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Několik slov ředitelky DZR Terezín
Motto:
„Pomáháme obyčejným lidem dělat neobyčejné věci“
Domov se zvláštním režimem (dále jen „Domov“) je pobytové zařízení sociálních služeb, které
zajišťuje poskytování sociální služby pro cílovou skupinu uživatelů na základě zřizovací listiny a to
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického duševního onemocnění
nebo závislosti na návykových látkách. Dále je služba poskytována osobám se stařeckou,
Alzheimerovou a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby.
Ve funkci ředitelky domova jsem teprve od poloviny roku 2017 a za toto období mohu konstatovat,
že dle mého názoru se v minulém období podařilo nastavit směr poskytování individuální péče všem
uživatelům sociální služby a v tomto trendu bych chtěla osobně pokračovat.
Od roku 1990 docházelo v Domově postupně ke snižování kapacity zařízení z počtu klientů 329 na
dnešních 269 klientů. Naopak počet zaměstnanců z původních 91 lidí v roce 1990 narůstal
postupnými kroky na dnešních 170 zaměstnanců, což je trend velmi pozitivní, protože jen tímto
způsobem může být zajištěn individuální přístup ke každému klientovi a rozvíjení jeho potřeb, zájmů
a koníčků.
Z historie domova lze dohledat, že na začátku 90. let minulého století zařízení disponovalo pouze
pokoji třílůžkovými a vícelůžkovými, v roce 2017 má domov celkem vč. odloučených pracovišť (nyní
Budova v ul. 28. října) k dispozici 28 pokojů jednolůžkových, 110 pokojů dvoulůžkových a 7 pokojů
třílůžkových. Z těchto čísel je zřejmé, že zvyšování komfortu bydlení a intimity uživatelů má
vzestupnou tendenci a je podle mne důležité do této oblasti dále investovat s cílem zajištění
spokojenosti klientů.
V našem domově je prioritou individuální plánování pomocí osobních cílů uživatele, za pomoci
klíčového pracovníka a multidisciplinárního přístupu napříč profesemi (týmová spolupráce
odborného personálu). Důležité je podporovat osobní zájmy, koníčky a jiné preference uživatele,
příp. se zaměřit na jeho předchozí pracovní uplatnění a tyto osobní preference dále rozvíjet.

Ing. Jana Ryšánková
ředitelka
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Historie
Domov se zvláštním režimem se nachází v pevnostním městě Terezín 60 km severně od Prahy
poblíž soutoku Labe a Ohře.
Terezínská pevnost byla založena roku 1780 císařem Josefem II. za účelem obrany hranic Čech
proti útokům ze severu. Pevnost pak byla na počest královny a císařovny Marie Terezie
pojmenována Terezínem. Podle návrhů francouzské inženýrské školy v Meziéres zde v průběhu
jedenácti let vyrostla nejdokonalejší bastionová pevnost 18. století, která měla bránit severozápadní
přístupy do Čech. Stavba nikdy nesplnila své původní poslání. Toto dílo představuje vrchol
evropského bastionového pevnostního stavitelství. Dodnes funkční systém obrany vodou dovoloval
nejen zaplavovat rozsáhlé kotliny kolem hradeb, ale i vyvolat umělou přívalovou vlnu ničící každého
nepřítele, který by stál v cestě. Mimo to se pod terezínským opevněním klikatí několik desítek
kilometrů podzemních minových chodeb. Mírou zachovalosti představuje terezínská pevnost
jedinečnou kulturní památku, zapsanou na seznamu čekatelů UNESCO.
Náš Domov sídlí na náměstí v budově, která je nejstarší budovou ve městě. Z této budovy se
organizovala výstavba města. Budova sloužila po celou svoji dobu jako vojenská ubytovna. Od
poloviny 19. století celé město sloužilo jako vězení až do roku 1945. Od konce války sloužil Terezín
opět jako posádkové město.
V roce 1954 zde vznikl ústav sociální péče. Dispozičně zde nebyly žádné menší pokoje, což
způsobovalo problémy v ubytovacích službách, které nevyhovovaly modernímu poskytování služeb.
Hlavní budova je památkově chráněna a z tohoto důvodu je nutné k veškerým stavebním úpravám
přistupovat zodpovědně a konzultovat je s místně příslušným odborem památkové péče (MěÚ
Litoměřice). Od roku 1990 bylo přistoupeno k postupné rekonstrukci zařízení. Předchozí vedení
domova se soustředilo především na zkvalitňování bydlení pro obyvatele domova, a to investováním
do přestavby pokojů na převážně dvoulůžkové, příp. jednolůžkové. Některé pokoje mají i vlastní
sociální příslušenství. Díky původnímu účelu budovy a její památkové ochraně je však
z technického hlediska velmi problematické zasahovat do technických dispozic jednotlivých pater.
Domov se zvláštním režimem disponuje i dalšími budovami v řadové zástavbě v památkově
chráněné zóně města Terezín, kde je sociální služba poskytována klientům, jejichž soběstačnost jim
umožňuje vést samostatnější způsob života. Klienti z Budovy v ulici 28. října, před rekonstrukcí
rovněž z Budovy v ul. Pražská docházejí na hlavní budovu na stravování a do aktivizačních dílen ve
sklepních prostorách nebo do společného atria v hlavní Budově na nám. Čs. armády.
4
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Domov disponuje rovněž Budovou v řadové zástavbě v ul. Dlouhá, v níž byl v minulosti služební byt
a po povodních byla částečně zrekonstruována. Na dalších budovách je podobně jako na hlavní
budově zajišťováno poskytování podpory klientům pracovníky přímé obslužné péče, kteří za klienty
docházejí a v případě potřeby je doprovázejí.
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Co nabízíme
„Domov se zvláštním režimem Terezín jako místo pro plnohodnotný život
s přiměřenou podporou a profesionální péčí.“
Cílem poskytované sociální služby v domově je přiblížit život klientů co nejvíce běžnému způsobu
života se zachováním jejich zvyků a osobního prostoru. Za každých okolností klademe důraz na
principy individuálního přístupu, zachování lidské důstojnosti a respektování práv uživatelů.
Vycházíme z etických zásad zakotvených v Etickém kodexu pracovníků. Při poskytování sociální
služby v organizaci se snažíme o podporu psychické a fyzické kondice uživatelů, vycházíme z jejich
aktivní spoluúčasti, respektujeme jejich volbu a individuální potřeby.
Z těchto důvodů je pro nás prioritou individuální plánování pomocí osobních cílů uživatele, za
pomoci klíčového pracovníka a multidisciplinárního přístupu napříč profesemi (týmová spolupráce
odborného personálu). Důležité je podporovat osobní zájmy, koníčky a jiné preference uživatele,
příp. se zaměřit na jeho předchozí pracovní uplatnění a tyto osobní preference dále rozvíjet.
Pojmenováváme individuální potřeby každého uživatele a jeho potřebám přizpůsobujeme
individuální plán, který se vyvíjí. U zaměstnanců podporujeme jejich odbornost pravidelným
vzděláváním, prohlubujeme týmovou spolupráci a zvyšujeme tím jejich kvalifikaci a kvalitu
poskytované sociální služby.
Při poskytování sociální služby využíváme přirozené vztahové sítě uživatelů, spolupracujeme
s místními institucemi v blízkém i vzdálenějším okolí (Terezín, Litoměřice, Ústí n.L.),
spolupracujeme s rodinami uživatelů, opatrovníky, terénními a ambulantními neziskovými
organizacemi, které nabízejí návazné služby (podporované bydlení a zaměstnávání apod.). Velmi
dobře funguje rovněž spolupráce se Střední pedagogickou školou v Litoměřicích a ostatními školami
v okrese, dále spolupracujeme s místní základní a mateřskou školou. Kontakty udržujeme rovněž
s ostatními poskytovateli pobytových sociálních služeb v regionu, ať již se jedná o příspěvkové
organizace Ústeckého kraje nebo o soukromé poskytovatele (DS Senecura Kréta) aj. Tímto
přístupem se snažíme zabránit sociální izolaci našich klientů.
Náš domov nabízí svým obyvatelům řadu aktivizačních činností pro smysluplné využití volného
času. Ve sklepních prostorách (pro imobilní klienty přístupné díky výtahu) fungují odborné
aktivizační dílny s různým zaměřením, např. aranžérská, malířská dílna, reminiscenční terapie,
canisterapie, divadelní kroužek, muzikoterapie, tělocvična, relaxační místnost, založená na
konceptu „snoezelen“ aj. Nabídka činností je poměrně rozmanitá a jsme rádi, že si klienti postupně
nachází cestu k návštěvě některé z nabízených aktivit. Svojí dílnou či společenskou místností pro
setkávání disponuje i každé z šesti oddělení. Pod vedením našich zaměstnanců, kteří absolvují
nejrůznější speciální kurzy, se klienti mohou zapojit do nejrůznějších aktivit, nikdo však není k žádné
z činností nucen a může svůj volný čas trávit zcela dle svého výběru.
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Charakteristika našeho domova
Na základě zřizovací listiny poskytujeme pobytové služby osobám, které nemohou dlouhodobě ze
zdravotních či jiných důvodů zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí, a tuto službu nelze
zajistit za pomoci rodiny, ani terénními sociálními službami, nebo chráněným či komunitním
bydlením.
Služba je poskytována kvalifikovanými zaměstnanci, kteří pomáhají klientům v běžných denních
činnostech, které v důsledku zdravotního stavu nebo věku nemohou vykonávat samostatně.
Snažíme se službu poskytovat důstojně a individuálně s ohledem na zvyklosti klientů a na jejich
dosavadní život. Je uplatňována týmová spolupráce v rámci celého zařízení. V rámci řešení
problémů spolupracujeme s psychologem, psychiatrem a dalšími odbornými lékaři.
Kvalita služby je sledována na základě činností, cílům stanoveným skupinám a naplňování osobních
cílů klientů. Hodnocení probíhá na základě individuálních plánů, referencí od rodinných příslušníků,
záznamů rozhovorů, dotazníků, atd. kde se mohou vyjádřit ke kvalitě poskytované služby,
k nabídkám aktivit, k přístupu zaměstnanců, ke stravování atd.
Klienti mají rovněž možnost podat si stížnost, podnět nebo připomínku prostřednictvím anonymních
schránek, které jsou na všech odděleních.
Zařízení má zpracovány standardy kvality, provozní řád, pracovní řád, organizační řád, domácí řád,
vnitřní předpisy, etické kodexy zaměstnanců, vnitřní směrnice a příkazy ředitele. Všechny uvedené
nástroje jsou součástí snahy o zvyšování kvality našich služeb.
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Smysl a poslání
Smyslem naší činnosti je přiblížit život klientů v našem zařízení co nejvíce běžnému způsobu života
se zachováním jejich zvyků. Důraz je kladen na zachování důstojnosti, možnosti rozhodování o
sobě, zachování intimity a respektování lidských práv. Odborně pomáhat v soběstačnosti, efektivní
komunikaci, odpovědnosti, spolupráci, respektu a v dalších morálních hodnotách.
Posláním našeho zařízení je zajistit bydlení osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace
a tím vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Respektujeme jejich zvyklosti a umožňujeme
jim individuální způsob života. Podporujeme rozvoj zájmů klientů a jejich koníčků, dovedností a
sociálních kontaktů. Služba je poskytována v souladu se Standardy kvality sociálních služeb a
Vnitřními předpisy domova.
Dlouhodobé cíle organizace:
 zajistit a respektovat bezpečné psychosociální zázemí
 nabídnout zázemí pro smysluplné využití volného času
 zprostředkovat další služby a kontakty
 poskytnout informace, odbornou pomoc a podporu
 vyrovnat příležitosti a odbourat komunikační bariéry
 odborně pomáhat v soběstačnosti, efektivní komunikaci, odpovědnosti, učení, spolupráci,
respektu a v upevňování morálních hodnot.
Naše zásady a pravidla:
 Respektujeme důstojnost člověka a jeho práva a zamezujeme jejich porušování.
 Vycházíme z etických zásad zakotvených v etických kodexech pracovníků.
 Využíváme přirozené vztahové sítě uživatelů, podporujeme využívání místních institucí,
aktivně spolupracujeme s rodinnými příslušníky uživatelů, s opatrovníky, s organizacemi
nabízející návazné sociální služby (podporované bydlení, podporované zaměstnávání) a tím
se snažíme zabránit sociální izolaci uživatelů.
 Vycházíme z osobnosti uživatele, podporujeme ho v samostatnosti a nezávislosti,
respektujeme jeho volbu a individuální potřeby.
 Míru podpory přizpůsobujeme míře soběstačnosti a flexibilně upravujeme poskytovanou
službu potřebám uživatele.
 Využíváme odbornost, týmovou spolupráci a vzděláváním zvyšujeme svou kvalifikaci a
kvalitu poskytované sociální služby.
 Pojmenováváme individuální potřeby každého konkrétního uživatele a jeho potřebám
přizpůsobujeme jeho individuální plán.

Naše cíle
Celkovou kapacitu služby DZR nechceme navyšovat, ale stále zvyšovat kvalitu poskytovaných
sociálních služeb, komfort a bezpečnost uživatelů služby.
Prioritním cílem naší organizace bude i nadále zajišťovat bydlení klientům, kteří se dostali do
nepříznivé sociální situace a tím vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Respektovat jejich
zvyklosti a umožňovat jim individuální způsob života tak, aby služba poskytovala jen nezbytnou
podporu v oblastech, kde ji klient nejvíce potřebuje a chce ji přijímat. Usilovat o pozitivní změnu v
životním způsobu tak, aby se předcházelo jejich vyloučení ze společnosti.
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Základní činnosti při poskytování sociální služby DZR jsou zajišťovány v tomto rozsahu:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, zajištění celodenní stravy min. v rozsahu 3
hlavních jídel
b) poskytnutí ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti, praní a drobné opravy prádla,
žehlení
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, vč. oblékání a svlékání, pomoc při
přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, polohováním pomoc při podávání
jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, doprovázení na různé zájmové aktivity,
k lékaři, na instituce poskytující veřejné služby, podpora při využívání běžně dostupných služeb a
informačních zdrojů, pomoc při obnovení a upevnění kontaktu s rodinou a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování do běžné populace.
f) sociálně terapeutické činnosti.
g) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při upevnění kontaktu s přirozeným sociálním
prostředím, nácvik upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání uživatelů, podpora v oblasti partnerských vztahů, příp.
podpora při získávání návyků potřebných pro zařazení do pracovního procesu, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím.
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
i) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Cílová skupina
Na základě vydaného Rozhodnutí o registraci poskytuje naše zařízení službu cílové skupině osob:
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s kombinovaným onemocněním (kombinace tělesného postižení a
duševního onemocnění)
Služba nemůže být poskytována:
osobám, jež nespadají do cílové skupiny sociální služby domova se
zvláštním režimem
zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém
zařízení
osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní
infekční nemoci

Struktura našeho zařízení
Celková kapacita zařízení a
struktura klientů dle pohlaví

269 lůžek, z toho:
 117 mužů, 152 žen

Celkový počet zaměstnanců



Struktura klientů dle věku

4 kategorie:
 mladí dospělí (19-26 let)
 dospělí (27-64 let)
 mladší senioři (65-80 let)
 starší senioři (nad 80 let)

170
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Ubytování

Celkem 145 pokojů
 28 jednolůžkových
 110 dvoulůžkových
 7 třílůžkových
 Je rovněž poskytováno ubytování manželským
i partnerským dvojicím (garsonky)

Kapacita našeho zařízení je 269 míst, které jsou rozděleny do šesti oddělení:
odd. I. –
odd. II. –
odd. III. –
odd. IV. –
odd. V. –
odd. VI. –

oddělení se zvýšenou ošetřovatelskou péčí
oddělení mladších mužů
oddělení starších mužů
oddělení mladších žen
oddělení starších žen
kombinované oddělení mužů a žen

Struktura klientů
Současná struktura klientů na základě diagnóz:
- schizofrenie
- syndrom závislosti – alkohol, návykové látky
- porucha osobnosti
- demence
- Alzheimerova choroba
- organická porucha s bludy
- schizoafektivní porucha
- Hutingtonova choroba
- jiné duševní poruchy
Dále u nás žijí klienti s kombinovanými diagnózami – psychiatrické a interní, včetně fyzického
postižení jako např.:
 smíšená demence, syndrom závislosti, schizofrenie, diabetes melitus, anomální
osobnost, DMO, epilepsie, abúzus analgetik, a další
Skladba klientů je stále různorodá a vyžaduje kvalifikovaný personál a individuální zajištění péče
o každého uživatele. Ze struktury klientů dle diagnóz a věku vyplývá náročnost práce v našem
zařízení.
Počet klientů omezených ve svéprávnosti je aktuálně 211.
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Naši zaměstnanci
Přijímáni jsou zaměstnanci, kteří mají odpovídající vzdělání pro práci v sociálních službách a
prokazují míru vstřícnosti, vnímavosti a empatie. Důraz je kladen na osobní přístup, komunikativnost
a na snahu dále se vzdělávat v oboru a prohlubovat své znalosti a dovednosti.
Zaměstnanci se pravidelně zúčastňují odborných vzdělávacích kurzů ke zvýšení svých znalostí
a schopností a k získávání nových poznatků a přístupů v rámci sociální služby.
V našem zařízení pracují kvalifikované sociální pracovnice, všeobecné sestry a pracovníci v
sociálních službách (přímá obslužná péče a aktivizace).
O zajištění a fungování kvalitní sociální služby se starají:





ředitelka organizace
vedoucí sociálního úseku (řídí sociální pracovnice)
vedoucí úseku přímé péče (řídí vedoucí jednotlivých oddělení, pod něž kompetenčně
spadají pracovníci v sociálních službách)
vedoucí zdravotního úseku (řídí všeobecné zdravotní sestry)

K úspěšnému chodu domova dále přispívají následující pracovníci:




vedoucí majetkové správy (řídí vedoucí stravování a zásobování, pracovníky
prádelny, recepce a údržby)
vedoucí ekonomického úseku (řídí ekonomku – hlavní účetní, personalistku, mzdovou
účetní, pokladní – spisovou pracovnici)
administrativní a organizační záležitosti vč. správy datových schránek a evidence
došlých faktur zajišťuje asistentka ředitelky.
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…bez aktivních a empatických
zaměstnanců by to nešlo….

Provoz domova
Zajištění provozu je transparentní a je vytvořeno na základě zvyklostí. Náš Domov je otevřeným a
vstřícným zařízením, kde klienti mohou přijímat návštěvy kdykoliv, mohou se volně pohybovat
v blízkém i vzdálenějším okolí Domova, jezdit na samostatné nebo organizované výlety a
navštěvovat své blízké a přátele. V rámci zařízení mohou využívat všech společných prostor včetně
dvora a pozemku zahrady, která se nachází v těsné blízkosti Památníku Terezín.
K provozu nezbytně patří též stravování, které je zajištěno 5x denně pro klienty a závodní stravování
pro zaměstnance. Všichni mají možnost vybrat si ze dvou druhů hlavního jídla, což oceňují jak
klienti, tak i zaměstnanci. Při přípravě jídelníčku jsou dodržovány nutriční zásady. V případě potřeby
je nutné dobře znát a dodržovat zásady jednotlivých diet, a to nejen při výběru surovin, ale i při
samotné přípravě pokrmu. Naší předností je příprava pokrmů z čerstvých, převážně místních
surovin.
V letním období se kuchyně snaží o zařazování lehčích jídel ze zeleniny a ovoce. Z pravidelné
Ankety sledování spokojenosti klientů vyplývá, že kvalitně připravované a chutné jídlo je jednou
z předností námi poskytované sociální služby.

Spolupráce
Důraz je kladen zejména na spolupráci s rodinnými příslušníky, opatrovníky a přáteli našich klientů.
Dále je rozvíjena spolupráce s městem, s místní základní a mateřskou školou a se středními
školami v blízké lokalitě. Umožňujeme vykonávání praxí a stáží studentů středních a vysokých škol
se zaměřením na pedagogiku a sociální práci a práci dobrovolných pracovníků.

Co se nám podařilo
Zaměstnanci jsou na základě potřeb organizace pro zajištění zavedených pravidelných aktivit
odborně proškolováni.
Nabídka jednotlivých činností se dle zájmu klientů dále rozšiřuje (poslech vážné hudby, práce na PC
+ tabletu, smyslová cvičení a literárně dramatická terapie).
12
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Co nás velice těší – zvýšil se zájem o využívání zahrady, kde klienti rádi tráví chvíle aktivně i
pasivně. Zahrada je využívána pro pěstování sezonní zeleniny, květin, ale také např. k relaxaci,
canisterapii a opékání vuřtů.
V objektu v Dlouhé ulici se nám za týmové spolupráce klientů a zaměstnanců podařilo zrevitalizovat
dvůr, kde tráví volné chvíle ubytované klientky.
Každoročně se zúčastňujeme několika sportovních akcí – fotbalový turnaj SENICUP Havlíčkův
Brod, Sportovní hry Teplice, Maraton Litoměřice – zaměřený i na vozíčkáře. Z těchto sportovních
akcí naši klienti vždy přivážejí nějaká ocenění, která jsou vystavena ve vitríně v průjezdu našeho
domova.
Pravidelně vystupujeme na festivalech v rámci jak našeho kraje, tak i mimo něj, kde se účastníme
divadelního festivalu „Náš svět“ v Žatci. Dále se účastní střídavě divadlo TERMITI a Kapela
TEREZKY na festivalu „Cesta k nám“ v Ústí nad Labem, „Umíme se bavit“ Libochovice nebo
„Nesem Vám Vánoce“ Kladno.

Poskytované aktivity a činnosti
Přehled pravidelných týdenních aktivit
pondělí

knihovna, klub MÉTIS, společné zpívání, pohybová
arteterapie, bazální stimulace, reminiscence, multismyslová
terapie, celostní muzikoterapie, práce na PC a tabletu

terapie,

úterý

klub MÉTIS, truhlářská dílna, stolní tenis, malířská dílna, keramická
dílna, bazální stimulace, šicí dílna, canisterapie, multismyslová
terapie, muzikoterapie, reminiscence,
literárně dramatická terapie

středa

bohoslužby, aranžérská dílna, reminiscence, bazální stimulace,
celostní muzikoterapie, keramická dílna, multismyslová terapie,
základy práce na PC a tabletu, cyklistika, poslech vážné hudby,
cvičení v ZŠ

čtvrtek

knihovna, klub MÉTIS, canisterapie, arteterapie, bazální stimulace,
multismyslová terapie, keramická dílna, práce na
tabletu, smyslová cvičení

pátek

klub MÉTIS, truhlářská dílna, malířská dílna, šicí dílna,
reminiscence, společné cvičení, aranžérská dílna, multismyslová
terapie, bazální stimulace, keramická dílna, smyslová cvičení

Činnosti prováděné v rámci aktivit
Připravovány jsou ve spolupráci s klienty a to na základě zvyklostí a zájmů klientů. V současné době
probíhají:
-

práce na dílnách – dílny jsou funkční na všech odděleních ve všední den,
dílna na 2. patře i o víkendu
keramická dílna
truhlářská dílna
aranžérská dílna
malířská dílna
13
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-

šicí dílna
pohybová terapie
práce na zahradě
cyklistika
kapela TEREZKY
divadlo TERMITI
loutkové divadlo KOHOUTEK
reminiscence (vzpomínání)
bazální stimulace
poslech vážné hudby
celostní muzikoterapie
multismyslová terapie („snoezelen“)
základy práce na PC a tabletu
smyslová cvičení
literárně dramatická terapie
arteterapie
muzikoterapie
plavání
canisterapie
bohoslužby
oslavy narozenin a svátků
společné zpívání
společné cvičení
stolní tenis
klub MÉTIS
knihovna
tělocvična v zařízení
tělocvična v ZŠ
rekreace
kavárnička
výstavy prací klientů
časopis „Zpravodaj domova“
Den obyvatel
Sportovní den
Masopust
Čarodějnice
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Ekonomická část
Příjmy a výdaje rozpočtu
Plnění příjmů celkem
z toho
6010300
prodej výrobků
6020370
zdravotní výkony VZP
6020330
úhrada od klientů ubytování
6020340
úhrada od klientů strava
6020350
úhrady od klientů fakult.služby
6020360
příspěvek na péči
6480300
čerpání z rezervního fondu
6620341
úroky
6490320
bezúplatně nabytý materiál
6490420
zaměstnanci – popl. za soukromé platby
6710300
státní dotace ÚZ 13305
6720300
dotace magistrát HMP ÚZ 91
6490460
Pohl.pracovník za ztrátu terminálu
6490320
dary (z dědictví)
6490500
plnění pojišťoven

108.258.738,70 Kč
24.506,00
4,450.634,30
12,578.722,00
11,329.415,25
155.020,00
16,687.744,00
95.956,00
40.931,21
17.906,11
36,00
16,000.000,00
46,807.933,52
2.961,00
45.808,31
21.165,00
108.258.738,70

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Dotace MPSV ÚZ 13305
16.000.000,-- Kč
16.000.000,-- Kč
0,-- Kč

Dotace MPSV k 31.12.2017
Čerpání
Zůstatek

Účet 3740500 ÚZ 91- dotace MHMP
61.102.200,00 Kč
46.807.933,52 Kč
14.294.266,48 Kč

Dotace MHMP k 31.12.2017
Čerpání
Zůstatek

Výše uvedený zůstatek obsahuje finanční prostředky z dotace MHMP v částce 4.537.700,- Kč, které
byly určeny k zajištění provozu objektu Pražská (mzdy, zdravotní a sociální pojištění, vybavení
objektu). Vzhledem k tomu, že nebyla realizace rekonstrukce objektu Pražská dosud zahájena,
zůstaly tyto prostředky nevyčerpány a je požadováno o jejich převod do roku 2018. Dále bude
vrácena částka 2.071.800,- Kč, jedná se o mzdové prostředky pro 11 zaměstnanců v případě
otevření nového oddělení Pražská. Tyto prostředky vracíme na ZBÚ MHMP. V rozpisu ukazatelů
rozpočtu na rok 2018 jsou již zahrnuty. Částka 7.684.766,48 Kč jsou nevyčerpané provozní
prostředky, z nichž bychom rádi, bude-li to možné, část použili na úhrady ubytování našich klientů
mimo náš domov při realizaci akce „Požární signalizace„ v roce 2018.
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Čerpání mzdových prostředků – účet 5210306
Rozpočet stanovený
Rozpočet upravený
Skutečnost
Rozdíl

50.996.600,-- Kč
59.841.800,-- Kč
57.770.000,-- Kč
2.071.800,-- Kč

Částka 2.071.800,- Kč - jedná se o mzdové prostředky na platy 11 zaměstnanců v případě
dokončení rekonstrukce objektu Pražská.

Odpisy – účet 5510300
Rozpočet stanovený
Rozpočet upravený
Skutečnost
Rozdíl

3.711.000-- Kč
3.753.000,-- Kč
3.753.679,-- Kč
679,-- Kč

Opravy – účet 5110320
Čerpání

963.408,74 Kč

V první polovině roku 2017 byly finanční prostředky na opravy použity hlavně na opravu maleb a
nátěrů v objektu hlavní budovy DZR Terezín.
Dále byly finanční prostředky použity například na běžné opravy strojního vybavení prádelny
(strojních praček a sušičů prádla), běžné opravy strojního vybavení stravovacího provozu (elektrické
a plynové kotle, pánev, elektrické trouby, zařízení na ohřev vody Bonamat, myčka nádobí, výměna
výpustního kohoutu kotle, oprava chladících zařízení, atd.), opravy osobních výtahů, opravu
náhradního zdroje, opravu automatických dveří, havarijní opravy rozvodů elektro v jednotlivých
objektech DZR Terezín, výměnu svítidel.

Položka ostatní služby- účet 5180369
Čerpání

2.426.365,53 Kč

Na této položce byly provedeny úhrady například za odvoz a likvidaci odpadů v částce 637.262, -Kč,
revize výtahů, revize EPS, revize elektro objektů, revize elektrických zařízení, revize kotelen a
plynových zařízení, revize hasicích přístrojů a požárních hydrantů, revize zdrav. přístrojů a služby
spojené s BOZP a požární ochranu v částce 587.406,-Kč. Dále jsou v této položce zahrnuty
nezdravotní služby lékaře, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou (činnost závodního lékaře,
hygienické dohlídky), preventivní prohlídky nehrazené ze zdravotního pojištění, vstupní a výstupní
zdravotní prohlídky zaměstnanců, odborný dohled a metodika v částce 161.000,-Kč, služba
psychologa v částce 217.800,-Kč, údržba počítačové sítě v částce 294.643,-Kč, licence k užívání
programu pro vykazování zdravotnických výkonů, pečovatelských výkonů, sklady a stravování ve
výši 122.999,-Kč, provedení auditu hospodaření a auditu dotace z MPSV v ceně 34.485,-Kč,
operátorské práce a udržovací poplatek programů Mzdy, Účetnictví, Evidence majetku (f. Gordic)
65.158,- Kč, konzultační činnosti, příprava výběrového řízení pořízení serveru, zadávací řízení
veřejné zakázky dodávka automobilu 84.095,- Kč atd.
16
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Drobný dlouhodobý hmotný majetek- účet 5580500
Čerpání

2.805.386,68 Kč

Finanční prostředky byly využity na zakoupení např. 12 ks monitorů LSD v ceně 103.951,- Kč pro
vedoucí zaměstnance. Pro administrativní úsek byly pořízeny 2 ks notebooky v částce 68.135,- Kč.
Byly zakoupeny antidekubitní matrace 4 ks v ceně 109.972,- Kč pro klienty přímé péče. Dále byly
v rámci obnovy majetku na všech odděleních, jídelnách a v kavárně pořízeny židle čalouněné 319
ks v ceně 1.408.523,- Kč a křesla polohovací 4 ks za 102.892,- Kč.

Položka všeobecný materiál – účet 5010439
Čerpání

2.173.178,04 Kč

Finanční prostředky byly použity na nákup například pracích prášků pro provoz prádelny v částce
240.446,-Kč, mycích a hygienických prostředků v částce 920.526,-Kč, nákup kuchyňského nádobí
pro stravovací provoz ve výši 74.073,- Kč, nákup tonerů pro tiskárny ve výši 204.708,- Kč, nákup
zářivek a žárovek ve výši 31.774,- Kč, nákup materiálu pro údržbu ve výši 96.112,-Kč, atd.

Seznam darů
Dary rezervní fond:
Neúčelové dary 414 0550
Mgr L. Brabcová, Ltm- dar na soc.účely, sport. a kult. akce
Prof.Ing.D.Kovanicová - dar na soc.účely a sportovní a kult. akce
Ing.P.Kovanic - dar na soc.účely a sportovní a kult. akce klientů
Monika Vinterová- dar na soc. účely a sportovní a kult. akce
Christeyns s.r.o. Odry- dar na kulturní a sportovní akce
CELKEM

v Kč
5.000,20.000,20.000,8.000,6.000,59.000,-

Rozklad účtů:
346
472
541
542
547
374
672
672
374

Pohledávky za vládními institucemi
Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Manka a škody
ÚZ 91 nevyčerpaná neinvest. příspěvek MHMP
ÚZ 91 čerpání neinvest. příspěvku MHMP
ÚZ 13305 čerpání státní dotace
ÚZ 91 rekonstrukce Pražská převod na r. 2018
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0,-- Kč
0,-- Kč
0,-- Kč
0,-- Kč
0,-- Kč
14.294.266,48 Kč
46.807.933,52 Kč
16.000.000,-- Kč
4.537.700,-- Kč
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Rozbor depozitního účtu
Účet 245 0041 úmrtní depozitum

326.104,65 Kč

Účet 245 0040
Z toho:
Langer – kapesné 12/2017
Kubíčková – kapesné 12/2017
Skála – kapesné 12/2017
Buldrová – kapesné 12/2017
Kasnarová – důchod 12/2017
Svoboda – kapesné 12/2017
Poplatek za účet 12/2017
Daň z úroku 12/2017
Úroky 12/2017
Depozitní účet celkem

9.106,60 Kč
780,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
1.458,00 Kč
5.620,00 Kč
500,00 Kč
290,50 Kč
9,00 Kč
48,10 Kč
335.211,25 Kč

Investice
Investiční prostředky na akci „Projekt a realizace bezpečnostní signalizace č. 42526” (ÚZ 94 a 99)
Rozpočet upravený
Čerpání

13.170.530,-- Kč
0,-- Kč

Zůstatek

13.170.530,-- Kč

Akce č. 42526, Projekt a realizace bezpečnostní signalizace nebyla v roce 2017 zahájena z důvodu
ověřování technických podmínek ze strany výběrové komise. Finanční prostředky budou čerpány
v roce 2018.
Investiční prostředky ÚZ 94
Rozpočet upravený
Čerpání

610.000,-- Kč
580.242,26 Kč

Zůstatek

29.757,74 Kč

Byla provedena výměna zvedací vany v částce 496.558,50,- Kč a nákup elektrické třítroubové pece
do stravovacího provozu v částce 83.683,76,- Kč.
Výdaje z investičního fondu ÚZ 610
Rozpočet upravený
Čerpání

2.197.811,91 Kč
2.197.811,91 Kč

Z finančních prostředků investičního fondu byl pořízen mycí automat v částce 378.350,- Kč, dále
lehátko sprchové 79.880,- Kč, PC server IBM 446.490,- Kč a devítimístný mikrobus Peugeot Boxer
Combi s hydraulickou plošinou v částce 1.293.091,91 Kč pro přepravu klientů.

Nezávislý účetní audit
Audit za rok 2016 byl proveden. Provedla firma AUDIT Litoměřice s.r.o., Litoměřice.
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Zhodnocení roku 2017 a plány do dalšího období
Z hlediska plnění stanovených cílů a poslání našeho domova můžeme hodnotit rok 2017 jako
úspěšný.
V loňském roce jsme jako každoročně pořádali kulturně společenské či sportovní akce pro klienty
našeho zařízení. Jednalo se například o Masopust, Čarodějnice, Den obyvatel, Sportovní den,
Zahradní slavnost, Mikulášskou zábavu, Vánoční besídku atd. Naši klienti se také účastnili řady akcí
v domovech v nedalekém okolí, ať již se jednalo např. o Sportovní hry v Chotěšově, SENICUP
v Havlíčkově Brodě nebo o vystoupení kapely Terezky a divadelního souboru Termiti na několika
soutěžních přehlídkách a kulturních akcích mimo DZR Terezín. Skupina klientů se loni rovněž
zúčastnila zahraničního sportovního turnaje v kopané v Polsku. Většiny těchto akcí se mimo klienty
našeho zařízení účastnila i občanská veřejnost, příbuzné klientů a žáci místní školy. Jako důležitou
spolupráci bych chtěla zmínit spolupráci se ZŠ Terezín a se Střední pedagogickou školou
v Litoměřicích. I z ostatních středních škol v litoměřickém regionu k nám pravidelně docházejí
studenti a studentky na praxi a je zjevné, že spolupráce se vzdělávacími institucemi je přínosná jak
pro náš domov, tak pro samotné studenty. V loňském roce byla rovněž navázána spolupráce
s blízkým poskytovatelem sociálních služeb pro seniory, se společností Senecura SeniorCentrum
Terezín a s Centrem sociálních služeb Litoměřice (příspěvková organizace Ústeckého kraje).
V říjnu jsme nad rámec tradičních akcí uspořádali výstavu malířských děl našich klientů v Čajovně
Hóra v Litoměřicích, která byla zahájena vernisáží za účasti jak klientů a jejich rodinných
příslušníků, tak i veřejnosti a zástupců místních médií.
Potýkáme se také s některými problémy, většinu z nich se daří v běžném provozu řešit. Jedním
z hlavních problémů je pro nás pozastavená rekonstrukce objektu Pražská. Klienti žijící v tomto
objektu byli přestěhováni do hlavní budovy DZR Terezín a objekt je připraven k rekonstrukci.
Navýšení počtu klientů v hlavní budově o klienty z objektu Pražská nám způsobuje snížení kvality
poskytované služby (vícelůžkové pokoje) a vznik občasných konfliktů mezi klienty.
V roce 2017 jsme se rovněž snažili o částečnou obnovu majetku. Byla zakoupena nová křesla a
židle na všechna oddělení, vč. jídelen a kavárny. Zakoupili jsme rovněž nové sprchové lehátko a
pojízdná polstrovaná křesla pro klientky se zhoršenou mobilitou (1. oddělení). Dále jsme v závěru
roku zakoupili nový devítimístný automobil Peugeot Boxer pro cestování klientů v rámci
aktivizačních činností a pro přepravu klientů k lékařům specialistům do nedalekých Litoměřic.
Podkladově jsme připravili několik investičních akcí na rok 2018, včetně investice do zlepšování
bezpečnosti a komfortu klientů zařízení s názvem „Realizace bezpečnostní signalizace v DZR
Terezín“.
Naším záměrem je nadále zvyšovat kvalitu poskytované sociální služby a doporučených materiálnětechnických standardů. Plánujeme rekonstrukci topení v Budově v ul. Dlouhá s cílem snížení
provozních nákladů. V této budově by měli v budoucnu žít klienti, kteří budou připravováni na
samostatnější způsob bydlení v návazné sociální službě Chráněné bydlení. V této budově bude
zrekonstruován rovněž vnitřní trakt/dvorek, který je v současné době ve velmi zanedbaném stavu.
Naším plánem je rovněž postupná rekonstrukce koupelen na hlavní budově na všech patrech tak,
aby byl zajištěn větší komfort pro klienty. Čeká nás rovněž postupná obnova pečovatelského
nábytku, která byla zahájena v letošním roce výměnou polstrovaných židlí na všech jídelnách a
odděleních, na společenských místnostech a dílnách. V dalším období bychom chtěli postupně
obnovovat pečovatelská lůžka vč. antidekubitních matrací, zejména na odděleních, kde jsou lůžka
zastaralá, obtížně ovladatelná při polohování nebo pouze s mechanickým ovládáním polohování.
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Naším záměrem je rovněž zakoupení 9-ti místného vozidla s plošinou, které bude sloužit pro
přepravu klientů. Stávající kapacita vozového parku je nedostatečná (k dispozici jsou pro přepravu
269 klientů pouze 2 devítimístná vozidla).
V letech 2019-2021 plánujeme kompletní rekonstrukci objektu 28. října (služba DZR) s cílem
zajištění lepšího komfortu a intimity pro ubytované klienty (některé pokoje nyní průchozí a
třílůžkové), chybějící výtah v objektu, zázemí pro zaměstnance, chybějící společenská místnost pro
setkávání klientů, nedostatečný počet sociálního zařízení na patrech.

Ing. Jana Ryšánková
Ředitelka DZR Terezín

V Terezíně dne 11.června 2018
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