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Úvodní slovo zřizovatele
Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí sídlí v jednom z nejhezčích historických objektů města, bývalém
Bedřichově výchovném ústavu z sedmdesátých let 19.století. V současnosti se mění systém sociálních
služeb. Novou podobu nabírá způsob péče o seniory. Hlavní důraz je kladen na důstojnost, individuální
možnosti a partnerský přístup.
Pro zabezpečení důstojných životních podmínek splňujících nároky moderní doby se připravuje rozsáhlá
přestavba objektu.
Ing. Jiří Mořkovský, starosta

duben 2008

1. Příběh manželů Marie a Antonína Lojkáskových
Do Domova pro seniory, tehdy důchodců, přišli 28. října 2004.
Bydleli jsme v domku na Ostravici. Domek zdědila vnučka, a pro nás je lepší žít v Domově.
Já jsem si nemohla zvyknout na to světlo na chodbě, když jsme šli doma spát, vždycky jsme měli tmu.
Není to tady jak doma na chalupě.
A já jsem si tady zvyknul hned. Člověk žil doma skromně. Tady máme všechno.
Já jsem byla doma. Byla jsem ráda na zahrádce a mám ráda zvířátka.
Ráda čtu. Všechno, co mi přijde pod ruku, a ráda pletu – klukům hlavu.
S úsměvem dodává paní Marie.
Směrem k manželovi.
Dycky jsem ho obdivovala, jakou má trefu. Dělal rád násady na hrábě, kosy, motyky.
Pan Antonín pracoval v JZD.
Neměl jsem řidičák, a dělal jsem všecko. Děvečka pro všechno. Už mám 78 let. Mám špatnou páteř. Chci si
odpočinout.
Od roku 1964 jsme spolu. Od 10-tého října.
Máme dvě dcery, jedna je v Malenovicích u Zlína, a jedna v Lipové. Někdy si k ní zajedu, říká paní Marie.
Kluk se v osmadvaceti zabil kvůli dcerce.
Vnuk i vnučka za námi někdy přijedou.
Co do budoucna:
Paní Marie. Mám ráda zvířátka, celý život jsem je měla ráda. Pejsky, kočky. Kočka je lepší, ta aspoň
neštěká. Nemohla jsem si tu zvyknout, ale jak jsem uviděla kočky, tak to byl konec, práci jsem si vybrala
v Domově sama.
Mám tady své kočičky. Jsem jako krysař, když se objevím, všecko to letí za mnou.
Pan Antonín. Rád zajdu pro nákupy. Na nákupech se někdy setkám s někým z Ostravice a povykládám si,
zavzpomínám na to, co bylo. Jak jsme hospodařili, dělali na JZD. Chci si odpočinout. Stačí nám ten tranďák.

2. Poslání Domova
Posláním Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí je poskytování služeb sociální péče pobytového
charakteru v zařízení sociální služby „domov pro seniory“ v nepřetržitém provozu 24 hodin denně,
celoročně, s orientací na seniory s důrazem na poskytování takové služby, která uživatelům zajistí prožívání
důstojného stáří a která se blíží možnosti žít životem, který je běžný pro většinu jejich vrstevníků.
Heslem pro Domov je věta, která hovoří o tom, jak by si ti, kteří tady bydlí a ti, kteří tady pracují
představovali svůj život v Domově: „Místo, kde porozumění, pohoda a péče nejsou pouhá

slova.“

3. Domov v roce 2007
Název sociální služby: domovy pro seniory
Identifikátor registrované sociální služby: 7110344

Kapacita domova:
Počet zaměstnanců:
Rozpočet:

plán
106
vyrovnaný 26 483 tis. Kč

skutečnost
104,68
68
výnosy 30 063 tis Kč
náklady 28 751 tis Kč

Aktivity: V roce 2007 jsme se zaměřili na aplikaci základních principů a zásad poskytování sociální služby
v souladu se Zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb. V průběhu roku jsme zahájili aktualizační proces
Standardů kvality sociálních služeb s orientací na uspokojení potřeb uživatelů služby. Byly posíleny oblasti
konkrétních aktivit pro seniory a se seniory. V roce 2007 byl kromě série drobných jednodenních akci
(valentinské odpoledne, svátek matek, smažení bramboráků, vinobraní, společné setkání uživatelů, jejich
příbuzných a přátel a zaměstnanců, adventní setkání, vánoční koncerty a vystoupení žáků, ….) realizován i
poznávací zájezd seniorů na Lysou Horu – po deseti letech to bylo poprvé, co si naši uživatelé někde vyjeli.
Lysá Hora byla vybrána záměrně, protože je dominantou Beskyd a pro mnohé uživatele našich služeb je to
symbol jejich přirozeného domova. Přes nepřízeň počasí se naplnil celý autobus.
Vzdělávání a supervize: V roce 2007 jsme zahájili proces vzdělávání zaměstnanců. Vzdělávání bylo
především zaměřené na objasnění změn v poskytování sociálních služeb v chápání služby a přechodu služby
od medicínsko-materiálního chápání na chápání v kontextu s dodržováním základních principů a zásad
poskytování sociální služby v souladu se Zákonem o sociálních službách.
V roce 2007 jsme rovněž zahájili proces supervize (skupinové supervize u vedoucích pracovníků).
Registrace: Zákonnou aktivitou roku 2007 byla registrace poskytované služby. Registraci jsme úspěšně
absolvovali a obdrželi jsme rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro sociální službu
„domovy pro seniory“ pod identifikátorem služby 7110344.
Ekonomika: Plánovaný rozpočet na rok 2007 byl sestaven jako vyrovnaný.
Skutečný stav: Nárůst v příjmové a výdajové stránce byl způsoben především převzetím
provozu prádelny a úklidové služby v Domově, uzavřením smlouvy o poskytování zdravotnických úkonů za
úhradu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a rozšířením služeb stravovacího provozu. Celkové
hospodaření roku 2007 skončilo se ziskem 1 312 tis Kč. Tento zisk byl zaúčtován na vrub ztrát z minulých
let.
Investice: V oblasti investičních aktivit byly uskutečněny kroky k možné rekonstrukci „Domova“ se
zaměřením na zlepšení materiálně technického vybavení a zlepšení podmínek života uživatelů služby a
zaměstnanců. Byl zpracován stavební projekt rekonstrukce „Domova“, bývalého kláštera, a zpracována
žádost o investiční dotaci na MPSV. Této žádosti bylo přiděleno evidenční číslo a v roce 2007 byla
aktualizována podle požadavků ministerstva a zaslána v požadovaném termínu na MPSV. Z drobných
investic byl obměněn strojový park Domova – zahradní technika a technika pro údržbu a vlastní provoz
Domova.

z výletu na Lysou Horu

setkání zaměstnanců

4. Výsledky hospodaření za rok 2007
Plánovaný rozpočet na rok 2007 byl vyrovnaný: výnosy se rovnaly nákladům a činily před první změnou
rozpočtu 26 483 tis. Kč. Po změně byl rozpočet rovněž vyrovnaný a dosáhl částky 28 004 tis Kč.
Skutečný výsledek hospodaření za rok 2007:
Výnosy dosáhly částky 30 063 tis Kč.
Náklady dosáhly částky 28 751 tis Kč.
Hospodářský výsledek za rok 2007 byl kladný a činil 1 312 tis Kč.
Skladby výnosů a nákladů jsou uvedeny v přiložených grafech.
Kladný hospodářský výsledek byl zaúčtován na vrub ztrát z minulých let.
V porovnání s rokem 2006 náklady v roce 2007 byly o cca 1 000 tis Kč vyšší, výnosy byly v roce 2007 o cca
2 300 tis vyšší. Navýšení bylo především způsobeno převzetím provozu prádelny a vytvořením prostoru pro
vykazování placené zdravotnické péče uživatelům sociálních služeb.

Tabulka výnosů a nákladů
Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Výnosy (v tis Kč)

29330

27750

30 063

Náklady (v tis Kč)

29430

27666

28 751

Výsledek hospodaření (v tis Kč)

-99

84

1 312

Počet uživatelů služby

157

123

105

Graf výnosů a nákladů s podíly jednotlivých účtů

5. Co chystáme v roce 2008?
Rok 2008: Naším cílem je v roce 2008 rozvinout zahájený proces zavádění a aktualizace standardů kvality
sociálních služeb včetně individuálního plánování a naplňování individuálních plánů do života domova,
uživatelů sociálních služeb, zaměstnanců a těch, kteří zde přicházejí na návštěvu. Tyto kroky úzce souvisí
s aplikací základních zásad a principů zákona o sociálních službách.
V oblasti investičních aktivit se chceme soustředit na přípravu plánované rekonstrukce Domova a jeho okolí.

6. Osoby, kontakty

funkce

titul, jméno, příjmení

telefon

e-mail

Ředitel:
Ekonom:
Vedoucí domova:
Vedoucí kuchyně:
Vedoucí prádelny:
Sociální pracovnice:
pro práci s žadateli o umístění
pro hospodářské záležitosti
Technický pracovník:

Ing. Jiří Hořínek
Jiří Svěch
Jarmila Běčáková
Jana Liduchová
Věra Pilchová

558 441 614
558 411 610
558 441 636
558 441 617
558 441 633

jiri.horinek@domovfrydlantno.cz
jiri.svech@domovfrydlantno.cz
jarmila.becakova@domovfrydlantno.cz
jana.liduchova@domovfrydlantno.cz
vera.pilchova@domovfrydlantno.cz

Věra Švarcová, DiS
Dana Blahutová
Jan Pyško

558 441 639
558 441 613
558 441 612

vera.svarcova@domovfrydlantno.cz
dana.blahutova@domovfrydlantno.cz
jan.pysko@domovfrydlantno.cz

Domov pro seniory:

recepce/spojovatelka
fax
web

558 441 611
558 441 625

domov@domovfrydlantno.cz
www.domovfrydlantno.cz

Závěrečné slovo ředitele – poděkování
Rok 2007 byl rokem zrání a poznávání se.
Pro zaměstnance je rok 2007 rokem změny smýšlení: přechodu Domova od jeho medicínsko-utilitární
podoby k podobě Domova v souladu s vítězným heslem soutěže: jak by si Ti, kteří tady bydlí a Ti, kteří
v Domově pracují představovali život v Domově pro seniory: „Místo, kde porozumění, pohoda a

péče nejsou pouhá slova.“
Pro uživatele služeb je změna smýšlení rovněž velmi náročná. Byli jsme zvyklí na jiný pohled, říkají.
Přesto všechny změny jsou zaměřeny na člověka a pro člověka.
Změna představuje vždy mít v sobě kus nadšení a sílu změnu realizovat.
Děkuji všem zaměstnancům, kteří se na tomto procesu změny kvality podílejí, kteří jsou jejími protagonisty,
za jejich obětavost, píli a trpělivost.
Děkuji všem uživatelům služby, kteří mají touhu po radosti ze života a svůj život se snaží naplnit aktivitou,
byť jen maličkou.
Děkuji zřizovateli, že procesu změny dává zelenou.
Děkuji všem dárcům, že jsou vnímaví k potřebám svých bližních.

Ing. Jiří Hořínek

březen 2008

Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí je příspěvkovou organizací
Města Frýdlantu nad Ostravicí.
Domov byl zřízen na základě usnesení zastupitelstva
Města Frýdlantu nad Ostravicí dne 1. 7. 1992.
V souladu se zákonem o sociálních službách má Domov registrovanou službu
„domovy pro seniory“ pod identifikátorem 7110344.

*

Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí
IČO: 00847020
Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Telefonické spojení: +420 558 441 611
E-mail: domov@domovfrydlantno.cz
Web: www.domovfrydlantno.cz

Bankovní spojení: č. ú. 36031781/0100, Komerční banka, pobočka Frýdlant nad Ostravicí

Dárci, kteří v roce 2007 přispěli na provoz
Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí

*
JUDr. Vladimír Novobilský
Pharm.Dr. Věra Šigutová
Obec Dobrá
Ing. Milan Kostka
Jiří Štivar
Zdeněk Kokeš
Vítězslav Němec
František Březina
MUDr. Šárka Škapová
Zdeněk Žvak
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