
Výroční zpráva o činnosti
a rozbor hospodaření za rok 2008

  

�ázev organizace:  Městská správa sociálních služeb
Sídlo organizace:    Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice
IČO:                        003 80 504
Zřizovatel:              Město Boskovice
Kontakt:    www.msssboskovice.cz



Úvodem

  
Hlavním  zaměřením  činnosti  Městské  správy  sociálních  služeb,  jako  příspěvkové

organizace  města  Boskovice  je  poskytování  sociálních  služeb  seniorům  a  zdravotně
postiženým  občanům,  kteří  z důvodu  věku  nebo  zdravotního  stavu  nejsou  dostatečně
soběstační  a  k  překonání  obtížné  životní  situace  nebo  nepříznivých  životních  podmínek
potřebují  pomoc  sociálních  služeb.  MSSS  zajišťuje  v Boskovicích  na  základě  registrace
sociální  služby typu   Domov pro seniory,   Domov se zvláštním režimem a  pečovatelskou
službu včetně provozu dvou Domů s pečovatelskou službou.  

Organizace  MSSS  hospodařila  v roce  2008  s finančními   prostředky  ve  výši
48 milionů korun.  Přibližně 30 milionů tvořily vlastní  příjmy organizace za poskytované
sociální služby a realizovanou hospodářskou činnost, 10,2 milionu byla organizaci poskytnuta
státní dotace  MPSV a 7,7 milionu korun činil příspěvek Města Boskovice, jako zřizovatele
příspěvkové organizace.  V průběhu roku 2008 organizace  investovala  finanční  prostředky
přesahující  3  miliony  korun  do obnovy  hmotného  investičního  majetku  a  materiálně
technického vybavení.

Hlavní snahou organizace v roce 2008 bylo přizpůsobit provoz poskytovaných služeb
novým  podmínkám  zákona  o  sociálních  službách,  zejména  v oblasti  standardů  kvality.  
Pro  poskytování  sociálních  služeb  v současné  době  již  nestačí  jen  nadšení  a  empatie,  
ale  pracovníci  musí  rozvíjet  svoji  odbornost  a  přizpůsobovat  se  novým  metodám  práce  
a  požadavkům profese.  Náročné  změny vycházející  z principu  individuálního  poskytování
sociálních  služeb  vyžadují  zvýšené  úsilí  a  týmovou  spolupráci  zaměstnanců  na  všech
pracovních  pozicích.  Jsme na  začátku  dlouhé cesty  vedoucí  k  formulování  a   naplňování
pravidel  moderních,  kvalitních,  efektivních a zároveň lidsky vnímaných sociálních služeb,
které se přizpůsobují novým požadavkům doby.  Máme za sebou nemalý kus práce a úsilí.
Přejme si, aby se nám i nadále dařilo držet správný kurz a směr.

Rok  2008  je  za  námi.  Všem  spolupracovníkům  děkuji  za  jejich  celoroční  práci  
a  vysoké  pracovní  nasazení.  Poděkování  patří  i  představitelům  města  za  jejich  důvěru  
a podporu. Děkuji rovněž všem našim pomocníkům z řad dobrovolníků za obětavou práci,
obchodním  partnerům  a  spřízněným  organizacím  za  dobrou  spolupráci  a  sponzorům  za
štědrou přízeň.     
          
                                                                                      

Marie Sáňková, ředitelka MSSS
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Hospodaření Městské správy sociálních služeb

Základní údaje k     31. 12. 2008  

     Městská správa sociálních služeb je příspěvkovou organizací Města Boskovice.  Podle
zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje na základě registrace sociální služby
typu  

• Domov pro seniory
• Domov se zvláštním režimem
• Pečovatelskou službu včetně provozu Domů s pečovatelskou službou

     Organizace vykonává hospodářskou doplňkovou činnost v oblasti:
• Příprava a výdej obědů
• Pronájem nebytových prostor
• Pronájem bytových prostor (do 30. 4. 2008)
• Pronájem auta

Plnění závazných ukazatelů hospodaření stanovených MSSS zřizovatelem pro rok 2008

MSSS
Příspěvek
na provoz
(v tis. Kč)

Mzdový limit
(v tis. Kč)

Limit
pracovníků

Hospodářský
výsledek
(v tis. Kč)

Stanovený ukazatel 7 725 19 316 105    0

Skutečnost za rok 2008 7 725 19 316 104 323

1. Rozpočtem Města Boskovice byl schválen příspěvek na provoz organizace MSSS pro
rok  2008  ve  výši  7 725 000  Kč.  Dle  platebního  kalendáře  bylo  organizaci  ke  dni
31. 12. 2008 poskytnuto 7 725 000 Kč., tj. 100%. 

2. Hospodářský  výsledek  organizace  byl  stanoven  ve  výši  0.  Ke  dni   31.  12.  2008
organizace vykazuje kladný hospodářský výsledek ve výši 322 585,- Kč.

3. Mzdový limit pro rok 2008 byl organizaci stanoven ve výši 19 316 000,- Kč. Čerpání
ke dni 31. 12. 2008 činí 19 316 000 Kč, tj. 100%.

4. Limit  pracovníků  pro  rok  2008  byl  organizaci  stanoven  zřizovatelem  v počtu  105
pracovníků. Ke dni 31. 12. 2008 činil stav pracovníků 104,39.
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�ávrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů:

Fond odměn:    175.585,- Kč 
Fond rezervní:  147.000,-  Kč 

 
Dotace poskytnutá MPSV na poskytování sociálních služeb pro rok 2008

�ázev služby Přiznaná výše dotace

Domov pro seniory   6 500 000 Kč

Domov se zvláštním režimem   2 950 000 Kč

Pečovatelská služba      800 000 Kč

Celkem dotace MPSV 10 250 000 Kč

Fondy:

Fondy
Stav k 1. 1.

2008 
Příděl Čerpání

Zůstatek 
k 31. 12. 2008

Fond reprodukce 588 476,70 2 973 023,50 2 716 010,00 845 490,20 
Fond rezervní 2 035 793,89 359 793,33 35 262,06 2 360 325,16 
Fond odměn 431 459,02 6 000,00 175 313,00 262 146,02 

Fond FKSP 194 735,74 618 235 670 784,70 142 186,04 

Fond FKSP
Jubilea   50 000,00 Kč

Příděl do FKSP 411 985,00 Kč Letní tábory   15 270,00 Kč
Splátky                            206     250,00 Kč  Kulturní akce   93 505,00 Kč
Celkem 618 235,00 Kč Vitamínové balíčky   52 500,00 Kč

Půjčky 230 000,00 Kč
Stravování                       229     509,70 Kč  
Celkem 670 784,70 Kč

Fond rezervní
Dary 150 700,00 Kč Kytky a bonboniéry   4 972,00
Příděl výsl. hosp.           209     093,33 Kč  Dárky den matek   1 950,00
Celkem 359 793,33 Kč Magnetoter. přístroj       28     340,06  

Celkem 35 262,06

4



Rozbor hospodaření středisek organizace v     roce 2008  

Domova pro seniory v tis. Kč
Náklady na činnost 33 263
Tržby z činnosti 21 136
Dotace na činnost státní   6 500
Dotace na činnost od zřizovatele   5 621
Hospodářský
výsledek

-6 

Domova se zvláštním režimem
Náklady na činnost 8 807
Tržby z činnosti 5 480
Dotace na činnost státní 2 950
Dotace na činnost od zřizovatele 377
Hospodářský
výsledek

0

Pečovatelské služby
Náklady na činnost 3 824
Tržby z činnosti 1 380
Dotace na činnost státní 800
Dotace na činnost od zřizovatele 1 644
Hospodářský
výsledek

0

Domy s pečovatelskou službou
Náklady na provoz 2 188
Tržby z provozu 2 105
Dotace na provoz státní 0
Dotace na provoz od zřizovatele 83
Hospodářský
výsledek

0

Náklady na hospodářskou činnost 920
Tržby z hospodářské činnosti 1 249
Hospodářský výsledek HČ 329
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Hmotný a nehmotný majetek 

Investice
Zřizovatel Město Boskovice zrealizoval v r. 2008 první etapu investiční akce zbudování
záložního zdroje energie a zbudování únikových cest v částce 1 999 997 Kč.

Opravy a obnova materiálně-technického vybavení
Obnovy, údržba a obnova materiálně technického vybavení v r. 2008 probíhala dle
aktuálních potřeb a dlouhodobých priorit. 
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Opravy a údržba
úpravy koupelen DDIII 23 917,00
výměna kuchyňských linek 178 934,50
oprava serveru 29 025,00
výměna bojlerů DDII 49 248,00
drenáž DPS 47 887,00
montáž optické sítě 204 855,00
oprava podlah DD 92 843,00
obklady, dlažba, podhledy 199 701,00
montáž vodoměrů DPSP 40 659,00
malování DS 74 162,00

�ákup nového vybavení
magnetorerapeutický přístroj 28 340,00
klimatizace 138 278,00
vozíky 49 064,00
ohřev talířů 31 812,00
PC, tiskárny 86 021,00
jídlonosiče 57 938,00
křeslo Softlin komfort 65 962,00
vana 202 605,00
zvedák 156 716,00
postele 2 115 436,00
vozíky finesy 121 625,00
el. lehátko polohovatelné 39 760,00
tísňová péče Trex 157 425,00
zažehlovací lis na prádlo 82 009,00



Personální struktura MSSS

MSSS má stanovenou organizační  strukturu,  počet  pracovních  míst,  popis  pracovních
profilů  a  kvalifikačních  požadavků.  Naplňování  standardů  kvality  sociálních  služeb  klade
vysoké nároky na personální zajištění, zejména dostatečný počet pracovníků v přímé obslužné
péči. Ve snaze zajistit dostatečný počet těchto pracovníků provedla  MSSS v  letech 2007  
a 2008 podstatné změny v  organizační struktuře zaměstnanců. Pozitivním výsledkem bylo
navýšení limitu počtu pracovníků organizace zřizovatelem pro rok 2008 o 3 pracovní úvazky.
Vzhledem k nárůstu počtu klientů s vyšším stupněm závislosti je však nutné i do budoucna
počítat s potřebou optimalizace počtu pracovních míst v organizaci.

Změny personální struktury jsou znázorněny v následující tabulce.
  

Pracovní kategorie

Počet
pracovníků
k 1. 1. 2007

Počet
pracovníků
k 1. 6. 2008

Počet
pracovníků

k 31. 12. 2008

Střední zdravotnický personál 21 16 16

�ižší zdravotnický personál 6 8 0

Pracovníci sociální péče 29,5 35 45,94

Pracovníci stravovacího provozu 13 13 11,5

Sociální pracovníci 5 3 3

Pracovníci údržby 4 3 3

Pracovníci vrátnice 5 3,25 3,45

Pracovníci úklidu 7,75 7,75 7,75

Pracovníci prádelny, švadlena 3,75 3,75 3,75

THP pracovníci 7 8,25 10

Celkem 102 101 104,39

Mzdová oblast

Ukazatel DS DZR PS HČ celkem

Hrubá mzda
celkem

13 007 551,00 3 881 650,00 2 325 701,00 101 098,00 19 316 000,00

Průměrný plat 15 529,95 16 871,76 14 409,93  15 603,88
Přepočtený počet
zaměstnanců

69,93 21,74 12,72  104,39

Fyzický počet
zaměstnanců

72,00 22,00 15,00 108,59

Organizační struktura jednotlivých služeb tvoří přílohu materiálu.     
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                                           Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

Zákon  o  sociálních  službách  klade  vysoký  důraz  na  systém  vzdělávání  a  rozvoj
pracovníků  v sociálních  službách.   Přehled  absolvovaných  seminářů  a  školení  dokládá,  
že organizace MSSS cíleně usiluje o celoživotní vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.

Přehled absolvovaných odborných seminářů a školení v     roce 2008  

�ázev semináře Termín Počet účastníků,
pracovní kategorie 

Výcvik v indirektivním přístupu ke klientovi s obtížemi
v komunikaci dle psychoterapie C. Rogerse.

Leden 6 SZP

Bolest jako ošetřovat. problém – E. centrum Rajhrad Leden 2 SZP
Vykazování zdravotní péče na pojišťovny   - APSS Praha Leden 2 SZP, Ř
Právní odpovědnost a rizika poskytování soc. služeb Leden Ř
Lidská důstojnost – Edukační centrum Rajhrad Leden 2 SZP
Ochrana práv uživatele sociální služby Únor 3  SP
Vzdělávání managementu v práci s klient. s rizik.chování Únor Ř 
CSS Letovice – Péče o klienty s demencí Únor 4 SZP
Cíle a zásady poskytovaných sociálních služeb Březen 3  SP
Individuální plánování poskytování sociální služeb Březen  3 SP 
Individuální plánování průběhu sociální služby Březen  PSP,SZP,SP, Ř (50)
Standardy kvality sociálních služeb a inspekce SS Duben 3 SP
Příspěvek na péči Duben 1 THP
Individ. plán. průběhu soc. služby – E. centrum Rajhrad Duben 2 SZP
Konference -  Inkont. program, Péče o imobilní klienty,
Nutriční standardizace,  Bazální stimulace

Duben 1 SZP

MPSV - seminář ředitelů DS, DZR – ZP, pracovně právní
problémy v ZSS, trendy dalšího vývoje SS 

Duben Ř

Hodnocení a motivace zaměstnanců Duben Ř, 1 THP
Standardy SS č. 9 a 10, Dohad.  řízení po inspekcích SS Duben Ř,  1THP
Jednání se zájemcem o sociální službu Květen 3 SP
Péče o chronické rány – Edukační centrum  Rajhrad Květen 2 SZP
Nové poznatky v péči o klienty s dg. diabetes  mellitus Květen 2 SZP
Speciální výživa seniorů v sociálních službách – Brno Květen 1 SZP
Individuální  plánování v sociálních službách  - APSSS Květen 2 SZP
Konference ke stravování v soc. službách – APSS Květen 2 SZP, Ř
Nové poznatky v péči o klienty s dg. diabetes  mellitus Květen 2 SZP
Komunikace  I. – MSSS  Boskovice Květen 8 PSP
Komunikace II + terminologie ošetřovat. a psychologie Květen 8 PSP
Standardy kvality + Individ. plánování sociální služby 
(interní školení zaměstnanců) 

Květen  -
Červen

40 PSP

Demence a psychické poruchy ve stáři Červen 3 SP
Supervizí setkání bálintovského typu Červen 3 SP
Nové poznatky a terapie v diabetologii – MUDr. Mejzlík Červen 13 SZP
Standardy sociálních služeb – PeaDr. Veškrnová Červenec 5 SZP, 2SP, Ř
Standardy sociálních služeb – PeaDr. Veškrnová Srpen 5 SZP, 2SP, Ř
Antidekubitní pomůcky, prevence – firma WED Srpen SZP, PSP   (20)
Konference  rehabilitačních pracovníků Září 2 SZP 
Standardy kvality – CSS Letovice Září 3 SP
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Vykazování péče – APSSS Září 1 SZP, Ř
Nutriční standardizace v ZSS Září 2 SZP, Ř
Péče o klienta s demencí Říjen PSP,SZP,SP,Ř (50)
Gerontologické dny Ostrava Říjen 1 SZP
Hodnocení pracovníků a vedení týmu Listopad 1 SZP, Ř
Změny v sociální oblasti od 1. 1. 2009 Listopad 2 SP

Zkratky: SP – sociální pracovníci, SZP – střední zdravotnický personál, PSP – pracovníci
sociální péče, THP pracovníci, Ř – ředitelka.  Přehled nezahrnuje vzdělávání THP a dalších
pracovníků v ostatních oblastech.  

Kontrolní činnost v roce 2008

Externí kontrolní činnost

Kontrolní orgán Předmět kontroly období 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ošetřovatelská péče DS a DZR leden 2008

Krajská hygienická stanice
dodržování hyg. předpisů ve stravovacích
službách květen 2008

Hasičský záchranný sbor JMK
předpisy o požární ochraně DPS
Mánesova, květen 2008

Hasičský záchranný sbor JMK
předpisy o požární ochraně DPS
Havlíčkova červen 2008

Hasičský záchranný sbor JMK
předpisy o požární ochraně DS, DZR
Sadová srpen 2008

Všeobecná zdravotní pojišťovna kontrola plateb pojistného srpen 2008

JM krajský úřad, sociální odbor inspekce kvality sociálních služeb DZR říjen 2008
Město Boskovice, odbor finanční
kontroly finanční kontrola hospodaření listopad 2008

Všechny externí kontroly v organizaci proběhly s uspokojivým výsledkem, případná uložená
nápravná opatření byla průběžně plněna.

Interní kontrolní činnost

Interní kontrolní činnost byla prováděna vedoucími úseku a ředitelkou organizace dle plánu
kontrolní činnosti. Zápisy z kontrol jsou předávány vždy čtvrtletně ředitelce organizace.
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Stravování

Stravovací provoz zajišťuje celodenní a celoroční stravování obyvatel  domova pro seniory
a domova se zvláštním režimem, obědy pro občany Boskovic v důchodovém věku, závodní
stravování zaměstnanců a v neposlední řadě také obědy pro jiné strávníky,  což organizace
zahrnuje  do hospodářské  činnosti.  Chod stravovacího  úseku zajišťuje vedoucí  stravování  
6 vyučených a 6 pomocných kuchařů. Normování jednotlivých druhů diet je prováděno podle
stravovací jednotky. Stravovací jednotka je rozdělena na snídani, oběd a večeři. Od částky
určené ke spotřebě potravin na oběd se odvíjí výše úhrady za oběd pro seniory, zaměstnance 
a  cizí  strávníky.  Skladba  jídelníčku  se  řídí  zásadami  správné  výživy,  s ohledem  na  věk,
zdravotní stav a výši stravovací jednotky. Strávníci si mohou vybírat ze dvou připravovaných
jídel.  Podněty  a  připomínky  ke  kvalitě  a  výběru  stravy  mohou  uživatelé  uplatňovat  na
stravovací komisi, která se schází 1x za 14 dní.

Stravování

měsíc
plán spotřeby

potravin obyvatel
plán spotřeby potravin

ostatních strávníků
skutečná spotřeba
potravin celkem

rozdíl

leden 342 160,00 127 790,60 470 273,89 323,29 

únor 317 370,00 122 118,50 439 479,03 -9,47 

březen 335 557,00 123 517,10 458 288,06 -786,04 

duben 326 411,00 125 951,70 453 225,97 863,27 

květen 322 697,50 122 766,00 445 588,32 124,82 

červen 316 203,00 122 248,00 438 851,66 400,66 

červenec 330 798,20 132 815,20 462 890,14 -723,26 

srpen 352 174,50 123 258,10 474 298,15 -1 134,45 

září 344 484,00 126 702,80 471 316,67 129,87 

říjen 352 386,90 136 285,80 488 489,68 -183,02 

listopad 336 985,00 127 609,30 466 839,74 2 245,44 

prosinec 351 131,00 121 937,40 471 984,75 -1 083,65 

celkem       4 028 358,10         1 513 000,50       5 541 526,06 167,46 
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Autoprovoz

Organizace  rozváží  obědy  pro  seniory  dvěma  auty  R-KANGOO  a  Š-VAN-PLUS
v Boskovicích a okolí . Automobily Š-VAN-PLUS a R-KANGOO jsou vytíženy všechny dny
v týdnu na rozvoz obědů, jedná se o provoz městský, se soustavnými zastávkami. Automobil 
R-TRAFIC byl  zakoupen pro přepravu obyvatel  všech našich zařízení na odvoz na různé
kulturní  akce.  V současné  době  organizace  pronajímá  vůz  R-Trafic  v rámci  hospodářské
činnosti  a  bezplatně  je  na  základě  smlouvy využíván  pro  potřeby  zřizovatele  a  ostatních
příspěvkových  organizací  Města  Boskovice.  Rozmanitost  vozového  parku  umožňuje
organizaci soběstačnost, zastupitelnost a pružnost při zabezpečování její činnosti.

Autoprovoz

Automobil Km PHM/l
Průměrná spotřeba

l/100km
Rok výroby

   Škoda Felicia 3 526 376,36 10,67 1997

Škoda Octavia 7 341 553,50  7,53 2000

 Škoda Van-plus 8 215 959,11 11,67 1997

Renault Traffic 17 109 1 368,22  7,99 2002

Renalt Kangoo 9 657 928,36  9,61 2004
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Zpráva o činnosti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

 Poslání Domova pro seniory 
Posláním Domova pro seniory Městské správy sociálních služeb Boskovice je poskytování
sociální služby a ošetřovatelské péče seniorům, kteří nemohou trvale žít ve svém přirozeném
sociálním  prostředí,  poskytnout  jim  důstojnou  náhradu  za  běžné  domácí  prostředí,
podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat si sociální
vazby způsobem, při kterém budou dodržována základní lidská práva a svobody osob. Péče
vychází  z osobních potřeb a cílů uživatele a usiluje o zmírnění důsledků, které by vedly  
k sociální izolaci, ztrátě vlastního způsobu života, či nezajištění základních potřeb.

Poslání Domova se zvláštním režimem 
Domov se zvláštním režimem Městské správy sociálních služeb Boskovice poskytuje služby
osobám  se  sníženou  soběstačností  v  důsledku  chronického  duševního  onemocnění,
onemocnění stařeckou demencí,  ostatními typy demence a Alzheimerovou chorobou. Péče
vychází z osobních potřeb a cílů uživatele a usiluje o zmírnění důsledků onemocnění, které by
vedly k sociální izolaci, ztrátě vlastního způsobu života, či nezajištění základních potřeb.

Počet klientů Věkové rozdělení

Obměna klientů Struktura klientů dle stupně příspěvku na péči

1 lůžko na DS vyčleněno pro pobyty 
na dobu určitou – 9 obyvatel
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Věk: celkem 
DS

celkem
DZR

27 – 65 12 10
66 – 85 74 24

nad 85 39 3

Průměrný věk: 81 73

Pohlaví DS DZR
ženy 93 27
muži 32 10
celkem 125 37

Příspěvek na péči DS DZR

I. stupeň – lehká závislost 54 13

II. stupeň – středně těžká závislost 33 16

III. stupeň – těžká závislost 20 6

IV. stupeň – úplná závislost 17 2

nemá přiznáno 1 -

Součet 125 37

DS DZR
Počet nástupů 39 6
Počet odchodů - zemřelí 30 6
Počet odchodů 6 -



Úroveň bydlení Obložnost lůžek

Struktura komplexní péče o klienty
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měsíc
DS DZR

leden 123,23 37,00

únor 122,97 37,00

březen 122,48 36,52

duben 122,87 37,00

květen 120,77 37,00

červen 121,97 37,00

červenec 121,97 37,00

srpen 121,35 37,00

září 121,57 37,00

říjen 120,77 36,52

listopad 120,10 36,50

prosinec 124,65 36,81

průměr 122,06 36,86

% obložnosti 97,6 % 99,6 %

Pokoje DS DZR

jednolůžkové  14 6

dvoulůžkové  40 9

třílůžkové  5 3

čtyřlůžkové  4 1

Celkem obyvatel 125 37



Přímá obslužná péče

V Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem je klientům poskytována
komplexní ošetřovatelská péče dle standardů ošetřovatelského procesu a sociálních standardů.
Péče o klienty se provádí v nepřetržitém provozu na 4 odděleních. Pracovníci na odděleních
pracují  v ošetřovatelských  týmech  pod  vedením  vedoucí  sociálně  zdravotního  oddělení.
Klienti mají k dispozici svého klíčového pracovníka, který s nimi individuálně pracuje. Každý
klíčový  pracovník  má  přiděleno  4-5  klientů,  u  kterých  zodpovídá  za  plán  a  naplňování
sociální  služby.  Klíčový  pracovník  spolupracuje  při  plánování  služby  s  celým  týmem
pracovníků  na  oddělení,  koordinátorem,  aktivizačním  pracovníkem,  rehabilitačním
pracovníkem a sociální pracovnicí. Individuální plán zpřehledňuje proces poskytování služby
pro pracovníka i klienta protože zaznamenává klientovo přání, osobní cíle, plánované kroky,
realizované  činnosti  a  klíčové  situace.  Individuální  plány  klientů  jsou  vyhodnocovány
průběžně, podle toho jak jsou naplňovány dílčí cíle klientů. Individuální plány jsou vytvářeny
i  u  klientů  s  problémy v  komunikaci.  Klíčový pracovník  se  snaží  navázat  bližší  kontakt
s klientem pomocí technik neverbální  komunikace – pozoruje chování a prožívání klienta
a  podle  jeho reakcí  usuzuje,  zda jsou poskytované  služby pro  klienta  přínosem nebo ne.
O svém pozorování vede dokumentaci a spolupracuje s celým týmem pracovníků na tom,  
aby i těmto klientům byly poskytovány co nejkvalitnější služby.

Podle zdravotního stavu klientů a stupně závislosti je přímá obslužná a ošetřovatelská
péče prováděna individuálně podle potřeb klienta v rozsahu dohledu, dopomoci nebo plné
péče.  Veškerá  péče  se  vede  v ošetřovatelském  procesu,  jsou  sestavovány,  realizovány
a hodnoceny rizikové plány /riziko malnutrice,  riziko poruchy integrity  kůže,  riziko pádu
apod./ U klientů s rizikem poruchy či  omezení příjmu potravy se vede nutriční  screaning,
který  se  v určitých  intervalech  vyhodnocuje.  Pokud  je  klient  v riziku,  je  mu  nabídnuta
podpůrná terapie pomocí enterálních swingů. Při uspokojování biologických potřeb se klade
důraz  na  dodržování  přiměřeného  pohybového  režimu  a  polohování  klientů  pomocí
antidekubitních  podložek  a  kompenzačních  pomůcek,  je  zavedena  péče  formou  bazální
stimulace.  Velice  účinnou  se  stala  péče  pomocí  zooterapie  (domácí  králík).  Do přímé
obslužné péče jsou zapojeni i studenti VOŠ zdravotnické Boskovice a studenti OA a SZdŠ
Blansko, studenti SPgŠ Boskovice a pracovníci rekvalifikačních kurzů agentury CC systems,
kteří zde vykonávají svoji odbornou praxi. 
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Aktivizační a ergoterapeutická péče

Cílem  aktivizační  a  ergoterapeutické  péče  o  klienty  je  naplnit  jejich  volný  čas,
zlepšení motorických i psychických funkcí a získání pocitu užitečnosti.  Aktivizační služby
zajišťují pracovníci  sociální  péče,  kteří se specializují na ergoterapii  a spolupracují  i  další
členové ošetřovatelských  týmů.  Probíhají  aktivity,  které  zlepšují  stav  sebeobsluhy,  nácvik
jemné a hrubé motoriky, dechová cvičení, zájmové aktivity, soutěže, programy na zlepšování
paměti.   Snažíme se o začlenění  klientů do okolní  sociální  sítě.  Spolupracujeme s okolím
napříč celým generačním spektrem. Podle plánu jsou každý měsíc pořádány kulturní akce  
v zařízení i mimo něj. Klienti mají možnost určovat si využití svého času sami. Aktivity jsou
jim pouze nabízeny a je na rozhodnutí klienta, do jakých aktivit se zapojí. Z odborných metod
využíváme  ergoterapii,  aromaterapii,  arteterapii,  muzikoterapii,  bazální  stimulaci  
a  reminiscenční  terapii. Na aktivizačních  činnostech  se  podílí  v rámci  své  odborné  praxe
i studenti SPgŠ Boskovice. K oblíbeným aktivitám klientů patří i posezení na terase s kytarou
a se zpěvem, kulturní vystoupení dětí se ZUŠ Boskovice, mateřských školek a dalších škol
a  posezení  a  zpívání  s Unií  křesťanských  žen,  které  se  uskutečňuje  každý  měsíc.  Díky
studentům  Střední  zdravotnické  školy  Blansko,  kteří  při  větších  akcích  v  zařízení  dělají
osobní asistenty našim imobilním klientům a dobrovolnické činnosti Unie křesťanských žen
je  možné  zapojit  do  volnočasových  aktivit  co  nejvíce  klientů.  Velikým  přínosem  je  
i  spolupráce  s paní  Mgr.  Meluzínovou,  která  jako  dobrovolnice  v našem  zařízení  vede  
2x měsíčně relaxační cvičení. Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem i v roce
2008 aktivně pracoval na víceletých projektech Udělej si své slunce, Mezigenerační mosty,
Otevřené oči, Malování na stěny, Proměny času a Aktivní senioři pro vás úsměv. 
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Přehled realizovaných společenských volnočasových aktivit:

Datum Společenská akce
10. 1. 2008 Exkurze studentů SPgŠ Boskovice
10. 1. 2008 Unie křesťanských žen
22. 1. 2008 Projekt Topení – SPgŠ 
26. 2. 2008 Kloboukový den

6. 2. 2008 MŠ Bílkova
14. 2. 2008 Unie křesťanských žen
12. 3. 2008 Trénování paměti
15. 3. 2008 Unie křesťanských žen
19. 3. 2008 Pečení velikonočních perníčků
14. 4. 2008 Barevný den matek
17. 4. 2008 Unie křesťanských žen
15. 5. 2008 Unie křesťanských žen
29. 5. 2008 Projekt Otevřené oči
12. 6. 2008 Unie křesťanských žen
24. 6. 2008 Projekt Proměny času 
24. 6. 2008 MŠ Bílkova
24. 6. 2008 ZUŚ Boskovice
24. 6. 2008 Vystoupení taneční skupiny Velen
24. 6. 2006 Vystoupení taneční skupiny Rytmus Blansko
17. 7. 2008 Unie křesťanských žen
14. 8. 2008 Unie křesťanských žen

Září 2008 Evropský týden mobility
9. 9. 2008 Výlet Ohrada Vísky

10. 9. 2008 Pochod zdraví
11. 9. 2008 Grilování na zahradě + Unie křesťanských žen

7. 10. 2008 Sportovní hry
13. 10. 2008 Projekt  Aktivní senioři pro váš úsměv
13. 10. 2008 Vystoupení MŠ Bílkova
13. 10. 2008 Vystoupení studentů SPGŠ Boskovice
16. 10. 2008 Unie křesťanských žen

10. 5. 2008 Setkání s radní jihomoravského kraje JUDr. Cackovou Marií
23. 10. 2008 Mozkový Jogging
13. 11. 2008 Unie křesťanských žen

4. 12. 2008 Koncert Ilony  Stryové a skupiny Lentilky
14. 12. 2008 Vystoupení dětí z Dětského domova Boskovice
11. 12. 2008 Vánoční zpívání Domov mládeže Boskovice
11. 12. 2008 Unie křesťanských žen
15. 12. 2008 Vánoční pohádky studentů VOŠ Boskovice
15. 12. 2008 Vánoční koledy dětí MŠ 
16. 12. 2008 Zpívání pod stromečkem – Penzion Boskovice
18. 12. 2008 Vánoční koncert evangelíků z Boskovic a Cetkovic
19. 12. 2008 Studenti SPgŠ - Vánoční tradice
23. 12. 2008 Skauti Boskovice – Betlémské světlo
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Zdravotnické služby

Lékařskou péči zajišťuje MUDr. Dvořáčková Hana, ordinuje 2 hodiny denně. Kromě
běžných  vyšetření,  která  provádí  v pravidelně  stanovených  dnech  na  všech  odděleních,
provádí  vstupní  prohlídky,  prevence  a  očkování  u  klientů  i  personálu.  Předepisuje  léky,
rehabilitační léčbu, kompenzační pomůcky a dle potřeby zajišťuje odborná vyšetření. Byly
zavedeny  tzv.  vizity  lékařkou,  každý  klient  má  možnost  prodiskutovat  své  problémy
s lékařkou minimálně 1x měsíčně. Do zařízení pravidelně dochází také psychiatrička a kožní
specialistka. Ostatní odborná vyšetření  a ošetření se provádí v nemocnici Boskovice nebo  
u dalších specialistů. Na tato vyšetření jsou klienti dopravováni sanitní službou a v případě
potřeby  jsou  doprovázeni  pracovníkem  přímé  obslužné  péče.  Přibližně  70  %  klientů  má
lékařem indikovanou zdravotní péči, která je vykazována na zdravotní pojišťovnu. Oprávnění
realizovat tuto odbornou péči mají pouze registrované zdravotní sestry, které zároveň vedou
zdravotnickou dokumentaci a podklady pro výkaznictví na zdravotní pojišťovnu. 

Rehabilitační služby

Rehabilitační  péče  je  zajišťována  kvalifikovanými  rehabilitačními  pracovníky.  Všechny
formy rehabilitace jsou prováděny po konzultaci a indikaci s lékařem. Klienti mohou využívat
k udržení  kondice  léčebnou  tělesnou  výchovu (  kondiční  cvičení,  individuální  cvičení,
skupinová  cvičení,  cvičení  s náčiním,  nácviky  chůze,  nácviky  jemné  motoriky  a  měkké
techniky ),  vodoléčbu  ( podvodní masáže, vířivé koupele na HK a DK, parafínové zábaly 
a rašelinové zábaly ), léčbu  přístrojovou technikou ( bioptronová lampa, ultrazvuk, masážní
lehátko, masážní deska na DK, ruční masážní přístroj a biolampa ) a mechanoterapii ( jízda
na  MOTOmedu,  rotopedu a cvičení  horních končetin  v závěsu ).  Péče  o ležící  klienty se
soustřeďuje zejména na léčebnou tělesnou výchovu proti svalovým kontrakturám a dechová
cvičení pro dobrou ventilaci.

S  tatistika výkonů za rok 2008  
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LVT individuální 4203výkonů
Mechanoterapie
motomed 937 výkonů
ostatní 84 výkonů
Vodoléčba:
parafín 320 výkonů
vířivky 151  výkonů
masáže 90 výkonů
Elektroléčba:
ultrazvuk 50  výkonů
masážní deska 42  výkonů
BL 510 výkonů
magnety 15 výkonů
Individuální cvičení : 319 výkonů
Celkem : 6 721 výkonů



Sociální služby

      Odborné sociální služby jsou klientům zajišťovány prostřednictvím sociálních pracovnic.
Jedná  se  zejména  o  vedení  sociální  a  právní  agendy,  poskytování  odborného  sociálně
právního poradenství, vedení evidence žadatelů o umístění, aktualizaci žádostí a provádění
sociálních šetření, uzavírání smluv s uživateli služeb,  účetní agendu spojenou s vyplácením
důchodů,  vyúčtováním   příspěvku  na  péči,  vyúčtováním  služeb,  vedením  a  provozem
depozitní pokladny a vkladních knížek,  úkony v pozůstalostním řízení. Sociální pracovnice
poskytují  pomoc klientům při  zařizování  osobních záležitostí  klientů  u státních  i  nestátní
organizací, orgánů státní správy a samosprávy, zdravotnických zařízení a finančních ústavů,
spolupracují s rodinnými příslušníky klientů, aktivně se podílí na tvorbě metodik a zavádění
standardů  kvality sociálních služeb,  podpoře práv a  informovanosti  klientů,  odpovídají  za
tvorbu časopisu pro klienty,  realizují dotazníková šetření zaměřená na spokojenost klientů  
a kvalitu služeb a spolupracují na kulturních aktivitách v zařízení. 

Zpráva o činnosti Pečovatelské služby

Poslání  Pečovatelské služby MSSS Boskovice

Posláním PS je poskytování pomoci osobám v pokročilém věku nebo kterým zdravotní stav
přinesl sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, možnost dalšího setrvání
v  soukromí  domácího  prostředí  a  pomocí  kvalifikovaného  personálu  jim  umožnit  nadále
prožívat plnohodnotný a spokojený život, to vše s ohledem na jejich sociální a individuální
potřeby a za aktivní spolupráce s rodinou.

Provozní doba 

Terénní  pečovatelská  služba  je  poskytována  pouze  ve  všední  dny  od  7  –  15.30  hod,  
o víkendech a ve svátky je zajišťován rozvoz obědů.

Statistické údaje o klientech

Ukazatel terén
DPS

Havlíčkova
DPS

Mánesova
celkem

Počet  nových klientů  49 4 10 63
Počet klientů s přerušenou službou 4 0 0 4
Počet klientů, kteří ukončili  službu 51 4 9 60
Počet klientů k 31. 12. 2008 144 40 97 281

Věková struktura klientů PS      Obměna obyvatel na DPS
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Věk počet 
klientů

27 – 65 30
66 – 85 195
nad 85 56

celkem 281

DPS Počet
klientů

�ový obyvatelé 14
Počet odchodů - zemřelí  9
Počet odchodů – ostatní 4
Počet obyvatel na DPS  k 
31.12.2008

137



Přehled poskytnutých úkonů pečovatelské služby 2008

Úkon
Jednotka

úkonu

Počet
provedených

úkonů

zajištění stravy
počet
obědů

41 013

dovážka pracovní dny
počet
obědů

32 702

dovážka so, ne, sv
počet
obědů

8 311

nákupy a pochůzky hodina 446
úklid a údržba DPS hodina 7 141
běžný úklid domácnosti hodina 346
velký úklid domácnosti hodina 357
praní a žehlení prádla kg 2 139
doprovod a dohled hodina 446
pomoc při úkonech
sebeobsluhy (podávání jídla,
oblékání)

hodina 210

pomoc při osobní hygieně hodina 439
koupel ve sprchovém lůžku úkon 61
pedikůra úkon 258
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