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Výroční zpráva 
za rok 2013 
 
 
Domov důchodců Roudnice n.L. 
      
 

  



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   

- 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.  
 

 

 

 

 

 



Personalistika a vzdělávání zaměstnanců 
 

V roce 2013 pracovalo v domově důchodců 85 zaměstnanců (v průměru 80 přepočtených 

zaměstnanců). 

 

Organizační schéma 
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Ředitel 

Ekonom Vedoucí zdravotně pečovatelského úseku 

1 

Zdravotní sestra 

10 

Fyzioterapeut 

0,14 

Manažer sociální péče 

1 

Pracovník přímé obslužné péče 

28 

Pradlena – šička 

3 

Vedoucí sociálně aktivizačního úseku 

1 

Sociální pracovnice 

1 

Instruktor sociální péče 

4 



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 v roce 2013:  

Sociálně aktivizační úsek 

- Zvládání agrese 

- Smyslová aktivizace podle Lore Wehnner 

- Zdravotní gramotnost – zdravá výživa 

- Taneční terapie s PhDr. Petrem Veletou 

- Proměny stáří a gerontooblek 

- Workshop pro aktivizační pracovníky 

- Nový občanský zákoník – dopady na poskytovatele sociálních služeb 

- Doporučený postup k zajištění fakultativní činnosti při poskytování sociálních služeb 

- Uplatnění asertivity při jednání s klienty 

- Jak mohou sociální pracovníci zlepšit kvalitu života umírajících 

- Hodnocení a profesní rozvoj zaměstnanců 

- Konflikty a jejich zvládání 

- Úvod do problematiky personálního a organizačního zajištění sociálních služeb – standard č. 9 

a 10 

- Změny zákona o sociálních službách k 1.1.2014  

Zdravotně pečovatelský úsek: 

- Psychologie a komunikace ve zdravotnictví 

- Proměny stáří a geronto oblek 

- Managment inkontinence 

- Novinky v ošetřování inkontinentních klientů 

Ekonomický úsek: 

- Novela odpadového zákona 

- Změny ve mzdových předpisech 2014 

- Účtování příspěvkových organizací 

- Seminář pro ekonomy 

- Problematika systému HACCP 

- Stravování a provoz v sociálních službách 

- Účetnictví 

 



Počty klientů v roce 2013 
 

Tabulka č. 1 – Počet klientů v jednotlivých měsících 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1 k tabulce č. 1 

 

Počet nástupů do DD:  32 

Počet úmrtí: 28 

Počet odchodů: 3 

Průměrný věk: 82,9 
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Věkové složení klientů 
 

Graf č. 2  Domov pro seniory 

 

 

Graf č. 3 Domov se zvláštním režimem 
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Příspěvky na péči 
 

Graf č. 4 Domov pro seniory 

 

 

Graf č. 5 Domov se zvláštním režimem 
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Počet zájemců o službu a skladba podle bydliště 
 

Graf č. 5 Skladba zájemců o službu podle bydliště  

 

 

Graf č. 6 Skladba zájemců o službu podle bydliště 
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Sociálně aktivizační úsek 
 

Sociální úsek tvoří vedoucí úseku, sociální pracovník a tři instruktoři sociální péče (dále jen 

ISP).  Jejich hlavní pracovní náplní je kromě plnění funkce klíčových pracovníků aktivizace 

seniorů. 

Aktivizace seniorů je především prevencí proti ztrátě soběstačnosti. Vychází z ergoterapie 

(léčba prací) – pojí se s naplněním volného času, kdy aktivity při něm konané mohou 

zlepšovat soběstačnost seniora, posílit jeho psychickou i fyzickou kondici, také poskytuje 

seniorům uvědomění si vlastní ceny. 

Aktivizace by v neposlední řadě měla pomáhat překonat pocity „odložení“, které senior může 

zažívat po umístění v domově. Měla by mu pomáhat zbavit se strachu z těchto zařízení, nalézt 

nové známé, přátele. Zapomenout na bolest, útrapy a hlavně důstojně a v pohodě prožít 

podzim života.  

Náš domov seniorů nabízí řadu aktivit: 

 trénování paměti, 

 ranní kondiční cvičení  

 muzikoterapii 

 odpolední přednášky na různá témata 

 promítání starých filmů 

 taneční odpoledne 

 ples 

 sportovní klání –, petanque, šipky, kuželky, atd., 

 odpolední vycházky do okolí nebo na zahradu v domově, 

 návštěva večerních představení v městském KD 

 možnost využití počítače  

 možnost sledování televizních programů ve společenských místnostech na každém 

patře  

Každý týden ve středu se koná v domově bohoslužba, kterou navštěvují nejen naši uživatelé 

služeb, ale také návštěvníci „ z venku“.  Aktuální program aktivit je vždy vyvěšen na nástěnce 

na každém oddělení v domově. 

Mimo hromadných akcí se aktivizační pracovnice zaměřují na individuální aktivizaci u 

uživatelů služeb, kteří se nemohou nebo nechtějí z různých důvodů účastnit výše uvedených 

aktivit. Individuální aktivizace je hodně využívána.  

Každý rok se snažíme pozvat do domova známou osobnost. V loňském roce jsme mohli 

přivítat Jiřího Štědroně. 

 Minulý rok aktivizační úsek zorganizoval velmi podařenou oslavu 10. výročí otevření 

domova.  I na této akci vystoupili známé osobnosti. Akci moderoval Slávek Boura 



a vystoupili Standa Hložek, Richard 

Adam a Dalimil Klapka. Kromě nich 

přišly zazpívat a zahrát známé sbory 

Zlatá střední, Ambiam a dětský 

pěvecký sbor z Budyně n.O. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Leden- prosinec 2013 

3.1. návštěva kostela – Betlém – 1. skupina 

4.1. Tříkrálová sbírka 

8.1.  návštěva kostela – Betlém – 2. skupina 

24.1.  přednáška „Obce na Podřipsku“ – p. Neruda – 1. část 

31.1. kulečník s Keckou – turnaj s dětmi NZDM 

5.2. koncert – Duo Jadran 

13.2. kulečník s Keckou – turnaj s dětmi NZD 

15.2. ples DD – 10. výroční ples 

21.2. přednáška „Obce na Podřipsku“ – p. Neruda – 2. část 

27.2. návštěva nově otevřeného Kauflandu – 1. skupina 

5.3.  návštěva nově otevřeného Kauflandu – 2. skupina 

8.3. pečení velikonočních perníčků 

11.3. Turnaj v šipkách s dětmi z Kecky - turnaj s dětmi NZDM 

12.3. návštěva Galerie kraslic v Libotenicích – dopol. i odpol- 2. skupiny 

13.3. děti ze ZUŠ v Roudnici n.L. – dramatické odd. – Pohádka o Otesánkovi, pěvecké odd. – 

pěvecké vystoupení 

14.3. Galerie moderního umění v Roudnici n.L., setkání s fotografem, p. Helbichem, 

shlédnutí jeho výstavy a filmu o jeho práci a životě 

19.3. návštěva Prodejní dílny lid. tradice – Bechlín – dopol i odpol. – 2 skupiny 

20.3 DD Libochovice – turnaj ve cvrnkané 

21.3. vyprávění s promítáním Roudnický kostel Narození Panny Marie – p. Neruda 

25.3. návštěva Velikonoční výstavy v knihovně v Roudnici n.L. – dopol. i odpol. – 2 skupiny 

26.3. vystoupení Zlaté střední 

28.3. večerní představení v KD Říp – Jako doma s Ivo Šmoldasem 

11.4. holčičí odpoledne s Mary Kay 



24.4. turnaj v šipkách v DD Libochovice 

30.4. Pálení čarodějnic 

3.5. vystoupení dětí z DDM Trend ke Dni matek 

9.5. přednáška „Cestování po Izraeli“ 

10.5. turnaj v ruských kuželkách 

16.5. večerní představení v KD Říp – Jako doma s Vlastimilem Harapesem 

17.5. pečení perníčků 

27.5. – 31.5. sportovní olympiáda v DD 

7.6. výroba keramiky s dětmi z NZDM Kecka 

14.6. dopolední představení dětí ze ZŠ Jungmannova v KD Říp 

21.6. návštěva Jarmarku 3. ZŠ v Roudnici n.L. 

1.7. – 12.7. canisterapie 

18.7. přednáška o Africe 

8.8. hudební pořad věnovaný životu a písničkám Milana Chladila 

15.8. zábava s heligonkáři 

22.8. holčičí odpoledne s Mary Kay 

27.8. jízda vláčkem 

7.9. oslava 10. výročí  

12.9. návštěva výstavy v Galerii moderního umění v Roudnici n.L. 

19.9. promítání – cestopis – p. Neruda 

20.9. „Čaj o páté“ s dětmi z NZDM Kecka 

24.9.  taneční zábava se skupinou Terezky 

26.9. promítání filmu „Nebe a dudy – p. Neruda 

16.10. turnaj v kuželkách v DD Libochovice 

17.10. promítání cestopisu Tajemná Zambie 

17.10.  večerní představení v KD Říp – Jako doma s Pepou Fouskem 



21.10. přednáška o Karlu Jeřábkovi – p. Neruda 

24.10.  hudební vystoupení Hodinka s operetkou a muzikálem 

6.11. deskové hry s dětmi z NZDM Kecka 

7.11. promítání cestopisu – p. Neruda 

18.11. vystoupení Jiřího Štědroně a Jožky Zemana 

20.11. bubnování a dětmi z NZDM Kecka 

21.11. promítání filmu – p. Neruda 

22.11. taneční zábava s Pražskými Heligonkáři 

1.12. slavnostní rozsvícení vánočního stromu v DD 

3.12. návštěva „besídky“ pro seniory v KD říp pořádané soc. odborem MěÚ Roudnice n.L. 

4.12. vystoupení dětí z MŠ Pastelka 

9.12.  vystoupení Tomáše Ringela z Talentmánie a dětí ze ZUŠ v Roudnici n.L. 

10.12. koncert pro housle a klavír  

18.12. koncert Českého klavírního dua Helena a Jaromír Melmuka 

20.12 koncert Dětského pěveckého sboru z Budyně n.O. 

27.12. silvestrovská zábava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Spolupráce s jinými subjekty 
  

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

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

se 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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Zdravotní úsek 

Zdravotně pečovatelský úsek se v roce 2013 skládal z 28 pracovnic v přímé obslužné péči 

a 7 zdravotních sester s registrací a 2 zdravotní sestry bez registrace a 1 fyzioterapeutky. 

Pracovnice přímé obslužné péče měly svoji přímou nadřízenou- manažerku sociální péče. 

Zdravotní sestry vedla staniční sestra. Celý tento tým vedl vedoucí zdravotně 

pečovatelského úseku. Pracovnice přímé obslužné péče poskytovaly péči individuální a 

snažily se uspokojovat bio- psycho- sociální potřeby klientů.  

Rozdělení klientů podle zdravotního a tělesného stavu v roce 2013: 

 33 mobilních uživatelů s chodítkem  

 19 mobilních uživatelů pomocí invalidního vozíku 

 16 mobilních uživatelů s holemi 

 15 uživatelů je mobilních za pomoci druhé osoby 

 21 uživatelů je imobilních 

 34 uživatelů trpí metabolickým onemocněním- diabetes mellitus 

 78 uživatelů trpí demencí 

Jako vloni navštěvoval náš domov každé úterý praktický lékař, který ordinoval v 

ambulanci na ošetřovatelském oddělení. V případě, že klient nemohl přijít za lékařem, 

lékař šel za klientem na pokoj. Vedle praktického lékaře k nám docházela psychiatrička, 

která ordinovala 1x za 14 dní v pondělí a kožní lékařka přicházela zase 1x za 14 dní v 

pátek. Zdravotní sestry vykázaly v roce 2013 - 5275000,00 Kč. Přehled vykazování a 

fakturované částky za rok 2013 naleznete v tabulce č.1 a grafu č.1. 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Tabulka č.1 

 
VYKAZOVÁNÍ - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2013 

 

 Pojišťovn

a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Součet 

 111 - VZP 121,0 107,0 120,2 121,2 110,9 125,6 151,0 148,7 144,5 171,4 160,8 168,8 1 651,1 

 201 - 

VOZP 

88,6 85,5 90,7 91,0 81,7 77,5 87,5 89,7 86,3 87,4 84,6 77,6 1 028,1 

 205 - 

ČPZP 

141,5 129,6 144,9 127,1 134,9 129,7 134,2 124,5 115,8 112,5 114,0 114,5 1 523,2 

 207 - OZP 

bank a 

pojišťove

n 

3,2 3,6 4,0 6,7 6,9 6,8 7,0 7,0 6,4 11,3 10,7 10,2 83,8 

 211 - ZP 

MV 

86,3 87,5 94,4 79,8 84,2 79,1 85,7 81,6 76,1 86,2 75,2 72,7 988,8 

 Celkem: 440,6 413,2 454,2 425,8 418,6 418,7 465,4 451,5 429,1 468,8 445,3 443,8 5 275,0 

Hodnoty jsou v tisících Kč 

 

 

 

Graf č. 1 

 

 

 



 

 

Tabulka č. 2 

VYKAZOVÁNÍ - PRŮMĚRNÉ ČÁSTKY ZA KLIENTA ZA ROK 2013 - SESTRY 

 

 1. pololetí 1 2 3 4 5 6 

 Počet vykázaných klientů 101 (81%) 101 (81%) 102 (81%) 102 (81%) 95 (76%) 99 (78%) 

 Průměrná částka za 

klienta 

3 524 3 305 3 606 3 379 3 323 3 297 

 

 2. pololetí 7 8 9 10 11 12 

 Počet vykázaných klientů 104 (82%) 95 (76%) 91 (70%) 99 (77%) 91 (72%) 95 (73%) 

 Průměrná částka za 

klienta 

3 635 3 612 3 301 3 635 3 479 3 387 

 

 

 

 
 

Graf č.2 

 

 

 

 

 



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 

*
c
e
n

a
 s

u
r
o
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,- 



Ekonomika 

EKONOMIKA 
                Skutečnost r. 2013 

                          v tis. Kč 

Materiálové náklady - potraviny   3 088 

Materiálové náklady - energie   4 032 

Materiálové náklady - DHM   1203 

Materiálové náklady - spotř.mat.   1 835 

Osobní náklady   23 571 

      z toho mzdy a OON   17 667 

Údržba a opravy   612 

Služby   1 263 

Odpisy   4 474 

Ostatní náklady   1217 

      

Celkem náklady   41 295 

      

   VÝNOSY              Skutečnost r. 2013 

                          v tis. Kč 

Příjmy od obyvatel   14 560 

Příjmy od zdrav.pojišťoven   5 259 

Příspěvek na péči   7 180 

Ostatní výnosy   342 

Výnosy z úroků   63 

Vlastní výnosy celkem   27 404 

Neinvestiční příspěvek-odpisy   4 458 

Provozní dotace město   0 

Státní dotace MPSV   9 170 

Dotace ÚP   60 

Příspěvek vzdělávacího centra   277 

Čerpání darů   0 

cizí výnosy   13 965 

      

Celkem výnosy   41 369 

   Organizace hospodařila v roce 2013 s celkovou částkou 41 369 tis. Kč. 

   

   SPONZORING 
 

   V roce 2013 jsme obdrželi od dárců 152 000 Kč.   

 

 


