Výroční zpráva Domova se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. za rok 2021
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2) Prostorové a materiálně-technické zabezpečení.
3) Údaje o přijímání uživatelů, jejich počtu a struktuře.
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9) Podporovatelé a sponzoři o.p.s. v roce 2021.
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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
Kapacita: 34 klientů
Poslání – Posláním Domova se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. je poskytování pomoci a
péče osobách s chronickým duševním onemocněním v důstojném prostředí, s důrazem na
zachování soběstačnosti každého uživatele.
Zásady
- individuální přístup k uživatelům
- úcta k uživatelům, zachování důstojnosti
- právo uživatelů na svobodné rozhodnutí
- týmová spolupráce
- spolupráce s rodinou uživatele
Cíle
- zachování soběstačnosti uživatelů
- udržování vztahů uživatelů s rodinou
- kontakt uživatele se společenským prostředím
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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. Jde o obecní budovu a o. p. s. ji má
v dlouhodobém pronájmu. Uživatelům je k dispozici v celé budově celkem 34 lůžek. Jsou zde
umístěny pokoje klientů, kanceláře, ošetřovna a technické zázemí (úklidové a skladové
prostory). Hlavní budova je bezbariérově přístupná, vybavená výtahem. Je k dispozici
nouzové signalizační zařízení pro uživatele. V prosinci 2018 bylo otevřeno Komunitní
centrum, které slouží ke komunitním účelům, setkávání uživatel, pořádání kulturních a
společenských akcí. Budova B se nachází v těsné blízkosti hlavní budovy. Je využívána pro
administrativní účely - kancelář pro účetní a sociální pracovnici, sklad a archiv.
Prostřednictvím dotace MPSV a pomocí dárců Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové a
Města Litovel získala automobil Dacia Dokker a prostřednictvím Nadace Charty 77 Konta
Bariéry a společnosti Globus a. s. automobil Ford Courier Tourane.

3. Údaje o přijímání uživatelů, počtu, struktuře
1)
Struktura uživatelů k 31. 12. 2021
Pohlaví
Věk

Rozpětí

1.

ženy
Nejmladší

63 let

34 let

Nejstarší

95 let

77 let

průměr (všech uživatelů)
Stupeň závislosti na bez závislosti
pomoci jiné fyzické
I.
osoby
2. (počet uživatelů)

muži celkem

67,3

4

II.

8

III.

10

IV.

12

3. Počet uživatelů celkem

34

Počet uživatelů
4.

svéprávných

7

s omezením ve svéprávnosti

27
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Věková struktura uživatelů k 31. 12. 2021

Příspěvek na péči k 31. 12. 2021
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Počet uživatelů k 31. 12. 2021

34 uživatelů

Kapacita služby k 31. 12. 2021

34 uživatelů

Průměrný věk uživatelů k 31. 12. 2021

67,3 let

Počet přijatých uživatelů v roce 2021

8 uživatelů

Úmrtí

7 uživatelů

Výpověď

0

Počet přijatých žádostí v roce 2021

79 žádostí

4. Přehled pracovních pozic a počet pracovníků k 31. 12. 2021
pracovní pozice

úvazky

fyzické osoby

ředitel

1, 0

1

účetní – ekonom

1, 0

1

sociální pracovník

1, 0

1

zdravotní sestra

1, 0

1

pracovník v sociálních službách

13,5

14

pracovníci technicko-hospodářského úseku

5

5

Celkem

22,5

23

DPP, DPČ

8

Průměrný počet zaměstnanců za rok 2021

22,7
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Organizační řád Domova se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. k 31. 12. 2021

ředitel

sociální pracovník

ekonom – účetní

(zástupce ředitele)

vedoucí pracovníků
v sociálních službách

pracovník v sociálních
službách § 116 odst. 1
písm. a)

pracovník v sociálních
službách § 116 odst. 1
písm. b)

vedoucí provozního
úseku – domovník –
zásobovač

pracovník v sociálních
službách § 116 odst. 1
písm. a) DPP

uklízeč – dělník
prádelny- údržba

zdravotní sestra

pracovnice výdeje
stravy

nutriční poradce

Údaje o dalším vzdělávání pracovníků
Pracovníci v přímé péči a sociální pracovnice se zúčastnili školení, které se vztahovalo
k jejich odbornému růstu. Školení byla financována z Projektu ČEZ: Komplexní školení
pracovníků DZR. Tématem byly základy efektivní komunikace s Mgr. Ivetou Šůstkovou v
dotaci 16h, dále odborná stáž v DZP Javorník (8h), školení první pomoci a supervize s PhDr.
Smékalem. Sociální pracovnice mimo to absolvovala Konflikty a spolupráce v sociálních
službách (8 h) s PhDr. Alešem Musilem. Všichni pracovníci se zúčastnili periodického
školení řidičů, BOZP a PO.
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 (které probíhaly on-line formou).
Kontroly práce byly prováděny podle systému vnitřní kontroly. Vedoucí pracovníci se
zaměřovali na kontrolu ekonomického úseku, výdeje jídla, zdravotního úseku, sociálního
úseku, úseku přímé péče, autoprovozu a úklidu, BOZP a PO a personálního úseku. Provedené
kontroly byly zapsány v deníku kontrol BOZP a kontrolovaní pracovníci byli s výsledky
pravidelně 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 jsou proškoleni v hygienickém minimu.
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DPP

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 KHS.
V roce 2021 byl tento úsek spolu s nákupem OOPP vzhledem k epidemiologickým
podmínkám akcentován finančně i organizačně.
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 v roce 2021
Výrazný posun v kvalitě poskytovaných činností bylo zapojení dalšího aktivizačního
pracovníka, který rozšířil nabídku akcí pro klienty. I rok 2021 byl ovšem poznamenán
pandemií covidu, která se negativně dotkla i života v našem domově. Omezené vycházení,
minimum konaných společenských a kulturních akcí a dodržování restriktivních opatření v
domově byly pro klienty i zaměstnance velice náročným obdobím. Přesto se pracovníci
snažili našim klientům poskytnout maximální vyžití v domově i mimo domov, s velkým
úspěchem proběhly tyto akce:
cestopisné přednášky s panem Arnošem,
Svaté přijímání, zpověď a mše s panem farářem Mališkou,
soutěž: Dopoledne plné kvízů společně s ochutnávkou pochutin,
opékání špekáčků,
velikonoční kytarový koncert s Aničkou Vondrů,
sportovní odpoledne spojené s opékáním špekáčků,
hudební pásmo – Přírodní síla s Karlem Haderkou a jeho přáteli,
Rada uživatel domova DZR Bílsko.
Mimo domov naši klienti navštívili:
cukrárnu v Náměšti na Hané,
cukrárnu v Litovli,
obchodní domy v Litovli,
obchodní dům v Náměšti a Cholině,
kadeřnictví v Náměšti na Hané, v Seničce, v Bílsku,
kosmetiku v Náměšti na Hané,
pedikúru v Litovli,
procházky v lese spojené se sběrem hub,
výlet do Slatinic spojený s procházkou v parku a návštěvou cukrárny,
pouť v Bohuslavicích,
návštěva hradu Bouzov,
procházka po Plumlovské přehradě,
Mše v kostele ve Vilémově.
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6. Zdravotní péče
Smluvní lékař je zároveň i závodním lékařem, v jehož náplni jsou mimo jiné vstupní a
výstupní prohlídky, periodické prohlídky, preventivní péče.
Domácí péče – Charita Litovel- domácí ošetřovatelská péče: 17 hod. – pondělí až neděle –
podání večerních léků a v době dovolené zdr. sestry podání léku ráno, poledne, večer.
Domácí péče – Pomadol Olomouc- domácí ošetřovatelská péče: 8 hod. - 12. 30 hod. – podání
léků - sobota a neděle.
Lékaři:
Obvodní lékař – MUDr. Chytilová Blanka – úterý 14.00 – 16.00
Psychiatr – MUDr. Táborský Jiří - ordinace první čtvrtek v měsíci odpoledne
Cesty k odborným lékařům 2021 - 137x
Rehabilitace: Dle ordinace lékaře se dojíždí na RHB Litovel
Pandemie koronaviru Covid 19
Od března 2020 se ČR a především zdravotnický systém a sociální služby potýkaly
s celosvětovou epidemií koronaviru Covid 19, jež znamenala rozsáhlá protiepidemická
opatření, zákaz návštěv, používání OOPP, zákaz opouštění objektu ad. Tato opatření
významně zasáhla i v roce 2021 do organizace práce, finanční nákladovosti služby a promítla
se i do psychiky aktérů. V prosinci 2020 a především v lednu 2021 akutní nákaza zasáhla i
DZR Bílsko, bylo nakaženo až 85% klientů a 50% personálu, což byl problém jak zdravotní,
tak organizační, který se podařilo průběžně řešit pružným organizačním opatřením, nezištným
přístupem pracovníků a lidskou solidaritou. Díky finančním a materiálním darům a dotaci
státu byla řada ochranných pomůcek zajištěna bez finanční zátěže na rozpočet.
Získané a zakoupené zdravotnické pomůcky:
Quick CRP test testovací sada

3x

Krém ochranný se zinkem a arginikem

14x

Houba mycí mýdlová Addermis Biactiv

80x

Olej ochranný na suchou pokožku

14x

Pěnový šampon pro mytí vlasů bez vody

12x

Aktivizující gel s Guaranou

14x

Inko pomůcky Attedens vel L.

20x

respirátory FFP2

4000 ks

Rukavice vel. S,M,L

56 400 ks

Ochranný plášť Zenn

300 ks
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Ochranný plášť koupací

300 ks

Návleky na obuv

400 ks

Čepice jednorázová

300 ks

Antigenní test Covid 19 ze slin

5 ks

SARS-COV-2 AG rychlý test –
VIVADIAG

150 ks

Bryndáky oboustranné dvouvrstvé a
nepropustné 90 x 45cm

35 ks

Antidekubitní matrace s kompresorem

1x

7. Údaje o aktivitách a prezentaci DZR na veřejnosti
Činnost DZR Bílsko je prezentována na vlastních webových stránkách (http://www.domovbilsko.cz/), prostřednictvím informativních letáků a publikací, vydávaných v rámci ORP.
Domov se zvláštním režimem Bílsko, o.p.s. je registrovnou sociální službou, součástí sítě
poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji a komunitního plánu ORP Litovel. Je
členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Vedení Domova se účastní pravidelných
schůzek a jednání Komise sociální a zdravotní ORP Litovel.
8. Kvalita služby
V rámci procesu hodnocení a sebehodnocení kvality služby v roce 2021 byly využity
dotazníky pro uživatele a rodinné příslušníky a osobní pohovory vedení se zaměstnanci.
Hodnocení kvality služby probíhá jedenkrát ročně. K dispozici je i schránka přání a stížností a
pravidelné setkání Rady uživatel. Byla provedena SWOT analýza na základě výše zmíněných
dokumentů.
Společnost využila grant ČEZ na školení a podporu hodnocení služby prostřednictvím
externích odborníků (supervizor, psycholog).
9. Podporovatelé a sponzoři o.p.s. v roce 2021
I v loňském roce byli k naší organizaci štědré firmy, organizace, obce i společnosti a touto
cestou bychom jim za podporu chtěli poděkovat!
Město Litovel

50 000,- Kč

ZD Haňovice

17 044,- Kč (zakoupena drtička léků)

Výbor Dobré vůle – Nadace Olgy havlové

40 000,- Kč (spolufinancování průmyslové
pračky)

Nadace ČEZ

100 000,- Kč (projekt školení pracovníků)
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Obec Cholina

5 000,- Kč

Obec Slatinice

5 000,- Kč

Obec Pňovice

10 000,- Kč

Obec Haňovice

3 000,- Kč

Kimberly Clark

10 000,- Kč (rukavice a respirátory)

Domky Trnávka s. r. o.

15 000,- Kč

soukromý dárce

15 000,- Kč

10. Údaje o změnách zakládací smlouvy a změnách ve složení správní a dozorčí rady
V roce 2021 nedošlo ke změně v Zakládací smlouvě. Členy správní rady byli Jan Malínek, Ing.
Barbora Jemelková, Ilona Absolonová, Mgr. Tomáš Šťastný a Mgr. Jiří Müller. Předsedou
správní rady byl Bc. Vladimír Navara.
Členy dozorčí rady byli Ing. Petr Souček jako předseda, Ing. Simona Bendiková a Mgr. Anna
Mettler.
11. Základní údaje o hospodaření DZR
Účetnictví o.p.s. v roce 2021
Veškeré náklady ve výši 18 635 tis. Kč a výnosy ve výši 18 635 tis. Kč se týkaly jen hlavní
činnosti, na kterou je obecně prospěšná společnost založena.
PŘEHLED o nákladech a výnosech
Spotřebova é ákupy
Služby
Osobní náklady
Včetně nákladů na mzdu ředitele a
odměn členů správní a dozorčí rady

1743 tis. Kč
1955 tis. Kč
14 672 tis. Kč

Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy
Celkem náklady

3 tis. Kč
36 tis. Kč
226 tis. Kč
18 635 tis. Kč

Výnosy
Tržby za prodej služeb
Přijaté příspěvky(dary)
Ostatní výnosy
Provozní dotace
Celkem výnosy

7898 tis. Kč
165 tis. Kč
219 tis. Kč
10 353 tis. Kč
18 635 tis. Kč

Hospod.výsledek

0 tis. Kč

9

ROZVAHA
Aktiva

Pasiva

Dlouhodobý hm.
majetek
Oprávky k DM
Zásoby

5 314 tis.Kč

Pohledávky celkem
Krátk.fin.majetek
Jiná aktiva-Příjmy
příšt.období
Aktiva celkem

534 tis.Kč
1 571 tis.Kč
0 tis.Kč

-839 tis.Kč
0 tis.Kč

Vlastní zdroje
celkem

4 405 tis. Kč

Hosp.výsledek

0 tis. Kč

Krátkodobé
závazky celkem
Výdaje
příštího.obd.
Pasiva celkem

6 580 tis.Kč

2 175 tis.Kč
0 tis.Kč
6 580 tis.Kč

Stav a pohyb dlouhodobého majetku
1. zůstatky na začátku a konci účetního období, přírůstky a úbytky během účetního období
Účet
021 11 stavby ( chodník )
021 13 přístavba KC
022 10 mov.věci-auta,pračka

PS
27 657 Kč
4 537 437 Kč
657 691 Kč

Přírůstek
0 Kč
0 Kč
91 629 Kč

Úbytek
0 Kč
0 Kč
0 Kč

KS
27 657 Kč
4 537 437 Kč
749 320 Kč

2. Výše opravných položek – nejsou
a oprávek na začátku a na konci účetního období a jejich zvýšení či snížení během účetního
období
081 10 oprávky ke stavb.-chodník
081 13 oprávky příst.KC
082
oprávky - automobily

4 081 Kč
181 512 Kč
427 293 Kč

924 Kč
90 756 Kč
134 588 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč

5 005 Kč
272 268 Kč
561 881 Kč

Vývoj a konečný stav fondů
Celková výše rezervního fondu k 31. 12. 2021 je 225.290,40 Kč.
12. 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 směrnic a dalších právních předpisů. Oprávnění o zápisu do KAČR č. 1782

Bílsko, 18. března 2022

Zpracoval: Mgr. Mirko Spurník, ředitel
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