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Výroční zpráva  

Domova se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s.  za rok 2017 
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1 .  Základní údaje o  o.p.s.(název, sídlo,  poslání,  cíle ,  zásady) 

Adresa zařízení: Bílsko 38, 783 22 Cholina  

IČO: 01693182  

Telefon: 585 154 288  

Emailová adresa: reditel@domov-bilsko.cz  

webové stránky: http://www.domov-bilsko.cz/  

Věková kategorie klientů: 27 –  nad 80 let   

Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním  

 

Poslání –  Posláním Domova se zvláštním režimem Bílsko, o. p.  s.  je 

poskytování pomoci a péče osobách s  chronickým duševním onemocněním 

http://www.domov-bilsko.cz/
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v důstojném prostředí, s důrazem na zachování soběstačnosti každého 

uživatele.   

Cílová skupina  –  Muži a ženy starší 27  let věku s chronickým duševním 

onemocněním –  např. onemocněním schizofrenie, schizoafektivní poruchy, 

afektivní poruchy nebo chronickým duševním onemocněním způsobeným 

užíváním návykových látek.  

Kapacita  - 34 uživatelů.  

Zásady  

Individuální přístup k  uživatelům.  

Ke každému uživateli přistupujeme jako k  jedinečné osobnosti .  Zjišťujeme a 

respektujeme individuální potřeby uživatelů.  

Úcta k  uživatelům, zachování důstojnosti .  

S uživatelem jednáme důstojně, k  člověku přistupujeme s  úctou, nehodnotíme 

jeho život a jeho způsob života neovlivňuje náš přístup k  němu.  

Právo uživatelů na svobodné rozhodnutí .  

Nerozhodujeme za uživatele –  ponecháváme člověku zodpovědnost za svůj 

život, informujeme ho o možných rizicích vyplývajících z  jeho rozhodnutí.  

Umožňujeme člověku vyjádřit  se k  podobě služby a dále s  jeho názory 

pracujeme.  

Týmová spolupráce.  

Vzájemně si pomáháme, komunikujeme spolu a podporujeme se na cestě  

ke společnému cíli.   

Spolupráce s  rodinou uživatele.  

Podporujeme společenské kontakty a vztahy uživatele s  rodinou.  

Cíle  

- zachování soběstačnosti  uživatelů  

- udržování vztahů uživatelů s  rodinou 

- kontakt uživatele se společenským prostředím  

 

2) Prostorové a materiálně -technické zabezpečení  

Domov se zvláštním režimem využívá pro své účely dvě budovy.  Hlavní 

budova Domova se zvláštním režimem sídlí v obci Bílsko, popisné číslo 38. 

Uživatelům je k dispozici v celé  budově celkem 34 lůžek  ve dvou- ,  t ří- a 

jedno lůžkových pokojích .   

V prvním nadzemním podlaží hlavní budovy jsou umístěny kanceláře,  

technické zázemí DZR  a pokoje klientů.  Dále je zde umístěna a vybavena 

ošetřovna –  pro sestru, která slouží zároveň jako vyšetřovna při pravidelných 

návštěvách praktické lékařky a psychiatričky.  

V druhém podlaží jsou pokoje pro klienty a technické zázemí pro pečovatele - 

úklidová místnost, skladové prostory.  

Ve třetím podlaží j sou pokoje uživatelů a  úklidová místnost, která slouží 

především jako zázemí pro úklid.  
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Hlavní budova je bezbariérově přístupná, vybavená výtahem. Je zabudováno 

nouzové signalizační zařízení pro uživatele.  

Pokoje mají  společné (vždy pro dva pokoje) samostatné hygienické zázemí, 

které je bezbariérově řešeno - sprchový kout, WC, umyvadlo, signalizační 

zařízení.   

Vybavení pokojů je standardní, uživatelé mohou po domluvě využívat  část 

svého nábytku.  

 

Využití  druhého objektu v  roce  2017   

Jednopodlažní budova, budova B, která se nachází v těsné blízkosti  hlavní  

budovy, byla na konci roku 2016 kompletně opravena a v  roce 2017 byla 

využívána jako společenské  prostory,  kancelář  pro účetní  a sociální 

pracovnici , sklad a archiv.  Slouží tak ke zkvalitnění prostorových podmínek 

jak klientů, tak i zaměstnanců.  

Přilehlý pozemek s venkovním posezením slouž í  uživatelům k aktivnímu 

odpočinku, zvláště v  letním období .  

 

V roce 2017 byla schválena žádost na dotaci Ministerstva pro místní rozvoj 

v rámci projektu 11703 Integrovaného regionálního operačního programu na 

akci Výstavba Komunitního centra při DZR Bílsko ve výši  4  681 612, 40,- 

Kč, jejímž prostřednictvím by měly být dobudovány v rámci hlavní budovy 

místnosti společenského zázemí pro klienty s  chronickým duševním 

onemocněním  a kanceláře pro personál .  

Služba využívala vedle staršího automobilu Škoda Fabia i nový automobil 

Dacia Lodgy v rámci operativního leasingu, v  srpnu získala prostřednictvím 

dotace MPSV a pomocí dárců Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové a 

Města Litovel automobil Dacia Dokker a v  prosinci prostřednictvím Nadace 

Charty 77 Konta Bariéry a společnosti Globus a. s . automobil  Ford Courier 

Tourane.  

3. Údaje o přijímání uživatelů, počtu, struktuře  

V roce 2017 byla provedena revize všech přijatých žádostí  od roku 2013.  

K 31. 12. 2017 je vedeno v  evidenci 121 žádostí, z  toho 108 žádostí 

k aktuálnímu přijetí  a 13 žádostí výhledově.  

Počet uživatelů k 31. 12. 2017  33 uživatelů (14 žen, 19 mužů);  

při jet í  žadate lky dne 2 .  1 .  2018  

Kapacita služby k 31. 12. 2017  34 uživatelů  
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Průměrný věk uživatelů  k 31.12.2017 68, 2 let  

 

     

27-65 let  18 uživatelů  

 

66-75 let  4 uživatelé 

 

76-85 let    8 uživatelů  

86-95 let     3 uživatelé 

                        

Počet přijatých uživatelů v  roce 2017 4 uživatelé  

Úmrtí  4 uživatelé  

Výpověď  1 uživatel  

 

Příspěvek na péči  –  stav ke dni 31. 12. 2017  

Příspěvek na 

péči –  stupeň  

Počet uživatelů  

I.  8 

II.  7 

III.  9 

IV.  9 

 

4. Přehled  pracovních pozic a počet pracovníků  k 31. 12. 2017 

pracovní pozice  úvazky  fyzické osoby  

ředitel  1, 0 1 

účetní  –  ekonom 1, 0 1 

sociální pracovník  1, 0 1 

zdravotní sestra  1, 0 1 
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Pracovník v  sociálních 

službách  

12, 75 13 

Pracovníci technicko -

hospodářského úseku  

4, 5 5 

Projektový 

administrátor  

0, 5 1 

Celkem 21,75 úvazků  23 

DPP, DPČ   4 

Průměrný počet 

zaměstnanců za rok 

2017 

 22,66 

                           

Údaje o dalším vzdělávání pracovníků  

V letech 2016 - 2018 probíhá  dvouletý projekt v  rámci Operačního programu 

zaměstnanost Standardizace sociálních služeb DZR Bílsko, který je zaměřen 

na další vzdělávání pracovníků, supervizní vedení a znovunastavení standardů 

kvality.  Pracovníci v přímé péči a sociální pracovnice se tedy pravidelně 

zúčastnili  seminářů a školení :   

- standardy kvality 

- role klíčového pracovníka v  SSL 

- úvod do problematiky technik zjišťování potře b u nekomunikujících klientů  

- základy psychopatologie  

- krizová intervence .  

V roce 2017 probíhala revize standardů kvality sociálních služeb, směrnic a 

řádů pod vedením auditorky standardů.  

Kontrolní činnost   

Informace provozního, odborného i  personálního  charakteru jsou předávány 

na pravidelných týdenních poradách vedoucích pracovníků, každodenních 

poradách pracovníků v  přímé péči při předávání služby a  na poradách celé 

organizace.  Z průběhu porad je pořizován zápis.  

Kontroly práce byly prováděny podle zpracovaného systému vnitřní kontroly.  

Vedoucí pracovníci se zaměřovali na kontrolu ekonomického úseku, výdeje 
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jídla, zdravotního úseku, sociálního úseku, úseku přímé péče, autoprovozu a 

úklidu, BOZP a PO a personálního úseku. Provedené kontroly byly zapsány  

v protokolu a deníku kontrol BOZP a kontrolovaní pracovníci byli s  výsledky 

prokazatelně seznámeni.  

Zdravotní sestra se zaměřovala na hygienické kontroly,  podání stravy, 

dodržování a správné podání diet,  kontrolu teploty stravy. Je vypracován 

systém kritických bodů (HACCP) pro výdejnu stravy, pracovníci proškoleni 

v hygienickém minimu.  

V souladu s Provozním řádem je prováděn pravidelný úklid, nad hygienou má 

dozor zdravotní sestra. Provozní řád upravující podmínky předcházení vzniku 

a šíření infekčních onemocnění, byl schválen odpovědnými pracovníky KHS.  

V rámci bezpečnosti  a ochrany zdraví na pracovišti a požární prevence a 

ochrany společnost  spolupracuje s  externími odborně způsobilými osobami.  

5. Kulturní, sportovní a společenské  akce pro uživatele domova a 

veřejnost v  r.  2017  

Společenské a kulturní akce byly organizovány především aktivizačním 

pracovníkem a externími pracovnicemi.        

Pravidelně 1x měsíčně probíhá MUZIKOTERAPIE s panem Bc. Karlem 

Haderkou, 3x týdně AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI s paní Irenou Ul ičnou, 2x 

týdně CANISTERAPIE s paní Věrou Kočí, 1x měsíčně návštěva duchovního, 

8x měsíčně filmové odpoledne, dále uživatelé využívají pedikérské, 

kadeřnické služby.  

Pokračuje spolupráce s firmou Siemens, s.r .o.  v rámci jarního dobrovol -

nického dne. Zaměstnanci se zúčastňují naší sportovní akce, pomáhají  

klientům zvládat překážky sportovních disciplín a dohlíží na zadané úkoly při 

jednotlivých stanovištích.   

Klienti se účastní  v pravidelných intervalech tzv. rady uživatel,  kde mohou 

prodiskutovat s vedením Domova problémy přání a stížnosti, kde se dozví o 

připravovaných akcích, kulturních a společenských vystoupeních.  

LEDEN    Canisterapie  

Muzicírování s Karlem Haderkou  

ÚNOR  Muzicírování s Karlem Haderkou  

Přednáška z Olomócké tvarůžkové cukrárny  

Canisterapie 
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BŘEZEN  Oslava MDŽ s hudebním doprovodem manželů Sýkorových  

Muzicírování s Karlem Haderkou  

Cestopisná přednáška s p.  Arnošem –  KEŇA  

Jarní zábava v Nezamyslicích  

Kino –  Šantovka Olomouc  

Solná jeskyně Olomouc  

Canisterapie  

DUBEN 

 

Cestopisná přednáška s p.  Arnošem –  KAMBODŽA, VIETNAM  

Divadlo v Litovli –  Tajemný hrad v Karpatech  

Muzicírování s Karlem Haderkou  

Kino –  Šantovka Olomouc  

Výlet do Rožnova pod Radhoštěm  

Mše svatá a svaté při jímání s farářem panem Martinem 

Mališkou  

KVĚTEN  Fotbalový zápas v  Olomouci (Sigma –  Jablonec)  

Fotbalový zápas ve Vilémově  

Muzeum veteránů ve Slatinicích  

Výlet do Čech pod Kosířem  

Grilování s kytarou –  Karlem Haderkou 

ČERVEN  Sportovní den  

Výlet na hrad Bouzov  

Tenisové utkání v Prostějově  

Taneční vystoupení seniorek z Choliny  

Výlet do parku v Náměšti  na Hané  

Muzeum veteránů ve Slatinicích  

Den otevřených dveří v Domově se zvláštním režimem     

Bílsko, o.p.s.  
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Výlet na zámek v Náměšti  na Hané  

Cestopisná přednáška s p.  Arnošem - BANGLADÉŠ  

Návštěva kostela v Senici na Hané  

Návštěva cukrárny v Senici na Hané  

Muzicírování s Karlem Haderkou  

Canisterapie  

ČERVENEC  Návštěva cukrárny v Litovli  

Návštěva cukrárny v Litovli a lomu na Nové Vsi  

Návštěva muzea v Cholině a Litovli  

Canisterapie  

SRPEN   Cestopisná přednáška s p.  Arnošem  

Výlet do lesa a sběr hub v Olbramicích  

Návštěva zoo a bazil iky na Svatém Kopečku  

Účast na hodech v Cholině  

Návštěva zámku v Náměšti na Hané  

Canisterapie  

ZÁŘÍ  Grilování s rodinnými příslušníky  

Canisterapie  

Muzicírování s Karlem Haderkou  

ŘÍJEN  Oslava dne seniorů s hudebním vystoupením p. Koupila  

Mše svatá a svaté při jímání s farářem panem Martinem 

Mališkou  

Rada uživatel  

Přednáška cestovatele p. Arnoše –  Střední Amerika I.  

Muzicírování s Karlem Haderkou  

Fotbalový zápas v  Olomouci (Sigma –  Teplice)  
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Oslava Halloweenu a dušiček –  přednáška s občerstvením  

Canisterapie  

LISTOPAD Svatá zpověď a svaté při jímání s farářem panem Martinem 

Mališkou  

Koncert  Nadi Urbánkové v Těšeticích  

Muzicírování s Karlem Haderkou  

PROSINEC Mikulášování s dárky a hudebním doprovodem p. Koupilem  

Předvánoční setkání s Mikulášskou nadílkou  

Mše v kostele v Bílsku  

Přednáška cestovatele p.Václava Arnoše –  Tchaj-van 

Slavnostní předávání automobilu Ford  

Muzicírování s Karlem Haderkou  

Výlet do Litovle spojený s vánočními nákupy 2 x  

Výlet do Litovle do cukrárny 

Vánoční besídka –  vystoupení žáků ZŠ Vilémov  

Vánoční koncert - vystoupení rodiny Janečkových  

       

6. Zdravotní péče  

Smluvní lékař je zároveň i  závodním lékařem, v jehož náplni jsou mimo jiné 

vstupní a výstupní prohlídky, periodické prohlídky, pr eventivní péče.  

Domácí péče - SDOP Olomouc - domácí ošetřovatelská péče, spol. s r.o.:  

17 hod. –  pondělí až pátek –  podání večerních léků  

7 hod.- 11. 30 hod. -17. 00 hod. –  podání léků - sobota a neděle a v době 

dovolené zdr. sestry  

Lékaři:  

Obvodní lékař –  MUDr. Chytilová Blanka –  úterý 14.00 –  16.00  

Psychiatr –  MUDr. Matelová  Šárka –  1x měsíčně 13.00 –  15.30  

Cesty k odborným lékařům v roce 2017: 186x  

Rehabilitace: Dle ordinace lékaře se dojíždí na RHB Litovel  
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Získané a zakoupené zdravotnické pom ůcky:   

 

Nepropustný chránič –  podložka  12 ks 

Pohárky k  podávání výživy   2ks 

Chránič oděvu nepropustný oboustranný  20 ks 

Ložní povlečení krepové   8 ks 

Prostěradlo froté   8 ks 

Prostěradlo froté prodloužená délka   2 ks 

Chrániče na postranice 40x153cm   2 ks 

Osobní ochranné prostředky  23 ks 

Ochranné rukavice lékařské nesterilní  25 000 ks 

Aktivní antidekubitní matrace s  kompresorem  2 ks 

 

7 .  Údaje o aktivitách a prezentaci DZR na veřejnosti   

V oblasti aktivit vedoucích k  získávání finančních prostředků byla na 

částečný úvazek zaměstnána  pracovnice, jejímž úkolem je sledovat dotační 

výzvy a grantové pobídky a zajistit  možnost jejich maximálního využití pro 

definované potřeby domova. Byly prověřeny termíny a podmínky žádostí o 

příspěvky z různých nadačních  fondů a nastaven termínový kalendář pro další  

období tak, aby byly všechny relevantní ti tuly využity.   

Společnost získala  dotaci z evropských fondů (Výzva 23 OPZ - Podpora 

procesů v  soc. službách). Pro další rozvoj domova je důležitá zejména 

přístavba společenské místnosti,  je velkým úspěchem schválení žádosti  o  

investiční dotac i  MRR v rámci  projektu 11703 Integrovaného regionálního 

operačního programu na akci Výstavba Komunitního centra při DZR Bílsko .   

Domov se zvláštním režimem Bílsko, o.p.s. je členem A sociace poskytovatelů 

sociálních služeb a je součástí komunitního plánu ORP Litovel a sítě 

poskytovatelů sociálních služeb v  Olomouckém kraji. Vedení Domova se 

účastní pravidelných schůzek a jednání Komise sociální a zdravotní ORP 

Litovel.  
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Činnost DZR Bílsko je prezentována na vlastních webových stránkách 

(http://www.domov-bilsko.cz/),  prostřednictvím informativních letáků a 

publikací ,  vydávaných v  rámci ORP a MAS .   

 

8. Partneři a sponzoři o.p.s. v roce 2017 

I v loňském roce byl i k  naší organizaci štědré firmy, organizace, obce i 

společnosti a touto cestou bychom jim za podporu chtěli poděkovat!  

Dárci  částka  
 

Vápenka Vitoul     7 000,- 
 

Lesaffre Česko, a.s.     3 000,- 
 

Obec Pňovice     5 000,- 
 

Obec Cholina    3 000,- 
 

Obec Slatinice    2 500,- 
 

pí Kovářová     5 000,- 
 

Reklamy Svoboda     2 600,- 
 

Obec Tršice    13 500,- 
 

Siemens s.r.o. –  Fond pomoci/regionální kolo    10 000,- 
 

Obec Dubčany      2 000,- 
 

Obec Olbramice     2 000,- 
 

Obec Loučany      1 000,- 
 

Obec Těšetice      1 000,-  

Obec Loučka      2 000,-  

Obec Slatinice     2 500,-  

CELKEM DARY :    62.100,-   

 

DOTACE Města Litovel                                       10 000,- 

DOTACE Města Litovel                                         5 780,-  

 

http://www.domov-bilsko.cz/
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NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY  :  

VDV–Nadace Olgy HAVLOVÉ     80.000, - Kč n a poř í zen í  au to mobi lu  DACIA Dokker  

 

VĚCNÉ DARY :  

NADACE Charty 77                automobil FORD  

KIMBERLY-CLARC s.r.o.       hygienické pomůcky  

9 .  Údaje o změnách zakládací smlouvy a změnách ve složení správní a 

dozorčí rady  

V roce 2017 nedošlo k  žádné změně v  Zakládací smlouvě. Členy správní rady 

byli Jan Malínek, Ing. Barbora Jemelková, I lona Absolonová, Mgr. Tomáš 

Šťastný a Mgr. Jiří  Müller. Předsedou  správní  rady byl Bc. Vladimír Navara .   

Členství v  dozorčí  radě  se vzdala Marie Dosedělová, na uvolněné  místo byla 

zvolena Mgr. Anna Mettler. Dalšími členy byli Ing. Petr Souček jako 

předseda a Marie Mikulková.  

 

10. Základní údaje o hospodaření DZR  

Účetnictví o.p.s.  v  roce 2017 

Veškeré náklady ve výši 12 445 tis. Kč a výnosy ve výši 12 445 tis. Kč se týkaly jen hlavní 

činnosti, na kterou je obecně prospěšná společnost založena. 

 

PŘEHLED o  nákladech a výnosech  

Spotřebované nákupy        1 379 t is.  Kč  

Služby    2 235 t is.  Kč  

    

Osobní náklady                    Včetn ě  n ák lad ů  n a  mzd u  ř ed i t e l e  a  od m ěn  

č l en ů  sp rávn í  a  d o zorč í  rad y  
 8 729 t is.  Kč  

Daně a poplatky           3 tis. Kč  
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Ostatní  náklady         56 tis . Kč  

Odpisy        43 tis . Kč  

Celkem náklady                     12 445 tis. Kč  

Výnosy     

Tržby za prodej 

služeb  

    6 783 tis . Kč  

Ostatní  výnosy           33 t is.  Kč  

Dary          82 t is.  Kč  

Provozní dotace       5 547 tis. Kč  

Celkem výnosy     12 445 tis. Kč  

Hospod.výsledek                      0 tis. Kč  

  

ROZVAHA 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý 

majetek                    

         859 t is.  Kč  Vlastní  jmění + 

rezervní fond  

   850 t is.  Kč  

Krátkodobý 

finanční majetek    

      1 784 tis. Kč  Hosp.výsledek        0 tis . Kč  

Pohledávky  

Zásoby 

Příjmy 

příšt .období  

        313 tis. Kč  

           7 t is.  Kč  

         23 tis. Kč          

Dlouhodobé 

závazky                

   353 t is.  Kč  

 Krátkodobé 

závazky                 

1 645 tis. Kč  

Výdaje příštích 

období  

   138 t is.  Kč  

Aktiva celkem                          2 986 tis.  Kč  Pasiva celkem                        2 986 tis.  Kč  
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Stav a pohyb dlouhodobého majetku  

1.zůstatky na začátku a konci účetního období, přírůstky a úbytky během účetního období 

Účet PS Přírůstek Úbytek KS

021 11 stavby ( chodník ) 27 657 Kč 0 Kč 0 Kč 27 657 Kč

022 10 automobily 48 000 Kč 657 691 Kč 0 Kč 705 691 Kč

042 10 nedokonč.DM-přístavba 113 850 Kč 81 905 Kč 0 Kč 195 755 Kč  

 2. Výše opravných položek - nejsou 

a oprávek na začátku a na konci účetního období a jejich zvýšení či snížení během účetního 

období  

Účet PS Přírůstek Úbytek KS

081 10 oprávky ke stavbám 385 Kč 924 Kč 0 Kč 1 309 Kč

082 10 oprávky - automobily 26 400 Kč 42 271 Kč 0 Kč 68 671 Kč  

  

Vývoj a konečný stav fondů  

Z rezervního fondu bylo použito -5,28 Kč na úhradu ztráty - hospodářského 

výsledku z  roku 2016. Celková výše rezervního  fondu k 31.12.2017 je 

225.290,73 Kč.  

 

11. Činnost  auditora 

Domov se zvláštním režimem Bílsko, o.p.s. , uzavřel  smlouvu o auditorské 

činnosti  s  ing.  Gitou Štolfovou .  Předmětem této smlouvy je výkon auditorské 

činnosti  ve smyslu ustanovení zákona č.93/2009Sb.o auditorech a zákona 

č.563/91 Sb. o účetnictví ,  jakož i dle Mezinárodních auditorských směrn ic a 

dalších právních předpisů.  Oprávnění o zápisu do KAČR č .  1782 

 

 

 

Bílsko 28.  března  2018                        Zpracoval:  Mgr.Mirko SPURNÍK ,  ředitel                                                                 


