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Když jsem v prosinci 2007 nastoupil do Domova pro seniory ve Frýdlantu nad Ostravicí, tehdy ještě 
na úsek ergoterapie, tak bych ani zdaleka nevěřil, co se dá v takovém zařízení za dva roky změnit. Dříve 
velice konzervativní prostory a zařízení, ale i myšlení a přístupy zaměstnanců se pozvolna začaly 
transformovat v uplatňování nových směrů, které si vyžádalo naplňování nového zákona č. 108/2006 Sb.  
o sociálních službách. 
Měnily se prostory, měnilo se myšlení zaměstnanců a s tím i kvalita poskytovaných služeb. Ale měnil se       
i pohled uživatelů a široké veřejnosti na naše zařízení a poskytované služby. Po zorganizování jarmarků       
a dne otevřených dveří a dalších aktivit jsme se také více otevřeli veřejnosti a ukázali jim, že už nejsme ten 
starý klášter s desetilůžkovými pokoji a nevábně vyhlížejícími chodbami s posedávajícími usouženými 
obyvateli. Náš zřizovatel i veřejnost si uvědomili, že jsme tady a že s námi musí počítat jako s rovnocenným 
společenským partnerem.  
V roce 2009 nám přibyla nová sociální služba Domov se zvláštním režimem a nově se utvářející kolektiv   
na tomto úseku potkala hned v létě neradostná novina, a to ohlášení inspekce kvality poskytování služeb, 
která se konala ve dnech 18. – 20. 11. 2010. A právě zde se zúročilo to nové myšlení a vynaložená práce 
v úspěchu, kterého jsme dosáhli. Inspekcí jsme prošli se ctí a vztyčili tak základní milník v cestě                   
k naplňování standardů kvality sociálních služeb v našem Domově a ukázali tak, že ono to jde i v tom 
starém klášteře. 
Samozřejmě ještě není vše tak, jak bychom si přáli. Pozůstatky minulosti ještě tak zcela nevyprchaly, 
organizace práce sem tam pokulhává, nedostatek finančních prostředků je dennodenním bubákem a našlo by 
se jistě mnohem více stínů, které zacloňují naše slunce spokojenosti, ale všechno nemůžeme mít naráz. 
Myslím si, že pokud si náš Domov další usilovnou prací dokáže získat spokojené a loajální zaměstnance       
a bude se nadále těšit přízni svých uživatelů a široké veřejnosti, stane se tak konečně místem, kde 
porozumění, pohoda a péče nejsou jen pouhá slova. Aspoň já bych si to ze srdce přál a hlavně to přeji všem, 
kteří v Domově žijí i pracují. 
 
            Milan Kuba 
            zaměstnanec 
 
 
 

 
         Velikonoční jarmark 2009 

 
 
 
 
 



1. Základní informace o Domovu pro rok 2010 

 
Organizace Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí je zřízena za účelem poskytování sociálních 
služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Organizace poskytuje tyto služby sociální péče:  
 

a) domov pro seniory dle ustanovení § 49 zákona o sociálních službách  
Domov pro seniory, Id 7110344   kapacita 76 lůžek 
 

b) domov se zvláštním režimem dle ustanovení § 50 zákona o sociálních službách  
Domov se zvláštním režimem, Id 6969901  kapacita 25 lůžek 
 

Organizace zajišťuje zdravotní péči definovanou v § 36 zákona o sociálních službách.  
 

Počet zaměstnanců organizace k 31. 12. 2009   83 osob 
 
Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí jako příspěvková organizace  byla  zřízena ke dni 1. 7. 1992  
usnesením  Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí ze dne 1. 7. 1992.  Dne 22. 2. 2007 Zastupitelstvo 
města Frýdlant nad Ostravicí  schválilo a vydalo novou doplněnou zřizovací listinu příspěvkové organizace 
a dne 17. 12. 2009 Zastupitelstvo města vydalo dodatek č. 1 Zřizovací listiny svým usnesením č. 21/4.3. 
 
Statutárním zástupcem organizace je ředitel, který je jmenován Radou města Frýdlant nad Ostravicí. 
 
Zřizovatel (Město Frýdlant nad Ostravicí) povoluje příspěvkové organizaci níže uvedené okruhy doplňkové 
činnosti navazující na její hlavní účel: 

a) poskytování služeb pro rodinu a domácnost 
b) hostinská činnost 
c) masérské, rekondiční a regenerační služby 
d) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti 
e) pronájem a půjčování movitých věcí 
 

Motto, které se kdysi stalo společným mottem pro všechny, kteří žijí v našem Domově: 

 „ Místo, kde porozumění, pohoda a péče nejsou pouhá slova.“ 
 

 
Posláním Domova pro seniory ve Frýdlantu nad Ostravicí je, s respektem k lidským právům                

a prostřednictvím individuální  podpory či pomoci, zajistit  seniorům v obtížné životní situaci služby, které 
mu nemohou být poskytnuty jinou sociální službou. 
 
      Posláním Domova se zvláštním režimem ve Frýdlantu nad Ostravicí je, s respektem k lidským 
právům a prostřednictvím individuální  podpory či pomoci, zajistit  seniorům s duševním onemocněním, 
kteří vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby, důstojné prožívání života. 

V poslání se odráží smysl existence zařízení - umožnit uživatelům Domova prožít důstojný a podle 
jejich přání i aktivní život, odstranit bariéry předsudků a společenských stigmat. 

Poslání reaguje na potřeby společnosti i konkrétních cílových skupin - potřeba společnosti - pomoci 
lidem, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí, nejsou schopni se o sebe postarat; potřeba seniorů – 
důstojnost, aktivita, sociální vztahy, potřeba smyslu života. 

 
          



 

                                      Velikonoční jarmark 2009 
 
 

2. Domov v roce 2009 

 
Aktivity:  
 

a) Uživatelé služby – v roce 2009 proběhly v celém zařízení Domova pro seniory závěrečné přípravy 
pro registraci nové sociální služby „Domov se zvláštním režimem“. Složitost realizace procesu byla 
dána strukturou potenciálních uživatelů služby, personálním složením zaměstnanců Domova a danou 
dispozicí objektu celého Domova.  
Stejně jako v roce 2008 uživatelé sociální služby byli hlavními účastníky procesu individuálního 
plánování, které prodělalo v roce 2009 výrazné kvalitativní změny ve vztahu k uživatelům. Těmto 
změnám předcházely vzdělávací semináře a konzultace k problematice poslání, ochrany práv osob, 
střetů zájmů a individuálnímu plánování. Kromě individuální práce s uživateli se v zařízení konaly    
i společné společenské, sportovní a kulturní akce, které rámovaly individuální práci s uživateli. 
V roce 2009 jsme uspořádali 46 akcí. Většinou se jednalo o společné akce, kterých se účastnili 
mobilní i imobilní uživatelé služby. Příkladem společného výletu byl zájezd na Hostýn, kterého se 
účastnili i uživatelé, kteří jsou již dlouhou dobu upoutáni na invalidní vozík. V roce 2009 jsme        
ve všední dny zpřístupnili prostory kaple našim uživatelům i veřejnosti. Otevření kaple mělo 
pozitivní dopad v oblasti propojení života obyvatel města i Domova. Rok 2009 provázely i další 
akce, které byly zaměřeny na větší propojení mezi městem, jeho obyvateli, a uživateli našich 
sociálních služeb (Velikonoční jarmark, Den otevřených dveří).  
 
Pro Domov je charakteristická vzájemná provázanost s životem v městě. Mnohých aktivit Klubu 
seniorů, Frýdlantské dechovky a pěveckého sdružení ECHO se účastní naši uživatelé buď aktivně, 
nebo jako posluchači. Součástí života seniorů v našem zařízení jsou i činnosti, které jsou zaměřeny 
na plnění individuálních přání uživatelů v souladu s možnostmi Domova. 
 

b)  Zaměstnanci -  v roce 2009 byli všichni zaměstnanci v přímé péči zapojeni do procesu hodnocení   
a sebehodnocení v závislosti na vytvořených principech odměňování a hodnocení zaměstnanců. 



Zásadním bodem pro hodnocení zaměstnance byl individuální přístup k uživatelům a jeho promítání 
se do individuálního plánování. Hodnotícími osobami byli nejen sami zaměstnanci a jejich 
nadřízení, ale i uživatelé sociální služby. 
Zároveň zaměstnanci procházeli v roce 2009 sérií školení, které byly zaměřeny na pochopení 
principů kvality v oblasti sociálních služeb, rozpoznání práv uživatelů služby, práv svých, střety 
zájmů, individuální plánování. Vzdělávání zaměstnanců bylo podpořeno obdržením dotace 
Moravskoslezského kraje se zaměřením na vzdělávání. 

 
Poskytované služby 
 

a) Kvalita služby – rok 2009 byl orientován na sociální práci s uživateli v oblasti individuálního 
plánování.  
Činnost směřovala k uspokojování individuálních potřeb uživatelů služby a jejich návaznou 
aktivizaci. Individuální práce s uživateli byla doprovázena procesem tvorby pravidel a metodik, 
kterého se účastnila převážná část zaměstnanců v přímé péči a někteří uživatelé služeb, případně 
rodinní příslušníci.  
Domov (pověření pracovníci) se v roce 2009 aktivně zapojil do komunitního plánování v rámci 
pověřené obce s rozšířenou působností Frýdlant nad Ostravicí. 

b) Vzdělávání – zaměstnanci procházeli v průběhu roku 2009 školeními, kterými si doplňovali             
a zdokonalovali své znalosti a dovednosti, především v komunikaci s uživateli služeb a sami mezi 
sebou, v oblasti procesu individuálního plánování a ochrany práv uživatelů služby.  Bylo realizováno 
12 společných školení. Další vzdělávání bylo prováděno formou individuálního doplňování              
si znalostí podle potřeb jednotlivců.  
Zaměstnanci s přijatými principy odměňováni obdrželi „Index profesního rozvoje zaměstnance“, 
který jim slouží pro zaznamenávání důležitých skutečností, které se odehrály v příslušném roce 
(profesní cíle rozvoje na definované období, seznam absolvovaných seminářů, seznamy 
absolvovaných supervizí a stáží). 

c) Supervize – V průběhu roku 2009 pokračovala aktivita supervize vedoucích pracovníků Domova,   
na kterou navázala supervize jednotlivých pracovních týmů pracovníků v přímé péči. Uskutečnily   
se      4 supervizní setkání na různé úrovni. Důraz v tomto roce byl dán na supervizní setkávání týmů 
v přímé péči. Se supervizorkou byl pro rok 2009 sepsán supervizní kontrakt. 

 

                               
          Morana 2009 

 
                                             
 
      



3. Výsledky hospodaření za rok 2009 
 

Hospodá řský výsledek - jeho výnosy a náklady celkem (v tis.  Kč) : 
   
                                          rozpo čet                                              sku tečnost  
   
Celkové výnosy                                              33 540 37 056 
   
Celkové náklady                                         33 540 36 648 
   
Hospodá řský výsledek 0 408 

 
Ekonomika 
 

a) Provoz 
Původně předpokládaný vyrovnaný rozpočet ve výši 33 540 tis. Kč byl navýšen v oblasti vlastních příjmů 
z hospodářské činnosti a z příspěvků na péči. Příjmy za rok 2009 dosáhly celkové výše 37 056 tis. Kč. 
Náklady v roce 2009 dosáhly částky 36 648 tis. Kč. Zvýšené náklady byly zapříčiněny především 
zvýšenými výdaji v oblasti energií a dodávaného tepla a posílením personálu v  Domově se zvláštním 
režimem. Zároveň se na starém objektu projevilo navýšení nákladů v opravě havárií na vodovodním             
a tepelném řádu. Nárůst nákladů byl způsoben i nutnými obměnami zastaralého materiálně technického 
vybavení Domova. 
 

b) Investice 
V roce 2009 jsme se soustředili na úpravu prostorů k bydlení našich uživatelů. Stavební úpravy byly 
zaměřeny na zvýšení soukromí uživatelů snížením vícelůžkových pokojů na ménělůžkové.  Bylo 
vybudováno 6 dvoulůžkových pokojů bez vlastního sociálního zařízení. 
V přízemí v blízkosti kulturního sálu, který je využíván nejen našimi uživateli, ale zároveň i jednotlivými 
spolky, které působí v Domově a zároveň slouží jako zázemí pro konání různých přednášek a seminářů, bylo 
rekonstruováno sociální zařízení na bezbariérové.  
Úpravy byly provedeny díky dotace Moravskoslezského kraje.  
Z prostředků Nadace OKD byla vybavena rehabilitace. 
Zásluhou investičního příspěvku zřizovatele ve výši 800 tis. Kč jsme provedli rekonstrukci osobního výtahu 
v Domově. 
Celkové investice v roce 2009 dosáhly částky 2 077 tis. Kč. 
 

Rozklad výnosů a nákladů v roce 2009 
 

 



 

 

 

 

4. Co chystáme v roce 2010? 

Každý rok je ve znamení určitých změn v našem životě. Pro nás, kteří žijeme v Domově, to bude 
především znamenat další přebudovávání pokojů na ménělůžkové. Naším cílem v roce 2010 je 
odbourat pokoje, ve kterých žije více lidí pospolu – stanovili jsme maximum: tři lidé na jednom 
pokoji s dostatečným prostorem pro život. V rámci humanizace zařízení bude naší snahou 
přebudovat strategický vstup z nádvoří do objektu tak, aby splňoval podmínku plné bezbariérovosti. 
Vstup slouží pro obyvatele našeho Domova, jako hlavní vstupní i výstupní tepna. Zároveň je hojně 
využíván návštěvníky našeho Domova. Jedná se o rodinné příslušníky našich uživatelů, početné 
zájmové skupiny osob, které jsou sdružovány pod Klubem seniorů, Svazem civilizačních chorob, 
Svazem lidí s tělesným postižením, Dia klubem, pěveckým spolkem ECHO a Frýdlantským 
dechovým souborem a mnoho dalších lidí, kteří přicházejí jako návštěvníci Domova i jako pacienti 
v péči lékařů, kteří působí v Domově. 
 



                                  Vinobraní 2009 

5. Osoby, kontakty  

 
funkce 

 

 
titul, jméno, příjmení 

 
telefon 
 

 
e-mail 

 
 
Ředitel: 
Ekonom: 
Vedoucí domova: 
Vedoucí kuchyně: 
Vedoucí prádelny: 
Metodik: 

  Sociální pracovnice: 
- pro práci s žadateli o umístění 
- pro hospodářské záležitosti 
Projektový manažer: 
Technický pracovník: 
 
Domov pro seniory: 

 
Ing. Jiří Hořínek 
Jiří Svěch 
Jarmila Běčáková 
Jana Liduchová 
Věra Pilchová 
Mgr. Bc. Milan Kuba 
 
Lenka Šimíková 
Dana Blahutová 
Mgr. Zuzana Poppek 
Jan Pyško 
 
recepce/spojovatelka 
fax 
web 

 
558 441 614 
558 411 610 
558 441 636 
558 441 617 
558 441 633 
558 441 627 
 
558 441 639 
558 441 629 
 558 441 612 
558 441 612 
 
558 441 611 
558 441 625 

 
jiri.horinek@domovfrydlantno.cz  
jiri.svech@domovfrydlantno.cz  
jarmila.becakova@domovfrydlantno.cz  
jana.liduchova@domovfrydlantno.cz  
vera.pilchova@domovfrydlantno.cz  
milan.kuba@domovfrydlantno.cz  
 
lenka.simikova@domovfrydlantno.cz  
dana.blahutova@domovfrydlantno.cz  
zuzana.poppek@domovfrydlantno.cz  
jan.pysko@domovfrydlantno.cz  
 
domov@domovfrydlantno.cz  
 
www.domovfrydlantno.cz  

 
Závěrečné slovo 

 
Život v Domově je každý rok něčím velmi zvláštní, neopakovatelný. Každý rok je ve znamení nějaké 
události, činnosti, dění.  
Ten loňský byl zvláštní vysokým úsilím a nasazením všech lidí v Domově – uživatelů i zaměstnanců. Mimo 
ně určitě byli zapojeni do velkého kolotoče i rodiny zaměstnanců. Minulý rok byl ve znamení příprav         
na inspekci kvality sociálních služeb a na vlastní inspekci. Inspekce souvisela s úsilím všech zaměstnanců, 
kteří museli zapnout všechny síly. U mnohých to bylo i mnoho probdělých nocí. Práce však byla 
korunována výborným výsledkem.  
Pro mě to byl rok, kdy jsem s napětím sledoval proměnu našich zaměstnanců i mnohých uživatelů.            
Od pocitu buzerace až po pocit vítězství a uspokojení – „Jde to“!  
Za uplynulý rok chci především poděkovat těm zaměstnancům, kteří si zvolili nebo „nechtěně“ vstoupili     
do sociální služby „Domov se zvláštním režimem“. Děkuji těm, kteří se v tomto období stali tahouny           
a motory změn. 

                    Jiří Hořínek, ředitel 



 
 
 

Dárci, kteří v roce 2009 přispěli na provoz 
Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí 

 
* 

Peněžní dary: 
 

1. Obec Dobrá       8 000 

2. Švarcová Viera     1 000 

3. Legerská Marie     5 000 

4. Němec             25 000  

5. Němcová            25 000 

6. Adventisté 7. dne       5 000 

7. Gastro Star Fish       2 000 

8. Ing. Hořínek        1 000 

9. Pekárna PINO          10 000  

10. Mohelník Václav    3 679 

11. Alimpex Food     3 500 

12. Remedia Lékárna          10 000 

13. Tesař Bronislav    3 100 

14. JUDr. Novobilský          20 000 

15. Reinelt Verner         5 000 

16. Těšínské jatky      25 000 

17. Gastro instant                      10 000 

18. Nytra Martin                           2 000 

19. MUDr. Škapová Šárka             5 000 

 
   Celkem:         169 279,-Kč 
 

* 
Dotace: Moravskoslezský kraj     410 000,- Kč 
(vzdělávání zaměstnanců, humanizace zařízení) 
Nadace OKD (modernizace úseku rehabilitace)  311 000,- Kč 
 

Celkem       711 000,- Kč 

 
* 

 

Všem upřímné díky 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

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 registrované sociální 
služby: „domovy pro seniory“ pod identifikátorem 7110344 

„domov se zvláštním režimem“ pod identifikátorem 6969901. 
 
 

*   
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
     
 


