mládež Kecka. Děti 

jsou zvány do domova u příležitosti svátků, např. MDŽ, Den matek, výročí otevření domova, 

v období adventu.   

Zejména děti z NZDM Kecka chodí do domova pravidelně a zúčastňují se např. turnajů 

v kuželkách, pečou s uživateli perníčky a vnášejí mezi seniory dobrou náladu a nadšení.
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Spirituální péče 

V péči o naše seniory nezapomínáme ani na spirituální péči. Každou středu se koná 

pravidelná bohoslužba, které se zúčastňují i lidé z nedalekého okolí.  

V loňském roce jsme měli tu čest přivítat u nás Miloslava kardinála Vlka. S našimi uživateli 

strávil příjemnou hodinu a přijal malé pohoštění. 
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Sociálně zdravotní úsek  

Sociálně zdravotní tým se v roce 2012 skládal z 28 pracovnic v přímé obslužné péči, 

6 zdravotních sester s registrací, 2 zdravotních sester bez registrace a 1 fyzioterapeutky.  

Klienti přicházeli z domova, z nemocnic nebo z léčeben dlouhodobě nemocných. Každý náš 

zaměstnanec přistupoval ke každému klientovi individuálně, respektoval jeho postoje, názory 

a potřeby, které jsme se snažili uspokojit v nejvyšší míře.  

V roce 2012 můžeme skladbu uživatelů služeb rozdělit podle tělesného a zdravotního stavu: 

 37mobilních uživatelů s chodítkem 

 19 mobilních uživatelů pomocí invalidního vozíku 

 18 mobilních uživatelů s holemi 

 16 uživatelů je mobilních za pomoci druhé osoby 

 15 uživatelů je imobilních 

 44 uživatelů trpí metabolickým onemocněním- diabetes mellitus 

 90 uživatelů trpí demencí 

Do domova chodil každé úterý praktický lékař, který ordinoval v ambulanci 

na ošetřovatelském oddělení. Vedle praktického lékaře k nám docházela psychiatrička a kožní 

lékařka. Tito lékaři navštěvovali domov 1x za 14 dní. Zdravotní sestry plnily pokyny lékaře 

a vše řádně vykazovaly na pojišťovnu. Zdravotní sestry vykázaly v roce 2012 - 5 004 635,00 

bodů v celkovém čase 17 076 hodin a ošetřovali 148 uživatelů služeb.(viz. tabulka č.1) 

Průměrné částky za klienta jsou uvedeny v tabulce. 3 a grafu č. 2 

Zdravotní sestry prováděly u klientů převážně tyto úkony:  aplikace léků per os, aplikace léků 

intramuskulárně, subkutánně, péče o ránu, péče o stomii, péče o močový katetr, polohování, 

sledování fyziologických funkcí, hydratace klientů. Fakturované částky jsou v tabulce č. 2 

a grafu č. 1. 

Součástí zdravotnického týmu je naše fyzioterapeutka. V roce 2012 potřebovalo péči 

fyzioterapeuta více než 60 klientů našeho domova, což je v podstatě každý druhý klient. 

U některých klientů byla péče poskytována dlouhodobě každý den, jinde stačila včasná 

rehabilitace, která trvala týden nebo 14 dní, dokud nebyly odstraněny potíže. Rehabilitace je 

vždy zaměřena na zlepšení samostatnosti, posílení ochablých svalů a chůze.  Je velice důležité 

zlepšit kvalitu života lidí, kteří k nám přicházejí jako imobilní klienti. Snažíme se je naučit 

posadit, najíst se, učesat se bez jakékoli pomoci, a vedeme i k samostatnosti.  

Praktický lékař v  roce 2012 naordinoval elektroléčbu, magnetoterapii, masáže, vířivky a řadu 

následné péče po zlomeninách, operacích a při nových obtížích.  

 



19 
 

 

 

 



20 
 

Vykazování na zdravotní pojišťovny 

Tabulka č. 1 

    PŘEHLED VÝKONŮ OD 1.1.2012 DO 31.12.2012 

 
 Pojišťovna Body Čas  Počet klientů 

 111 2 899 342,00 9 918h 20min  100 

 201 859 611,00 2 957h 30min  21 

 205 36 383,00 97h 30min  1 

 207 100 890,00 348h 30min  3 

 211 1 108 409,00 3 755h 00min  23 

 Součet: 5 004 635,00 17 076h 50min  148 

CELKEM:  5 004 635,00 17 076h 50min  148 

 

 

 

Tabulka č. 2 

VYKAZOVÁNÍ - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2012 

 
 Pojišťovna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Součet 

 111 - VZP 134,7 146,9 193,1 201,2 204,1 207,0 235,5 241,0 259,5 262,6 247,7 278,1 2 611,4 

 201 - VOZP 62,1 59,1 68,9 67,4 65,1 58,7 63,0 64,3 69,5 66,4 61,4 67,6 773,5 

 205 - ČPZP 3,4 3,2 3,4 3,3 3,4 3,4 3,4 3,3 1,0 1,6 1,8 1,5 32,7 

 207 - OZP 
bank a 
pojišťoven 

8,9 11,8 10,9 6,5 6,7 6,4 6,7 6,6 6,5 6,5 6,3 6,8 90,6 

 211 - ZP MV 105,5 104,7 105,3 106,2 108,7 100,7 76,7 64,4 62,1 58,7 57,0 58,0 1 008,0 

 Celkem: 314,6 325,7 381,6 384,6 388,0 376,2 385,3 379,6 398,6 395,8 374,2 412,0 4 516,2 

               
Hodnoty jsou v tisících Kč 
 
 

Graf č. 1 
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Tabulka č. 3 

VYKAZOVÁNÍ - PRŮMĚRNÉ ČÁSTKY ZA KLIENTA ZA ROK 2012 - SESTRY 

 1. pololetí 1 2 3 4 5 6 

 Počet vykázaných klientů 85 (73%) 81 (70%) 92 (75%) 96 (79%) 94 (77%) 92 (76%) 

 Průměrná částka za klienta 2 665 2 783 3 102 3 153 3 154 3 084 

 

 2. pololetí 7 8 9 10 11 12 

 Počet vykázaných klientů 88 (73%) 95 (78%) 98 (83%) 99 (82%) 96 (79%) 95 (78%) 

 Průměrná částka za klienta 3 184 3 112 3 350 3 271 3 068 3 377 

 

 

Graf č. 2
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Stravovací úsek 

Stravovací úsek domova zajišťuje celodenní stravování uživatelů služeb. Do navrženého 

jídelníčku zasahují členové stravovací komise, kteří se scházejí s vedoucí kuchyně 

a dietní sestrou každý měsíc. Jídelní lístek je upravován na základě přání a připomínek  

uživatelů.  

 

Uživatelé si mohou vybrat ze sedmi variant stravy a libovolně si je měnit podle přání  

vždy jednou měsíčně. Dále je u nás běžným standardem, že si mohou vybrat ze dvou jídel 

k obědu a ze dvou jídel k večeři (teplá a studená večeře). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 varianty 1 2 3 4 5 6 7 

*
ce

n
a

 s
u

ro
v
in

 

snídaně 11,- 11,- 11,-  11,- 11,-  

svačina 8,-     8,- 8,- 

oběd 33,- 33,-  33,- 33,- 33,- 33,- 

svačina 8,-     8,- 8,- 

večeře 29,- 29,- 29,- 29,-   29,- 

 

celkem 89,- 73,- 40,- 62,- 44,- 60,- 78,- 

režie 61,- 61,- 61,- 61,- 61,- 61,- 61,- 

celkem 

s režií 
150,- 134,- 101,- 123,- 105,- 121,- 139,- 
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Ekonomika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMIKA  

            Skutečnost r. 2012 

                       v tis. Kč 

Materiálové náklady - potraviny 3 218 

Materiálové náklady - energie 4 101 

Materiálové náklady - DHM 121 

Materiálové náklady - spotř.mat. 1 400 

Osobní náklady 22 000 

      z toho mzdy a OON 16 294 

Údržba a opravy 762 

Služby 1 025 

Odpisy 4 865 

Ostatní náklady 116 

  

Celkem náklady 37 608 

  

  

VÝNOSY            Skutečnost r. 2012 

                       v tis. Kč 

Příjmy od obyvatel 13 562 

Příjmy od zdrav.pojišťoven 4 486 

Příspěvek na péči 5 044 

Ostatní výnosy 389 

Výnosy z úroků 60 

Vlastní výnosy 23 541 

Neinvestiční příspěvek-odpisy 4 865 

Provozní dotace město 325 

Státní dotace MPSV 9 100 

Dotace ÚP 83 

Čerpání fondů 23 

Čerpání darů 96 

cizí výnosy 14 373 

  

Celkem výnosy 37 914 

  

  

  

SPONZORING  

  

V roce 2012 jsme obdrželi od dárců 973 800 Kč.   

  


