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1. Představení společnosti:
Domov sv. Anežky Velký Újezd je domovem pro seniory, dříve známý jako Domov
důchodců Velký Újezd, je neziskovou organizací a jejím zřizovatelem je od 1.1.2011
Kongregace Milosrdných sester III. Řádu sv. Františka pod ochranou Svaté rodiny v Brně.
Domov je určen pro osoby, které pro sníženou soběstačnost potřebují pomoc nebo
podporu jiné fyzické osoby při svých základních potřebách . Domov se snaží o individuální
přístup k uživatelům i s využitím tradičních křesťanských hodnot a také se snaží pro své
uživatele zajistit bezpečné a klidné prostředí
Cílovou skupinou dle § 49 zák. 108/2006 Sb. jsou osoby, které se zejména pro svůj věk
ocitly v nepříznivé sociální a zdravotní situaci, kterou nejsou schopny překonat ve vlastním
prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou
pomoc při zajištění svých potřeb. Zařízení je přizpůsobeno péči o seniory imobilní, upoutané
na invalidní vozík, užívající kompenzační pomůcky, chronicky nemocné a jiné. Z těchto je pak
zvláště vhodné pro ty, kdo upřednostňují klidné prostředí uprostřed přírody a možností
duchovního zázemí.
Od 1.4.2012 jsme otevřeli novou službu – Domov se zvláštním režimem . Tato služba je
poskytována osobám s Alzheimerovou chorobou, hlubokou stařeckou demencí a ostatními
typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim při poskytování této sociální
služby je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Tuto službu poskytujeme osobám
od 50 let výše.
Domov sv. Anežky byl zřízen podle zákona o církvích a je neziskovou právnickou osobou.

1.1.

Identifikační údaje:

Název:
Domov sv. Anežky
Sídlo:
Velký Újezd č. 7, 675 32 Třebelovice
IČ:
73635120
Telefon:
568 443 017
Webové stránky:
www.dsvanezky.cz
Mail:
domov@dsvanezky.cz
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1.2.

Identifikační údaje zřizovatele:

Název: Kongregace Milosrdných sester III. Řádu sv. Františka pod ochranou sv.Rodiny v Brně
Sídlo: Grohova 18, 602 00 Brno
IČ:
00406473

1.3.

Statutární orgán:

Jednatel společnosti:
Jednatel společnosti:

1.4.

ing.Marta Troppová
ing.Čajka František, ředitel domova

Hlavní činnost:

Předmětem hlavní činnosti Domova sv. Anežky je naplnění poslání kongregace
Milosrdných sester III.řádu sv. Františka pod ochranou Sv. Rodiny v milosrdné a obětavé
lásce ve službě nemocným, starým či jinak potřebným lidem v poskytování sociální, zdravotní
a ošetřovatelské péče. Činnost domova se řídí obecně závaznými právními předpisy České
republiky, Statutem a případně dalšími předpisy a nařízeními vydanými osobami pověřenými
vedením domova.
Změny v zakládací listině může provádět pouze zakladatel, a to písemným dodatkem,
který se stává nedílnou součástí zakládací listiny
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2. Přehled činnosti za rok 2016:
2.1.

Služby poskytované klientům

a. Služby poskytované v domově jsou odborné, bezpečné a zajištěné kvalifikovaným
personálem.
b. V domově dvakrát týdně ordinuje lékař. Ošetřovatelskou péči zajišťuje nepřetržitě tým
odborně vyškolených zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách.
c. Sociální úsek poskytuje pomoc při řešení problémových situací klientů, pomoc se
žádostmi o sociální dávky, při vyjednávání s úřady apod. Sociální pracovnice je s klientem
v kontaktu již před jeho nástupem i během pobytu v domově.
d. Domov se stará také o příjemné a smysluplné využití volného času klientů, sociální
pracovnice zajišťují veškeré společenské a kulturní akce v Domově - Masopust, Silvestr,
opékání špekáčků, zájezdy,...
e. Třikrát týdně se v Domově v kantýně uskutečňuje prodej potravinářského, drogistického
a jiného zboží. Do Domova se v určitých časových intervalech dostavují i prodejci jiného
zboží - oděvů, obuvi apod., takže všichni klienti mají možnost nakoupit si základní
potřeby přímo v domově.
f. Jiné nezbytné nákupy se uskutečňují jako nadstandardní neplacená služba
prostřednictvím sociální pracovnice, přednost mají samozřejmě ti klienti, kteří nemají
jinou možnost nákupu - ať jimi samotnými nebo svými blízkými.
g. Každý den probíhají bohoslužby v ústavní kapli. Jedenkrát týdně je otevřená knihovna
(úterý).
h. Do zařízení dochází pedikérka a kadeřnice. Tyto služby si klienti sice sami platí, služby
jsou však dle našeho názoru cenově snadno dostupné.

Cena za ubytování v roce 2016
POKOJ
DENNÍ SAZBA v Kč
Jednolůžkový
180,-Dvojlůžkový
180,Třílůžkový
170,-Pětilůžkový
160,--
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2.2.

Sociální a ošetřovatelská péče

Domov zajišťuje trvalé ubytování, stravování, sociální a lékařskou péči dle potřeb klientů.
Zdravotně-ošetřovatelská péče je zajišťována nepřetržitou službou. Domov vykazuje
ošetřovatelskou péči k úhradě zdravotním pojišťovnám. K odborným vyšetřením se klienti
přepravují do zdravotnických zařízení v Moravských Budějovicích nebo Třebíči.
Lékařskou preventivní péči zajišťoval praktický lékař MUDr. Josef Tesař dvakrát týdně
nebo na zavolání. Dle preventivního programu probíhá očkování klientů i zaměstnanců.

Celková kapacita Domova sv. Anežky je 102 klientů. Stav k 31.12.2016:

Domov pro seniory 84 klientů z toho bylo 24 mužů a 60 žen.
Věková struktura:
Do 75 let
Do 85 let
Do 95 let
Nad 95 let

23klientů
35klientů
25klientů
1klient

Domov se zvláštním režimem 15 klientů z toho bylo 14 žen a 1 muž
Věková struktura:
Do 75 let
Do 85 let
Do 95 let

1 klient
7klientů
7klientů

Přístup ke každému klientovi je individuální, je brán zřetel na jeho osobní cíle a přání.
Každý klient má svého Klíčového pracovníka, který s ním vypracovává Individuální plán. Tyto
úkony jsou zaznamenávány písemně do IP dokumentace klienta.
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Pracovníci jsou s klienty v přímém kontaktu. Ti podle potřeb pomáhají klientům při
stravování, při poskytování informací, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
a při prosazování oprávněných práv a zájmů. Velice důležitá pomoc je pro klienta v době
adaptace na nové prostředí. Zaměstnanci pomáhají novému klientovi s vytvářením nových
vztahů, ale především se snaží zachovat kontakty s rodinou a přáteli.
Domov sv. Anežky zajišťuje pro své klienty pravidelné nákupy, služby (kadeřnice,
pedikúra), kulturní a společenské akce. Klienti jsou s kulturním programem seznámeni
písemně na nástěnkách na oddělení nebo na jídelně.

2.3.

Další péče
Domov zprostředkovává a zajišťuje jednání klientů s úřady.









ČSSZ : vyplácení důchodu
Městský úřad s rozšířenou působností – odbor soc. věcí (dle trvalého pobytu
klienta): hlášení změna pobytu, žádost o PnP, doprovod při sociálním šetření
v Domově)
Obecní úřad Kojatice: přihlášení k trvalému pobytu v Domově, při volbách
Pošta: při nástupu klienta zajištění přeposílání důchodu a korespondence do
Domova, přebírání korespondence klientů, dosílání a výběr složenek
Notář: Sdělení o pozůstalosti
Nemocnice
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3. Kulturní a společenské akce v roce 2016
Průvod tří králů
V pondělí dne 6.01.2016 u nás proběhla Tříkrálová sbírka
pod záštitou Oblastní charity Třebíč. Příchod králů byl
netrpělivě očekáván na každém oddělení. Celkem se
vybrala nemalá částka 3.446,- Kč.

Člověče nezlob se
25.01.2016 se uskutečnil již V.domácí turnaj v této stolní hře. 1. místo obsadila paní
Bučková Marie, 2. místo paní Cenková Hedvika, 3. místo paní Sapíková Marie. Bojovalo se o
hodnotné ceny, které vítěze potěšily.

Masopust
9.2.2016 nám k masopustnímu reji zahrála Malá jemnická kapela. Účast masek byla hojná a
nálada velmi veselá. Všichni se dobře pobavili a poseděli u dobrého občerstvení.
Vynalézavost masek neznala mezí, účastníci nebyli k poznání.

Ples SDH Kojatice
2 Ples SDH Kojatice – 12.2.2016 pořádalo SDH Kojatice ples se skupinou Kalíšci. Několik
našich uživatelů se s doprovodem zúčastnilo. Nejenom, že se dobře pobavili a poseděli u
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dobrého jídla, ale měli štěstí a vyhráli v tombole hodnotné ceny.

MDŽ
9.3.2016 všem ženám zahráli k tomuto svátku žáci paní učitelky Šťastné z Praktické školy
v Moravských Budějovicích. Toto vystoupení všechny potěšilo a měly radost z malého dárku.

Divadlo
Ochotnické divadelní vystoupení souboru Zvěrkovice – 19.3.2016 nám zvěrkovští ochotníci
zahráli veselohru „Trampoty anděla strážného“. Hra se velice líbila a umělci byli odměněni
bohatým potleskem.
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Posezení pod májí
25.4.2016 se uskutečnilo „Posezení pod májí“, které se bohužel pro nepřízeň počasí muselo
konat v jídelně domova. Přesto nám toto náladu nepokazilo a pro obveselení nám zahrála
paní Šťastná.

Cesta božího milosrdenství
8.5.2016 byla požehnána nově vybudovaná „Cesta božího milosrdenství“ v zahradě domova ,
která je ozdobena obrazy Bedřišky Znojemské. Odpoledne zahrála kapela Horňanka a
všechny potěšilo vystoupení těch nejmenších s pohádkou.

Ikaros
Záchranná stanice Ikaros – 11.5.2016 k nám opět zavítal pan Hořák , tentokrát uživatelům
ukázal několik drobných zvířat z naší přírody, nejvíce všechny zaujala fretka jménem Pepinka.

Vědomostní kvíz
12.5.2016 proběhl už V. vědomostní kvíz. Všech 25 soutěžících si dobře poradilo i s těžkými
otázkami, odměněni byli zajímavými cenami.
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Den matek
18.5.2016 nás už tradičně potěšily děti ze ZŠ a MŠ Třebelovice se svým krásným
vystoupením k tomuto svátku. Předaly všem uživatelkám malou pozornost, kterou samy
připravily.

Veletrh sociálních služeb
Veletrh sociálních služeb Třebíč – 15.6.2016 jsme se opět zúčastnili tohoto veletrhu. Počasí
tento den bylo velice špatné a bohužel i bohatý doprovodný program musel být zrušen.

Výlet
17.6.2016 jsme navštívili ZOO v Jihlavě. Všechny zaujal hlavně nově zbudovaný tropický
pavilon. Tento výlet byl zakončen chutným obědem v restauraci „U Malínků“ v Dačicích.

Divadlo
Divadelní představení ZŠ Nové Syrovice – 28.6.2016 k nám zavítaly děti ze syrovské školy
s divadelním představením „ Čert a Káča“, které mělo u našich uživatelů velký úspěch.

Pouť sv.Petra a Pavla
3.7.2016 proběhla už tradiční pouť. Počasí bylo výborné, uživatelé mohli v zahradě posedět
při písničkách „Malé jemnické kapely“, zakoupit si drobný dárek .

Pouť v Kostelním Vydří
10.7.2016 se naši uživatelé podívali na „Malou pouť“ ve Vydří. Zúčastnili se bohoslužeb a na
závěr nechybělo ani malé občerstvení.
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Budihry
20.7.2016 jsme se opět na pozvání „Domova seniorů Budíškovice“ zapojili do „Budiher“. Náš
domov reprezentovali paní Marie Machovcová, pan Viktor Baštář, pan Stanislav Novák. Sice
jsme žádnou cenu nedovezli, ale byl to příjemně strávený den.

Návštěva Kostelního Vydří
20.7.2016 jsme se opět vrátili k návštěvě kostela v tomto poutním místě, tentokrát na
odpolední mši.

Rybízobraní
21.7.2016 proběhlo „Rybízobraní“. Ti, kteří si pro veliké horko netroufli jít ven, připravovali
natrhaný rybíz pro kuchyň a odměnou pro všechny byl výborný moučník.

Svatoanežské hry
14.9.2016 proběhly v našem zařízení již IV. Svatoanežské hry, tentokrát za překrásného
podzimního počasí. Našimi hosty byli uživatelé z těchto zařízení: Domov pro seniory
Budíškovice, Domov pro seniory Hostim, Dům sv. Antonína Moravské Budějovice, DS
Manželů Curieových Třebíč a ÚSP Nové Syrovice. Soutěžní klání vyhráli zástupci Domova sv.
Antonína z Moravských Budějovic.
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Retro módní přehlídka
Retro módní přehlídka – 8.10.2016 všechny uživatele zaujala módní přehlídka svatebních
šatů, při které všichni zavzpomínali na mladší léta.

Křeslo pro hosta
11.11.2016 nám o svých zážitcích v „Křesle pro hosta“ povyprávěla naše sociální pracovnice,
Bohumila Seveldová Dis., která navštívila Bavorské Alpy a vše nám přiblížila promítáním
diapozitivů.

Adventní jarmark
18.11.2016 navštívili naši uživatelé adventní jarmark v Nových Syrovicích, kde obdivovali
pěkné vánoční výrobky a tuto akci završili večeří v místní restauraci.
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Mikuláš
5.12.2016 prošla naším domovem mikulášská družina s nadílkou.

Vánoční vystoupení dětí ZŠ a MŠ Třebelovice
20.12.2016 navštívily naše uživatele s vánočním vystoupením děti z Třebelovic, které
všechny obdarovaly pěkným dárečkem.

Společné zdobení vánočního stromu
22.12.2016 jsme se všichni sešli při zdobení krásného vánočního stromu v jídelně. Ke krásné
vánoční atmosféře přispěla hrou na harmoniku a klávesy paní Blažena Bastlová a manželé
Gráfovi.
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Na vánoční dobu bylo naplánováno ještě několik akcí, které se z důvodu chřipkové epidemie
nemohly konat – bylo to vystoupení Litohořského pěveckého sboru a oslava Silvestra.

V průběhu celého roku 2016 mohli klienti navštěvovat pravidelné cvičení na jídelně,
promítání filmů, pomáhali s výrobou výzdoby Domova, setkávali se na čtení knih na
pokračování. Dále hráli společenské hry a v letním počasí si to rozdali mezi sebou v
kuželkách.

4. Zhodnocení poslání, cílů a principů
Poslání Domova




Domov je určen pro osoby, které pro sníženou soběstačnost potřebují pomoc nebo
podporu jiné fyzické osoby při svých základních potřebách
Domov se snaží o individuální přístup k uživatelům i s využitím tradičních
křesťanských hodnot
Domov se snaží pro své uživatele zajistit bezpečné a klidné prostředí

Cíle služby


Poskytnout přiměřenou podporu a pomoc podle potřeb uživatele s využitím vlastních
možností
 Podporovat kontakt s rodinou, přáteli a okolním světem
 Respektovat důstojnost, vlastní vůli a práva uživatel
 Být na blízku lidem, kteří trpí, mírnit jejich bolest
 Péče o duchovní potřeby uživatel
Zaměstnanci Domova zhodnotili naplňování základního poslání a cílů služby:
-

-

Pracovníci domova se snaží vytvořit příjemné prostředí vhodnou výzdobou,
tématickou pro dané roční období, zaměstnanci dále nosí barevné oblečení, pokoje
obyvatel a společné prostory domova jsou vybaveny záclonami, závěsy a přispívají tak
k útulnosti domova
Obyvatelé si do domova mohou vzít své oblíbené drobnosti ze své původní
domácnosti např. obrázky, poličky, TV, rádio apod.
Obyvatelé se oblékají do svého oblečení, ve kterém se cítí dobře
Podpora soběstačnosti je prováděna tím způsobem, že obyvatelé nejdříve sami
zkouší zvládat hygienu, oblékání, příjem stravy, následně je poskytována podpora
nebo pomoc ze strany pracovníků domova
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-

-

Kontakt s okolním prostředím je zajištěn téměř neomezenou dobou návštěv,
bohatým programem volnočasových aktivit např. pořádání besed, dětských
vystoupení, hudebních vystoupení, procházkami a výlety po okolí
Obyvatelé nejsou do volnočasových aktivit nuceni, každý má právo se rozhodnout,
zda se chce nabízené aktivity zúčastnit či nikoliv = ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ VČETNĚ ZÁKLADNÍHO
CÍLE JE PLNĚNO

V tomto roce jsme pokračovali s tzv. IP službami. Jedná se o služby, kdy se každý
klíčový pracovník může jeden den v měsíci věnovat jen svým klientům. Plní jim jejich
přání - procházky, výlety, hry, čtení, povídání si o životě,... Na základě reakcí klientů má
tato služba svůj význam.
Na základě hodnocení poskytované služby klientem bylo zjištěno, že klienti jsou s
poskytovanými službami spokojeni. Většina klientů považuje poskytované informace o
dění v Domově, jako dostatečné. Klienti na otázku zda znají svého Klíčového pracovníka
odpověděli většinou, že ano. Z dotazníku vyplynulo, že klienti neznají svá práva. Na
základě tohoto zjištění jsme si stanovili cíl: seznamovat klienty s jejich právy efektivněji častější diskuze s klienty na toto téma, zařadit seznamování s právy klientů do IP
plánování.

Krátkodobé cíle stanovené pro rok 2016
Tříkrálová sbírka

leden 2016

splněno

Masopust s muzikou

únor 2016

splněno

Pálení čarodějnic

duben 2016

splněno

Částečná výmalba prostor

průběh roku 2016

splněno

Oprava venkovních cest

průběh roku 2016

splněno

Uspořádání výletů

červen 2016

splněno

Svatoanežské hry

září 2016

splněno

Oslava Vánoc a Silvestra

prosinec 2016

částečně – chřipková epidemie
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Krátkodobé cíle stanovené pro rok 2017
Tříkrálová sbírka

leden 2017

Masopust s muzikou

únor 2017

Pálení čarodějnic

duben 2017

Částečná výmalba prostor

průběh roku 2017

Částečna oprava venk. fasády červen 2017
Osázení venk. prostor

duben 2017

Svatoanežské hry

září 2017

Nákup komp. pomůcek

průběh roku 2017

Oslava Vánoc a Silvestra

prosinec 2017

5. Finanční zpráva
5.1. Zhodnocení základních údajů
Účetní jednotka vznikla od 2. 2. 2010 na dobu neurčitou na základě Zřizovací listiny
vydané Kongregací milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou sv. Rodiny v Brně,
Grohova 18, 602 00 Brno (dále jen zřizovatel). Svou činnost zahájila 1.1.2011
Účetní jednotka byla založena dle zákona č. 3/2002 o církvích a náboženských
společnostech, dále podle kánonu 114-117, v souladu s kánonem 609 a 610 Kodexu
kanonického práva a v souladu s čl. 85 Životních pravidel a účelem Kongregace Milosrdných
sester III. Řádu sv. Františka uvedeným v kapitole I. Životních pravidel schválených
Kongregací pro řeholníky a světské instituty.
Účetní jednotka hospodaří dle samostatného rozpočtu, jako právnická osoba má
přidělené IČ a otevřený vlastní účet u pobočky Komerční banky Moravské Budějovice.
V právních vztazích vystupuje svým jménem v rozsahu upraveném Zřizovací listinou a
Statutem.
Domov svou činnost provozuje v budově zakladatele. Domov je oprávněn nabývat a
spravovat movitý majetek v rámci vlastního hospodaření.
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Účetním obdobím je kalendářní rok. Byly použity účetní metody pro nevýdělečné
organizace. Účetnictví je vedeno podvojným způsobem, je zpracováváno pomocí účetního
programu Mark, firmy Valet s.r.o., Havířov.

Účtování pořízení a úbytku zásob je vedeno v programu od společnosti Preus a je
provedeno podle způsobu B. Veškeré prvotní doklady jsou ukládány přímo v objektu Domova
v souladu se zákonem o archivnictví. Za uplynulé období jsme neměli žádné platby ani
evidence v cizích měnách, ani jsme neobchodovali s cennými papíry.

V r.2016 jsme obdrželi finanční zdroje z Kraje Vysočina a z Ministerstva práce a
sociálních věcí, o kterých bylo účtování v souladu s rozpočtovými pravidly pod názvem
projekty. Členěním projektů odpovídají i veškeré nákladové položky na tyto projekty.
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5.2. Přehled zdrojů financování služby za rok 2016

Rok 2016
Kraj Vysočina (celkem na
službu)
MPSV
Úřady práce
Fondy zdrav. pojišťoven
Sponzorské dary
Z toho:

podíl zdroje na financování
projektu (v %):

930 000,00 Kč

3,0

6 661 000,00 Kč

21,6

170 096,00 Kč

0,6

2 536 740,00 Kč

8,2

148 000,00 Kč

0,5

od podnikat.subj.

77 000,00 Kč

od fyz.osob nepod.,
nadací

71 000,00 Kč

Příjmy od klientů

Z toho:

skutečně přidělené
prostředky (v Kč):

19 684 086,00 Kč

stravování klienti

4 489 453,00 Kč

ubytování klienti

6 059 002,00 Kč

přísp.na péči klientů

9 126 371,00 Kč

náhr.za el.proud-klienti

Ostatní
Celkem příjmy

63,9

9 260,00 Kč
685 721,00 Kč
30 815 643,00 Kč
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5.3. Přehled nákladů za rok 2016
Rok 2016

náklady (v Kč):

podíl na celkových nákladech (v %):

SPOTŘEBOVANÉ
NÁKUPY CELKEM

6 468 829,00 Kč

Spotřeba materiálu

4 729 461,00 Kč

15,4

Spotřeba energie

1 693 320,00 Kč

5,5

Spotřeba ostatních
neskladovatelných
dodávek

46 048,00 Kč

0,1

SLUŽBY CELKEM

3 811 653,00 Kč

Opravy a udržování

1 546 935,00 Kč

Cestovné

339,00 Kč

Náklady na
reprezentaci

217,00 Kč

Ostatní služby

OSOBNÍ NÁKLADY
CELKEM
Mzdové náklady
Zákonné sociální
pojištění

OSTATNÍ
NÁKLADY
CELKEM
ODPISY,PRODANÝ
MAJETEK,TVORBA
REZERV A
OPRAVNÝCH
POLOŽEK
CELKEM
POSKYTNUTÉ
PŘÍSPĚVKY
CELKEM
DAŇ Z PŘÍJMŮ
Celkem

2 264 162,00 Kč

21,0

12,4
5,0
0,0

7,4

19 766 863,00 Kč

64,2

14 813 715,00 Kč

48,1

4 953 148,00 Kč

16,1

177 109,00 Kč

0,6

545 040,00 Kč

1,8

3 900,00 Kč

0,0

0 Kč
30 773 394,00 Kč
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42 249,00 Kč

Hospodářský výsledek roku 2016

5.4. Stav a pohyb majetku za rok 2016

Rok 2016

Počáteční Přírůstek
Stav
(v tis.Kč)

Úbytek
(v tis.Kč)

Konečný
stav
(v tis.Kč)

Samostatné movité věci

3 097

218

0

3 315

Drobný dlouh. hmotný maj.

427

0

24

403

Pozemky

10

0

0

10

Majetek v operativní evidenci

4 754

559

109

5 204

Celkem

8 288

777

133

8 932

Po rozvahovém dni tj. po 31. 12. 2016 nenastaly žádné skutečnosti, které by zásadním
způsobem mohly ovlivnit posouzení hospodářské situace v roce 2016.

6. Závěr
Závěrem chceme poděkovat všem, kteří se podíleli a podílejí na zajištění podmínek pro
důstojný a aktivní život ve stáří pro naše obyvatele.

7. Přílohy
Rozvaha k 31. 12. 2016
Výsledovka za rok 2016
Auditorská zpráva
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