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1.

Úvodní slovo ředitelky

Pokud nalijeme do sklenice vodu, tak aby hladina vody byla přesně v polovině, můžeme se podívat
na tuto sklenici a hodnotit. Jsou lidé, kteří k takovému hodnocení přistoupí tak, že řeknou, že
sklenice je poloprázdná. Druhá skupina vidí sklenici poloplnou.
Myslím, že většina z nás, kteří nacházíme své poslání v pomoci seniorům a samozřejmě nejen jim,
chápeme naše poslání sloužit a pomáhat seniorům, tak jako ona druhá skupina lidí.
Sklenice plná není. Ještě je před námi hodně práce, abychom přinášeli jednotlivé kapky živé vody,
která uhasí žízeň po službách zaměřených na duši člověka, který potřebuje mít kolem sebe lidi
ochotné, otevřené, naslouchající a utěšující.
V loňském roce jsme díky vřelé podpoře našeho zřizovatele, kterým je Jihočeský kraj, mohli opět
pokračovat v naplňování našeho poslání.
Jistě, že všechno nebylo dokonalé, stejně jako nic na tomto světě, ale mohu zodpovědně říci, že vše
bylo vedeno upřímnou snahou naplňovat a vidět všechny překážky pozitivně. Pro většinu z nás,
v Domově pro seniory Světlo jsou překážky příležitostí a šancí, jak změnit dlouho zažitý způsob
v myšlení společnosti.
Věřím, že i tato zpráva přinese čtenářům alespoň základní představu o tom, co je naším posláním a
kam v tomto poslání směřujeme.
Budu velmi vděčná všem, kteří si tuto zprávu nejen přečtou, ale také naše zařízení v Drhovli i
v Písku navštíví. Děkuji také všem, kteří nám v loňském roce pomohli, ať už finančně, či
přiložením ruky k dílu. Děkuji všem zaměstnancům za energii a lásku, kterou vkládají do své práce,
našim klientům za každý úsměv, který je důkazem smysluplnosti práce, kterou konáme a našemu
zřizovateli, Jihočeskému kraji, za naslouchání a praktickou pomoc.
Mgr. Miluše Štojdlová, ředitelka DPS Světlo
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2.

Základní údaje

Název organizace : Domov pro seniory Světlo
Sídlo organizace : Drhovle 44, 397 01 Drhovle
Identifikační číslo : 70 86 98 12
Domov pro seniory Světlo – statutární zástupce:
Statutárním orgánem organizace je ředitel organizace, kterého jmenuje a odvolává Rada
Jihočeského kraje jako orgán kraje vykonávající zřizovatelské funkce dle ust. § 59 odst.
1 písm. i) zák.č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Ředitelkou organizace je
Mgr. Miluše Štojdlová.
Domov pro seniory Světlo – zřizovatel:
Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice,
IČ 70890650, zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou.
Domov pro seniory Světlo – členství v asociaci:
Domov pro seniory Světlo je řádným členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Registrované služby:

E-mailové adresy DPS Světlo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domov pro seniory Světlo Drhovle
Drhovle 44
397 01 Písek
Tel.: 382 273 124 / spojovatelka
Fax: 382 273 291
Domov pro seniory Světlo Drhovle
Domov se zvláštním režimem
Drhovle 44
397 01 Písek
Tel.: 382 273 124 / spojovatelka
Fax: 382 273 291

Ředitelka, reditelka@dps-svetlo.cz
Knihovna, knihovna@dps-svetlo.cz
Vedoucí kuchyně, curin@dps-svetlo.cz
Kuchyně, kuchyne@dps-svetlo.cz
Provozní referent, provozni@dps-svetlo.cz
Personální odd., personalni@dps-svetlo.cz
Ekonomické odd., ekonomka@dps-svetlo.cz
Sekretariát, sekretariat@dps-svetlo.cz
Technické odd., technik@dps-svetlo.cz
Účetní odd., ucetni@dps-svetlo.cz
Aktivizační dílna, ergo@dps-svetlo.cz

Domov pro seniory Světlo Písek
•
•
•
•
•

Domov pro seniory Světlo Písek
Karla Čapka 2549
397 01 Písek
Tel.: 382 789 611 / spojovatelka
Fax: 382 224 356

Vedoucí sestra, vrchni@dps-svetlo.cz
Sesterna, sestry@dps-svetlo.cz
Sesterna II, sestry1@dps-svetlo.cz
Sesterna III, sestry2@dps-svetlo.cz
Sociální pracovnice, social@dps-svetlo.cz

Domov pro seniory Světlo Drhovle
•
•
•
•
•

Vedoucí sestra, vrchnidrhovle@dps-svetlo.cz
Sesterna , sesternadrhovle@dps-svetlo.cz
Sesterna II, sestrydrhovle2@dps-svetlo.cz
Sesterna III, sestrydrhovle3@dps-svetlo.cz
Sociální pracovnice, socialdrhovle@dps-svetlo.cz

Domov se zvláštním režimem Drhovle
•
•
•
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Sociální pracovnice, socialdrhovle@dszr-svetlo.cz
Vedoucí sestra, vrchnidrhovle@dps-svetlo.cz
Sesterna, sesternadrhovle@dszr-svetlo.cz
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3.

Charakteristika činnosti

Poslání:
Posláním Domova pro seniory SVĚTLO Drhovle je poskytování sociální a
ošetřovatelské péče seniorům, kteří potřebují k zajištění svých potřeb pomoc jiné fyzické osoby a
tuto pomoc nemohou získat ve svém domácím prostředí.
Cílová skupina:
Osoby s chronickým onemocněním či jiným zdravotním postižením starší 55 let a senioři, kteří
potřebují k zajištění svých potřeb pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nemohou získat ve svém
domácím prostředí.
Cíle
-

služby:
hlavním cílem veškerých aktivit je spokojenost uživatelů služby
rozvoj a udržení soběstačnosti uživatelů po co nejdelší dobu
podpora seniorů v tom, aby mohli žít běžným způsobem života
poskytovat službu, která pružně reaguje na aktuální potřeby uživatelů
vytvořit bezpečné důstojné, respektující a partnerské místo pro život uživatelů služeb
v domově
- udržet a uchovávat kontakty uživatelů služeb s jejich rodinou, přáteli a společností
- rozvoj dovedností, zájmů a zálib uživatelů služeb
- účast uživatelů služeb na dění v obci, kde nyní žijí

Poskytované služby:
- ubytování
- stravování
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- zprostředkování kontaktu s rodinou
- aktivizační činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
zdravotní péči dle § 36 zákona č. 108/2006

Poslání:
Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytování sociální a ošetřovatelské péče
seniorům, kteří z důvodu chronického duševního onemocnění, Alzheimerovy choroby, stařecké
nebo jiné demence potřebují k zajištění svých potřeb zvýšenou péči jiné fyzické osoby a tuto pomoc
nemohou získat ve svém domácím prostředí.
Cílová skupina:
Osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním či jiným
zdravotním nebo kombinovaným postižením starší 55 let a senioři, kteří potřebují k zajištění svých
potřeb pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nemohou získat ve svém domácím prostředí.
Cíle služby:
- hlavním cílem veškerých aktivit je spokojenost uživatelů služby
- rozvoj a udržení soběstačnosti uživatelů po co nejdelší dobu
4
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-

podpora seniorů v tom, aby mohli žít běžným způsobem života
poskytovat službu, která pružně reaguje na aktuální potřeby uživatelů
vytvořit bezpečné důstojné, respektující a partnerské místo pro život uživatelů služeb v
domově
udržet a uchovávat kontakty uživatelů služeb s jejich rodinou, přáteli a společností
rozvoj dovedností, zájmů a zálib uživatelů služeb
účast uživatelů služeb na dění v obci, kde nyní žijí

Poskytované služby:
- ubytování
- stravování
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- zprostředkování kontaktu s rodinou
- aktivizační činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
zdravotní péči dle § 36 zákona č. 108/2006

Poslání:
Posláním Domova pro seniory SVĚTLO v Písku je poskytování sociální a
ošetřovatelské péče seniorům, kteří potřebují k zajištění svých potřeb pomoc jiné fyzické osoby a
tuto pomoc nemohou získat ve svém domácím prostředí.
Cílová skupina:
Osoby s chronickým onemocněním či jiným zdravotním postižením starší 55 let a senioři, kteří
potřebují k zajištění svých potřeb pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nemohou získat ve svém
domácím prostředí.
Cíle
-

služby:
hlavním cílem veškerých aktivit je spokojenost uživatelů služby
rozvoj a udržení soběstačnosti uživatelů po co nejdelší dobu
podpora seniorů v tom, aby mohli žít běžným způsobem života
poskytovat službu, která pružně reaguje na aktuální potřeby uživatelů
vytvořit bezpečné důstojné, respektující a partnerské místo pro život uživatelů služeb
v domově
- udržet a uchovávat kontakty uživatelů služeb s jejich rodinou, přáteli a společností
- rozvoj dovedností, zájmů a zálib uživatelů služeb
- účast uživatelů služeb na dění v obci, kde nyní žijí

Poskytované služby:
- ubytování
- stravování
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- zprostředkování kontaktu s rodinou
- aktivizační činnosti
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-

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
zdravotní péči dle § 36 zákona č. 108/2006

Doplňková činnost
Maloobchod ( maloobchodní prodej základních potravin, nápojů a drogistického zboží).

4.

Sociální péče

Plánovaná kapacita

190 lůžek

Počet nástupů:
Domov pro seniory Písek
Domov pro seniory Drhovle
Domov se zvláštním režimem

26 uživatelů
33 uživatelů
21 uživatelů

Počet výstupů:
Domov pro seniory Písek
Domov pro seniory Drhovli
Domov se zvláštním režimem

23 uživatelů
33 uživatelů
21 uživatelů

Počet klientů k 31.12.2009
Domov pro seniory Písek
kapacita 84, skutečnost 84
Domov pro seniory Drhovle
kapacita 68, skutečnost 66
Domov se zvláštním režimem
kapacita 38,skutečnost 38
Celkem v domovech: 188 klientů
Využití kapacity za rok 2009
Domov pro seniory Písek
98,78 %
Domov pro seniory Drhovle
97,06 %
Domov ze zvláštním režimem
98.26 %
celkem za organizaci:

99,02 %
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5.

Zdravotní péče

Složení zdravotnického personálu:
Viz. příloha č.5
Vykázaná péče se vztahuje k odbornosti 913.
Byly vykázány tyto kódy výkonů:
06613 (ošetřovatelská intervence )
06623 (aplikace léčebné terapie, podání léků per os,i.m,s.c)
06621 (odběry biolog.materiálu)
06625 (léčba bolesti)
06629 (péče o rány)
06631 (ošetření PK)
06635 (měření glykémií,biolampa)
06645 (práce sestry v noci)
06649 (práce sestry SO,NE,Sv.)
Hodnota vykázané péče:

6,938.828 Kč.

Úhrady od zdravotních pojišťoven za rok 2009:
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6.

Hospodaření organizace

Přehled nákladů a výnosů za rok 2009
Výnosy
Položka

rozpočet

601
601/00
602
602/10
602/11
602 /20
602/21
602/30
604
604/60
621
621/00
644
644/00
648
648/02
648/41
649
649/00
649/01
649/02
649/05
649 /10
654
654/00
691

tržby za vlastní výrobky
tržby za vlastní výrobky
tržby z prodeje služeb
úhrady od klientů
úhrady od zdrav. Pojišťoven
stravné
nájem - služby
ostatní příjmy
tržby za prodané zboží
tržby za prodej zboží MO
aktivace materiálu
aktivace materiálu
úroky
úroky
zúčtování fondů
investiční fond
použití rezervního fondu
jiné ostatní výnosy
jiné ostatní výnosy
výnosy ze slavností
nájemné
tržba za neodevzdaný oděv
ost.výnosy
tržby z prodeje materiálu
tržby z prodeje materiálu
příspěvky a dotace provoz

691/30

příspěvky a dotace na provoz

Celkem

rozpočet

skutečnost

5 000,00
5 000,00

skutečnost
5 181,00

5 181,00
38 431 000,00

31 151 000,00
6 900 000,00
250 000,00
100 000,00
30 000,00

38 896 350,42
31 565 104,00
6 938 828,22
248 534,00
112 485,00
31 399,20

200 000,00
200 000,00

258 700,00
258 700,00

0,00

0,00

120 000,00

105 171,00

120 000,00

105 171,00
0,00

0,00

59 895,00
59 895,00

240 000,00

192 697,00
11 000,00
31 835,00
149 862,00

30 000,00
170 000,00
40 000,00

0,00
0,00

0,00

11 804 000,00
11 804 000,00

10 493 235,47
10 493 235,47

50 800 000,00

50 800 000,00

rozpočet

rozpočet

50 011 229,89

50 011 229,89

skutečnost

skutečnost

Náklady
Položka
501
501/06
501/07
501/08
501/09
501/10
501/11
501/20
501/30
501/40
501/50
502
502/10
502/11
502/20
502/40

spotřeba materiálu
prádlo
ochranné oděvy
drobný dlouhodobý hm. maj.
knihy, tisk
kancelářský materiál
zdravotnický materiál
pohonné látky a maziva
potraviny
ostatní materiál
elektromateriál
spotřeba energie
el. energie
voda
plyn
teplo

6 700 000,00
20 000,00
140 000,00
1 500 000,00
30 000,00
140 000,00
25 000,00
100 000,00
4 100 000,00
615 000,00
30 000,00

7 411 784,57
16 131,08
143 125,41
1 982 831,51
29 998,87
139 551,14
22 104,93
93 329,93
4 084 623,96
870 216,65
29 871,09

4 500 000,00
1 500 000,00
350 000,00
1 750 000,00
900 000,00
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4 481 505,00
1 489 702,00
354 975,00
1 774 917,00
861 911,00
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504
504/70
511
511 /10
512
512 /10
518
518/10
518/11
518/12
518/13
518/14
518/15
518/16
518/17
518/18
518 /19
518 /20
521
521/10
521/20
521/60
524
524/11
524/13
524/60
527
527/20
527/60
528
528 /10
538
538 /10
542
542/00
543
543 /00
549
549/12
549/20
549/21
549/22
549/23
549 /24
551
551 /30
591
591 /10
591 /60
595

prodané zboží
prodané zboží
opravy a udržování
opravy a udržování
cestovné
cestovné
ostatní služby
ostatní služby
revizní služby
služby pošt
konzultační a porad. Služby
školení, vzdělávání
služby telekomunikací
stravování
pořízení programů
úklid
údržba programů
licenční smlouvy
mzdové náklady
platy zaměstnanců
ostatní osobní náklady
mzdy-vedlejší činnost
zákonné soc. pojištění
sociální pojištění
zdravotní pojištění
zák. pojištění-vedlejší činnost
zákonné sociální náklady
příděl do FKSP
příděl do FKSP - vedl.činnost
Ostatní sociální náklady
Ostatní sociální náklady
ostatní daně a poplatky
kolky a poplatek za invalidy
ostatní pokuty a penále
ostatní pokuty a penále
odpis pohledávky
odpis pohledávky
jiné ostatní náklady
pojištění movitého majetku
náklady na vedení účtů
ostatní náklady
zákonné pojištění odpovědnosti
technické zhodnocení majetku
odpisy majetku
odpisy majetku
daň z příjmů
daň z příjmů

180 000,00
180 000,00

215 583,00
800 000,00

800 000,00

983 641,65
983 641,65

7 000,00
7 000,00

5 340,00
5 340,00

5 612 000,00
500 000,00
300 000,00
20 000,00
30 000,00
60 000,00
190 000,00
2 050 000,00
30 000,00
2 100 000,00
32 000,00
300 000,00

5 422 655,98
420 641,58
161 756,50
20 072,00
30 710,50
58 539,00
190 425,44
2 051 680,30
31 086,58
2 128 441,45
34 098,30
295 204,33

21 215 000,00
20 915 000,00
300 000,00
0,00

20 050 885,00
19 690 114,00
347 821,00
12 950,00

6 805 000,00
4 900 000,00
1 905 000,00
0,00

6 391 960,00
4 602 765,00
1 784 793,00
4 402,00

400 000,00
400 000,00
0,00

394 063,74
393 803,74
260,00

0,00
0,00

65 371,00
65 371,00

1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00

0,00
0,00

6 024,00
6 024,00

0,00
0,00

13 292,00
13 292,00

200 000,00
1 000,00
40 000,00
79 000,00
80 000,00
0,00
0,00

160 048,95
434,00
50 080,95
5 500,00
79 704,00
2 400,00
21 930,00

4 380 000,00
4 380 000,00

4 377 770,00
4 377 770,00

0,00
0,00
0,00

566 220,00
561 119,00
5 101,00

dodat.odv.daně z příjmů

0,00

595/00
celkem za
organizaci

215 583,00

4 800,00
4 800,00

50 800 000,00
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Provedené akce (stavby, úpravy, apod.)
-

Rekonstrukce výdejny jídla v pobočce Písek – zahájení provozu 7/2009

-

Vybavení výdejny jídla novým zařízením /Písek/

-

Zakoupení osobního automobilu Citroen na dovoz jídla do pobočky v Písku

-

Vybavení prostoru pro obchůdek v Drhovli

-

Zajištění projektové dokumentace pro parkoviště a zabezpečení objektu v Drhovli

-

Zakoupení polohovacích pojízdných křesel pro klienty

-

Zakoupení antidekubitních matrací pro ležící klienty

-

Vybavení klubovny pro klienty novými pohodlnými židlemi / Drhovle/

-

Vybavení dílny pro volnočasovou terapii novými stoly a židlemi / Drhovle/

-

Vybavení společenské místnosti novými sestavitelnými stoly /Drhovle/

-

Zakoupení automatických praček a sušiček pro individuální potřebu klientů /Drhovle/

-

Dovybavení jídelny pro personál novými židlemi

Dotace:
Poskytnutá neinvestiční dotace od MPSV v částce

11,804.000,00 Kč

Čerpání:

10,493.235,47 Kč

Poskytnuté dary:
Na kulturní činnost

31 360,00 Kč

Na provoz

17.399,00 Kč

Zhodnocení roku 2009:
Plné obsazení lůžek v našem zařízen mělo podstatný vliv na naše příjmy. Také doplatky na úhradu
nákladů za pobyt a stravu od příbuzných našich klientů přispěly ke zvýšení našich příjmů.
Příspěvky na péči byly v roce 2009 vyšší než jsme předpokládali a zvyšovaly se úměrně ke
zdravotnímu stavu našich klientů. Úhrady od zdravotních pojišťoven byly také vyšší než jsme
kalkulovali. Přiznaný příspěvek na péči mělo 90% uživatelů našich služeb Předpokládané výnosy
z vlastních činností za pronájem místností, společenského sálu, služebního bytu se nám podařilo
naplnit.
Mzdové prostředky určené pro zdravotnický personál plně pokrýváme z vykázané
zdravotní péče. Náklad na 1 klienta za rok 2009 – 268 693,23 Kč (náklad na 1 klienta za 1 měsíc 22 391,10 Kč).
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Hospodaření s fondy organizace

Fond investiční – účet 916
Stav k 1.1.2009 Příjem

12,802.512,90 Kč

- odpisy majetku

4, 377.770,00 Kč

Čerpání

3,730.602,75 Kč

Stav k 31.12.2009

13,449.680,15 Kč

Rezervní fond – účet 914
Stav rezervního fondu k 1.1.2009 –

396.566,94 Kč
2.285,00 Kč

Příjem – dary na kulturní akce obyvatel

31.360,00 Kč

dary na provozní účely

17.399.00 Kč

Celkem

447.607,94 Kč

Čerpání:

62.177,00 Kč

Stav rezervního fondu k 31.12..2009

385.430,94 Kč

Fond odměn – účet 911
Stav fondu k 1.1.2009

100.000,00 Kč

Stav fondu odměn k 31.12.2009

100.000,00 K

Fond kulturních a sociálních potřeb – účet 912
Stav FKSP k 1.1.2009

391.974,52 Kč

Příjmy: základní příděl-rozpočet

364.000,00 Kč

Zdroje

755.974,52 Kč

Skutečnost- základní příděl

394.063,74 Kč

Výdaje v Kč

:

912/20 kult.čin.,masáže, plavání

rozpočet
85.000
11

skutečnost
75.341,00 Kč
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912/37 příspěvek na stravování

130.000

110.270,00 Kč

912/39 rekreace a zájezdy

50.000

7.600,00 Kč

912/40 kulturní akce

15.000

912/41 sociální pomoc návratná

5.000

912/42 sociální pomoc nenávratná

5.000

912/43 dary peněžní

35.000

16.601,00 Kč

912/44 dary nepeněžní

15.000

1.899,00 Kč

912/46 penzijní připojištění

150.000

118.300,00 Kč

912/47 ostatní čerpání

155.974,52

912/48 příspěvek na očkování

10.000

912/49 příspěvek na jednotné oblečení

50.000

912/50 příspěvek na vybavení

50.000

Výdaje celkem:

755.974,52

330.011,00 Kč

Finanční prostředky na účtu FKSP k 31.12.2009

448.832,95 Kč

Neprovedené platby
- příspěvek na penzijní připojištění

- 10.100,00 Kč

- příspěvek na stravování 11/09

- 9.450,00 Kč

- příspěvek na stravování 12/09

- 9.940,00 Kč

- poplatek KB

+

110,00 Kč

- úroky

-

7,43 Kč

- základní příděl za 12/09

+36.581,74 Kč

-vánoční setkání

- 3.280,00 Kč

Zdroje celkem

452.747,26 Kč

Stav FKSP k 31.12.2009

452.747,26 Kč

Výsledek hospodaření
V roce 2009 jsme na odpisy majetku nedostali příspěvek od zřizovatele. Odpisy byly hrazeny
z vlastních příjmů organizace a z této částky musíme odvést daň z příjmů. Z těchto důvodů je
celkový hospodářský výsledek organizace po zdanění záporný.
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7.

Kontroly v organizaci

23.3.2009
Provedení auditu čerpání neinvestiční dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2008 –
vyúčtování dotace podává věrný a poctivý obraz o čerpání dotace za rok 2008 v souladu
s podmínkami rozhodnutí MPSV č. A0350/001
22.5.2009
Finanční úřad – kontrola čerpání neinvestiční dotace za rok 2008 – bez závad
1.9.2009
VZP ČR – kontrola plateb pojistného na zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného – bez závad
24.9.2009
Okresní správa sociálního zabezpečení – kontrola plateb pojistného a plnění úkolů v nemocenském
a důchodovém pojištění v období 1.9.2007-31.12.2008 – nedoplatek na DNP 408,- Kč
26.10.2009
Jihočeský kraj-Krajský úřad Č.Budějovice – komplexní kontrola hospodaření (výsledek kontroly
byl znám až v roce 2010).
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8.

Aktivizace uživatelů

Domov pro seniory Světlo Drhovle a Domov se zvláštním režimem
Přehled akcí uspořádaných pro naše uživatele v roce 2009:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24.2.09 Masopustní veselice – průvod masek zámkem, hudba:Písecká čtyřka,vyhlášení
nejlepší masky a nejlepšího tanečního páru
31.3.09 Sportovní hry – 4 disciplíny včetně kognitivního tréninku, medaile, odměny
15.4.09 Velikonoční zábava – barvení vajíček, Písecká čtyřka, tanec
30.4.09 Pálení čarodějnic – opékání buřtů, návštěva Osečanky – kapela z DZP Osek
Autobusový výlet na Šumavu – vlastivědné muzeum Volary, Čeňkova pila,
Vodňany – kavárna U Anděla
27.5.09 Výtvarné dílny s dětmi z mirotické základní školy + divadelní představení
„Princezna ze mlejna“
2.6.09 Vystoupení vokální skupiny Cherry Hills z Denver Colorado USA
15.7.09 Přednáška Mgr.Hany Skálové na téma: Brazílie
29.7.09 Pouťová zábava – Písecká čtyřka, koláčky
21.8. a 23.8.09 Vystoupení folklorních souborů v rámci Mezinárodního folklorního
festivalu – 2 vystoupení: folklorní soubor Turiec ze Slovenska a Sikharuli Gruzie
12.9.09 Zámecká slavnost
7.10.09 Výlet po okolí zámku
25.11.09 Zahájení adventu
28.11.09 Proběhla oblíbená 4. adventní slavnost Domova se zvláštním režimem za hojné
účasti příbuzných a známých našich uživatelů
2.12.09 Mikulášská zábava
V adventu jsme se setkávali každou středu až do vánoc při vystoupeních dětských
zájmových kroužků a souborů z píseckých škol – Flashdance Labuťˇ, AC Sole Písek, ZŠ
Mirotice, ZŠ Svobodná, o.s. Hafík, ZŠ Tylova,
31.12.09 Rozloučení s rokem 2009.

Každý měsíc společně slavíme narozeniny uživatelů, kteří se narodili v příslušném měsíci. Každý
uživatel dostane malý dárek vyrobený v našich dílnách a malé občerstvení. Mimo pravidelných akcí
mají uživatelé našeho domova možnost pravidelně navštěvovat dílnu, kde se věnují drobným
ručním pracím a dalším činnostem např. zpívání, cvičení. Ve společenské místnosti mohou sledovat
televizi, poslouchat rádio, číst časopisy nebo hrát různé společenské hry. Při příznivém počasí mají
možnost posedět na otevřené terase, případně v doprovodu personálu využít k vycházkám krásný
zámecký park. Pravidelně v Domově se zvláštním režimem probíhá canisterapie – léčebný kontakt
psa a člověka. Canisterapii provádí vyškolený canisterapeutický tým z výcvikového sdružení
o.s.Hafík.

Pálení čarodějnic v zámeckém parku

Vystoupení gospelového souboru z USA
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Domov pro seniory Světlo Písek
Přehled akcí uspořádaných pro naše uživatele v roce 2009:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25.2.09 Masopustní veselice (vystoupení dětí z Klubu aerobiku)
7.4.09 Velikonoční vystoupení Mažoretek
6.5.09 Výlet na Šumavu
20.5.09 Sporotvní hry
2.6.09 Koncert gospelového souboru z USA
17.6.09 VI. Zahradní slavnost
21.6.09 Odpoledne s orientálními tanci
21.8. a 23.8.09 Vystoupení folklorních souborů v rámci Mezinárodního folklorního
festivalu (Kongo, Slovensko)
23.9.09 Exkurze do písecké Sladovny
3.10.09 Havelské posvícení
3.12.09 Mikulášská zábava s nadílkou
8.12.09 Vánoční koncert
31.12.09 Silvestrovské posezení s písničkou

Každý z uživatelů domova mohl využívat pravidelně otevřené pracovní dílny, kde pod vedením
terapeuta mohl trávit volný čas.
Činnost byla zaměřena především na nenáročné relaxační aktivity, jako je malování nejrůznějšími
technikami, dále na procvičování jemné motoriky - stříhání a trhání molitanu, stáčení ruliček na
papírový pedig. Tyto polotovary jsme dále zužitkovali na polštáře a na pletení košíků a květin.
Velmi oblíbeným se stalo vykrajování ze slaného nebo vizovického těsta. Všechny naše výrobky
vystavujeme na tradiční Zahradní slavnosti a Zámecké slavnosti, jejíchž součástí je prodejní
výstava.
Dle aktuálního ročního období a svátků, jsme si vyzdobili náš domov. 3x v týdnu se koná
pravidelné cvičení, jehož součástí je muzikoterapie.
Příležitostně si zahrajeme společenské hry. Každý měsíc slavíme společně narozeniny, jubilantům
předáme dáreček a dort.
Fotografie z akcí DPS Světlo Písek:

Oslava narozenin našich uživatelů

Vystoupení v rámci folklórního festivalu v Písku
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9. Závěr
Ráda bych nejdříve upozornila na vizi, která mne po celou dobu co pracuji v Domově pro seniory
Světlo provází. Vznikla před patnácti lety, po nějaké době co jsem překročila práh drhovelského
zámku a to se stalo v únoru L.P.1995. Bylo to v době, kdy se o Domově důchodců v Drhovli
všeobecně nemluvilo moc dobře a co víc: převážná část tehdejšího personálu se navzájem
nezdravila, nerespektovala se a o své práci mluvila velmi negativně. Musím říci, že jsem z toho byla
velmi rozčarována a kladla si otázku co dělat, abych ten názor změnila, aby zaměstnanci byli hrdí
na to, že pracují v Domově důchodců v Drhovli.
Od začátku jsem věděla, že to bude běh na dlouhou trať, a že to nedokážu sama. Mojí vizí bylo a je,
pomáhat zkvalitňovat život klientům, kteří jsou odkázáni přijímat služby v Domově pro seniory v
Drhovli a potažmo v Písku. Začala jsem analyzovat co je dobře, co špatně, na čem stavět a čeho se
zbavit. Ze začátku jsem se velmi orientovala na materiální zajištění. Sháněla jsem peníze a
přesvědčovala lidi, kteří o nich rozhodovali, aby přehodnotili své priority a pomohli nám. Vedle
toho jsem si přála, abychom změnili své myšlení a začali více vnímat vedle potřeb materiálních i
duchovní potřeby našich klientů. Také mne hodně záleželo na tom, abychom se jako kolegové
respektovali, abychom věděli, že jeden bez druhého nám to všechno půjde obtížněji. Začali jsme
vnímat jeden druhého, začali jsme si své práce vážit, stávali jsme se týmem. V průběhu let
docházelo k mnoha změnám. Ne všechny byly vámi akceptovány. Na mnoha jste se podíleli s
radostí, mnohé změny jste přijímali s velkou nedůvěrou a některé jste ani nepřijali. To všechno k
životu patří. Své úspěchy i nezdary musíme přijmout takové jaké jsou, abychom mohli jít dál.
Dovolte mi abych v krátkosti rekapitulovala patnáct let naší společné práce.
V roce 1995 – 1996 : provedli jsme úpravy chodeb a pokojů, vymalovali, začali třídit odpady a
vypracovali jsme směrnici o odpadovém hospodářství, snížili jsme spotřebu elektrické energie,
pořídili novou telefonní ústřednu, koupily kopírku, nové potahy na křesla, nové auto, opravili jsme
velmi poškozený kotel,připravovali jsem podklady pro plynofikaci, zavedli nové jídelníčky,
dovybavili kuchyni, zařídili knihovnu, začali pracovat se slepými obyvateli, zavedli četbu na
pokračování. Založili
jsme výbor obyvatel a začali psát kroniku. Vybudovali jsme
ergoterapeutickou dílnu.Vedle porad vedoucích a údržby jsme začali praktikovat měsíční porady s
ošetřujícím personálem. Začali pracovat na obnově parku. Vypracovali jsme nový organizační řád a
spoustu směrnic. Setkávali jsme se u příležitosti různých společenských akcí a započali tvořit
tradice, jako je slavení Mikuláše, adventní setkávání, postní setkávání, sportovní hry, opékání buřtů,
celodenní výlety a pod.
V roce 1997: pokračovali jsme v malování dalších částí domova, zřídili jsme společenskou
místnost, pro oddělení č. 1. proběhlo výběrové řízení na plynofikaci a plynofikovali jsme starou
budovu , připravili projekt a provedli nový rozvod vody v nové budově, postavili jsme nový
domeček čističky odpadních vod a zkolaudovali jsme ho, opravili jsme vodárnu, zakoupili
polohovací postele, instalovali nové nouzové osvětlení, koupili jsme sekačku, televize, deky, nové
povlečení, vyměnili jsme dveře na 1. oddělení, zavedli nové zpracování mezd, zavedli rehabilitaci,
pedikúru a kadeřnictví.
V roce 1998: zavedli jsme plyn do nové budovy a přístavby, plynofikovali jsme kuchyni, koupili
jsme nové přístroje do kuchyně, vybavili jsem dílnu, nechali zpracovat projekt na revitalizaci parku,
vybudovali nové okrasné záhony, vyměnili podlahovou krytinu na nové budově, zakoupili jsme
nové skříně na mužskou část domova a pořídili i část nových nočních stolků. Zavedli jsme nové
počítačové zpracování účetnictví. Pořádali zábavy a kulturní odpoledne. Navázali přátelství s
domovy v Anglii a Holandsku. Započali jsme opravovat zeď kolem zámeckého parku.
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V roce 1999 byla pokácena a znovu vysazena lipová alej. Provedli jsme úpravu terénu a do aleje
usadili nové lavičky. Po celém obvodu staré budovy jsme provedli odvodnění. V prádelně proběhla
rekonstrukce rozvodů vody, elektřiny, přivedli jsme plyn a nakoupili nové pračky a plynový mandl
a sušičku. Provedli jsme nátěry oken. Opravili koupelny na staré budově. Pokračovali jsme v
nákupech nového nábytku, křesel a stolů do společenských místností, další polohovací postele,
jídelní a noční stolky, vozíky na prádlo. Pořídili jsme internet. Na konci roku jsme se z rozpočtové
organizace stali organizací příspěvkovou. To byla velká změna a znamenala spoustu práce v
administrativě.
V roce 2000 - 2001 byl vysázen nový ovocný sad ,rekultivace půdy pro novou výsadbu
ovocného sadu trvala 2 roky. Káceli a prořezávali jsme stromy v parku, byla opravena silnice v
aleji, zprovozněny hodiny ve věži, začali jsem se zvyšováním počtu ošetřovatelského personálu. V
té době nazrál čas provézt největší změnu a to sehnat peníze na rekonstrukci zámku a potažmo
novou výstavbu pobočky našeho domova v Písku. Po celé dva roky jsem jezdila do Prahy na
MPSV, věci konzultovala s přáteli, přemlouvala písecké zastupitelstvo, aby nám poskytlo pozemek.
Výsledkem mého snažení bylo, že jsme mohli v květnu 2001 započít stavbu v Písku. Pro mne to
znamenalo strávit mnoho času s projektantem, být přítomna na stavbě, být přítomna všech
kontrolních dnů, zároveň řídit domov, protože běh v něm se nezastavil. Spolu s vrchní sestrou a
sociální pracovnicí jsme se účastnili stáže v Holandsku v rámci Česko -Holandského projektu, který
započal v roce 1999 a který byl zaměřen na zkvalitňování péče, především péče o klienty trpící
demencí.
V květnu 2002 byla dokončena stavba v Písku a započalo vybavování budovy a ostatní práce
tak, aby se první obyvatelé mohli začít stěhovat 24.června, kdy jsme na zahradní slavnosti oficielně
domov otevřeli. Znamenalo to mnoho organizačních změn, mnoho příprav včetně náběru nových
zaměstnanců. Po přestěhování některých našich klientů do nového domova, začalo velmi rychlé
vyklizení staré budovy. Klienti byli přestěhováni do nové budovy a kuchyně byla též v omezené
míře přestěhována do nové budovy. Obědy a večeře se vozily z Písku z nemocnice. Když jsme si
mysleli, že můžeme vydechnou, postihly náš kraj povodně. Tehdy jsem se přesvědčila o tom, že
mám kolem sebe lidi, na které je spolehnutí. Byli ochotni udělat vše proto, aby pomohli všude tam,
kde bylo zapotřebí. Rozběhli jsme péči v novém domově, zvýšila se nám o 20 klientů kapacita a
začali jsme vytvářet historii nového domova. Jestliže jsem před tím řídila jeden domov, najednou
jsem řídila dva.V témže roce jsme dostali nového zřizovatele, jímž se stal Jihočeský kraj.
Rok 2003 začal kolaudací staré budovy a kuchyně,přestěhovali jsme opět klienty a zprovoznili
fungl novou kuchyni.V polovině roku byla dokončena rekonstrukce zámku v Drhovli a my jsme jej
mohli na zámecké slavnosti slavnostně otevřít.
Od té doby píšeme novou historii našeho domova. Dalo by se říci, že v té době jsme naplnili část
naší vize a to bylo zkvalitnění bydlení klientům v našem domově. Nastal čas věnovat se
zkvalitňováním naší péče a starat se o duchovní stránku našich klientů.
V roce 2004 – 2005 jsme se začali připravovat na změnu, která nastala v roce 2006. Věděli
jsme, že musíme začít zpracovávat směrnice a znění standardů kvality, započali jsme se
supervizemi, změnili organizační strukturu a mnoho jiného. V té době jsme již měli tři
ergoterapeutické dílny, cíleně se školili v práci s klienty trpící Alzheimerovou chorobou, v bazální
stimulaci. Absolvovali jsme řadu školení a seminářů, kde jsme mohli čerpat vědomosti pro
zkvalitňování péče. Zavedli jsme canisterapii a začali psát historii zahradních a zámeckých
slavností.
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V roce 2006 jsme se připravovali na vykazování zdravotní péče v domově a poprvé jsme žádali o
dotaci na pokrytí části našich nákladů na péči. Provedli jsme mnoho změn v našich směrnicích a
řádech, vypracovali ošetřovatelské standardy a standardy kvality. Vybudovali jsme nové, zpevněné
cesty v drhovelském parku.
Od roku 2007 až do dnešních dnů stále pracujeme na zavádění písemně zpracovaných standardů
do praxe. To je ta nejtěžší věc. Máme cíleně zaměřená školení, abychom dobře zvládali
komunikaci nejen mezi sebou, ale především s klienty a jejich příbuznými. Vedoucí zaměstnanci
jsou školeni v manažerských dovednostech. Od roku 2008 máme možnost procházet supervizí.
Od poloviny roku 2009 jsme zprovoznili naši novou výdejnu jídla v písecké pobočce. Byla
vybudována nákladem 3,5 mil.korun. V tomto roce jsme také vybavili a zprovoznili Domeček. V
Drhovli dokončujeme vybavení prodejny, v budoucnu snad i kavárničky. Nechali jsme zpracovat
projekt na nové parkoviště a vrátnici v Drhovli. V současné době je vybrána firma a pokud ji rada
kraje odsouhlasí tak celý projekt bude ukončen do května roku 2010.
V tomto roce též provedeme další revizi metodik ke standardům, budeme pokračovat v
prohlubování individuální péče o klienty, zavedeme internetovou školičku pro klienty, budeme
pracovat na zkvalitňování jídelníčků. Dojde na pokračování revitalizace parku. Zvýšíme činnost v
Domečku , uspořádáme sportovní hry, pojedeme na výlet. Plánů máme mnoho a já vás prosím, aby
jste nám je pomohli naplnit a také vám za tuto snahu děkuji !
Mgr. Miluše Štojdlová, ředitelka DPS Světlo
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10. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999., o
svobodném přístupu k informacím
Důvodová zpráva
Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je Domovu pro seniory
Světlo jako povinnému subjektu uloženo do 1. března zveřejnění Výroční zprávy o činnosti v
oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok, která má obsahovat:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů,
které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle
tohoto zákona a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení,
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
Postup Domova pro seniory pro poskytování informací upravuje Směrnice o poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- Počet podaných žádostí o informace 1
- Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
- Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
- Výčet poskytnutých výhradních licencí 0
- Počet stížností podaných podle § 16a 0
a) Počet podaných žádostí
V roce 2009 byla doručena 1 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Této žádosti bylo vyhověno a to formou písemného
poskytnutí informace.
Formy podání:
V roce 2009 obdržel Domov pro seniory Světlo jednu písemnou žádost poskytnutí dokumentace a
informací souvisejících. Žádosti o informace podané telefonicky evidovány nejsou a odpověď je
poskytnuta obratem, stejnou formou jakou byla přijata žádost.
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
V souvislosti s vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti na základě Ustanovení § 15
odst. 1 zákona č.106/1999 Sb.: „Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve
lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s
výjimkou případů, kdy se žádost odloží“, nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí
informace. Rozhodnutí o částečném odmítnutí rovněž nebylo vydáno.
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
V roce 2009 nebylo vedeno žádné soudní řízení na přezkoumání rozhodnutí v oblasti
poskytování informací.
d) Výčet poskytnutí výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence
V roce 2009 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení
V roce 2009 nebyla podána žádná stížnost.
f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Zveřejňování informací DPS Světlo bylo zajištěno též prostřednictvím webových stránek
(www.dps-svetlo.cz) či sdělovacích prostředků. Veřejnost je informována také prostřednictvím
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médií (tisk, rozhlas, televize) a na základě zodpovězených dotazů novinářů. Rovněž bylo
poskytnuto blíže nespecifikované množství informací podaných v rámci běžné praxe, nevyžádaných
dle výše uvedeného zákona.
Zveřejňování informací prostřednictvím internetových stránek:
Adresa: http://www.dps-svetlo.cz/
Zveřejněny jsou především tyto dokumenty:
- Ceník DPS Světlo - Drhovle
- Ceník DPS Světlo - Drhovle (Domov se zvl. režimem)
- Ceník DPS Světlo - Písek
- Vyjádření lékaře ( součást žádosti o umístění )
- Žádost o přijetí do DPS Světlo (27. 10. 2009)
DPS Světlo Písek
DPS Světlo Drhovle
DPS Světlo Drhovle - Domov se zvláštním režimem
- Katalog služeb
- Informační letáček
- Pravidla pro evidenci a vyřizování stížností
- Standardy kvality v DPS Světlo (stručný výtah)
- Vnitřní pravidla DPSS - Drhovle - DSZR
- Vnitřní pravidla DPSS Drhovle
- Vnitřní pravidla DPSS Písek
- Vyhodnocení dotazníků na kvalitu služeb
Kvalita stravování v DPS Světlo - Písek
- Výroční zprávy
- Novela Zákona o sociálních službách
- Zřizovací listina
Veškeré dokumenty jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány.
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11. Přílohy
1.
2.
3.
4.
5.

Povinné čerpání finančního plánu
Organizační schéma 1.
Organizační schéma 2.
Organizační schéma 3.
Rozpis zaměstnanců ( přehled pracovních úvazků )

Antonín Sova

Naše pole
Kam dohlédneš,
jdou dlouhé řady polí,
z jablůněk přečnívají střechy chat.
Lid zachutnal ti země drsnou solí
a ty jej musíš, musíš milovat...
Je krásné růsti na domácím poli,
v též prsti, pod týmž sluncem laskavým.
Být množstvím, jehož stejně šumí stvoly
hovorem věčným s dávným Bohem svým.
Být množstvím, jehož dobrota jest tvojí
a jehož smích a pláč i zamlklost je tvou.
Tě víra v život stejně s nimi pojí
a citů úponky se stejně pnou.
A stejně z prsti kořeny tvé sají
chladivou vláhu dřímajících sil.
Tak všecka srdce stejná přání mají:
vzít boží pokory i moci díl.
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Čerpání finančního plánu za rok 2009
Název organizace: Domov pro seniory Světlo
IČO: 70869812
řádek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20a
20b
21
22
23
24
25
26
27

Ukazatel
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Spotřeba potravin
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
v tom : platy zaměstnanců
OON
Sociál.a zdravot. pojištění
Zákonné sociální náklady
Daně a poplatky
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Daň z příjmů
Ostatní náklady
VÝNOSY
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Dotace ze SR od MPSV
Očekávané příjmy
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Tržby z dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Ostatní výnosy
Příspěvek na provoz
Hospodářský výsledek po zdanění

v tis.Kč
Skutečnost
roku 2009
50 552,00
3 327,00
4 085,00
4 482,00
984,00
5,00
5 423,00
20 051,00
19 703,00
348,00
6 392,00
394,00
1,00
160,00
4 378,00
571,00
299,00
50 011,00
5,00
38 896,00
10 493,00
0,00
105,00
452,00
0,00
0,00
60,00
0,00
-540715,00

Schválený plán
Index 2009
2009
50 800,00
2 600,00
4 100,00
4 500,00
800,00
7,00
5 612,00
21 215,00
19 915,00
300,00
6 805,00
400,00
1,00
200,00
4 380,00
0,00
180,00
50 800,00
5,00
38 431,00
11 804,00
0,00
120,00
200,00
0,00
0,00
240,00
0,00
0,00

100%
128%
100%
100%
123%
71%
97%
95%
99%
116%
94%
99%
100%
80%
100%
0%
166%
98%
100%
101%
89%
0%
88%
226%
0%
0%
25%
0%
0%

Organizační schéma - DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO - DRHOVLE
ř e d i t e l (k a)
počet: 0,33

Administrativní
a spisový
pracovník –
sekretářka

Personalista
+ mzdová
účetní

počet: 0,21

počet: 0,54

Sociální pracovník

Hlavní
účetní

Počet:1,33
počet: 0,33

Provozní technický
pracovník
-zástupce
počet:0,33

Vedoucí
kuchyně
počet: 0,33

Bezpečnostní
referent /recepce/
Účetní

Vedoucí zdravotně
ošetřovatelských
týmů A,B,C
počet: 0,75

počet:

Lékař

Kuchař
Počet:1,98
pomocná síla
počet:1.32

počet:
fyzioterapeut

počet:0,21

počet: 0,31

Zásobovač

Domovník

počet:0,33

počet: 2,51

všeobecná
sestra
počet:
5,275
Ošetřovatel /ka/
počet: 1

Dělník (ice) prádelny

Pracovník v sociál.
službách
Počet: 11

počet: 0.66
Krejčí
počet: 0,33
Referent BOZP
počet: 0,10

Instruktor v sociál.
službách pro aktivizační
činnosti
počet : 0,4

Organizační schéma - DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO - PÍSEK
ř e d i t e l (k a)
počet: 0,5

Administrativní
a spisový
pracovník –
sekretářka

Personalista
+ mzdová
účetní

počet: 0,33

počet: 0.81

Sociální pracovník

Hlavní
účetní

počet: 1,5
počet: 0,5

Provozní technický
pracovník
-zástupce
počet:0,5

Bezpečnostní
referent /recepce/
počet: 4
Účetní

Vedoucí
kuchyně

Vedoucí zdravotně
ošetřovatelských
týmů A,B,C
počet: 1

počet:0,5

Lékař

počet:

Kuchař
počet:3
pomocná síla
počet:2

fyzioterapeut
počet: 0,21

počet: 0,47
všeobecná
sestra
počet: 7

Zásobovač
počet:0,5

Domovník
počet: 1,33

Ošetřovatel /ka/
Počet: 1

Dělník (ice) prádelny

Pracovník v sociál.
službách
počet: 12

počet: 1
Krejčí
počet: 0,5

Instruktor v sociál.
službách pro aktivizační
činnosti

Referent BOZP
počet: 0.15

počet : 0.5

Organizační schéma - DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO –
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
ř e d i t e l (k a)
počet: 0,17

Administrativní
a spisový
pracovník –
sekretářka

Personalista
+ mzdová
účetní

počet: 0,11

počet: 0,27

Sociální pracovník

Hlavní
účetní

Počet:1,17
počet: 0,17

Provozní technický
pracovník
-zástupce
počet:0,17

Vedoucí
kuchyně
počet: 0,17

Bezpečnostní
referent /recepce/
Účetní

počet:

Kuchař
Počet:1.02
pomocná síla
počet:0,68

Vedoucí zdravotně
ošetřovatelských
týmů A,B,C
počet: 0,25

Lékař

počet:
fyzioterapeut

počet:0,21

počet: 0,16
Domovník
počet: 1.16

všeobecná
sestra
počet: 5

Zásobovač
Dělník (ice) prádelny

Ošetřovatel /ka/

počet:0,17
počet: 0.34
Krejčí
počet: 0,17

počet: 1

Pracovník v sociál.
službách
Počet: 7

Referent BOZP
počet: 0,06
Instruktor v sociál.
službách pro aktivizační
činnosti
počet : 1

