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Úvod

Rok 2020 očima ředitelky Domova sv. Alžběty
Tak, jako většina lidí na světě, i klienti v Domově sv. Alžběty na Žernůvce prožili období, které
všechny překvapilo a stalo se velkou zkouškou pro ně, pracovníky i všechny ty, kteří s ním
v roce 2020 byli jakýmkoliv způsobem spojeni.
Pro klienty však byl nejbolestnější zákaz návštěv a také omezení jejich vzájemného kontaktu.
Pro každého z nás je restrikce ve styku s ostatními lidmi těžká, ale málokdo si dovede představit
situaci, kdy je člověk připoutaný na lůžko a nemůže se vidět ani se svými blízkými. Jedinými
lidmi, se kterými se po celou dobu karantény setkávali, byli pracovníci. O to větší nároky
v přístupu ke klientům na ně byly kladeny. Nejen na ty v přímé péči, ale na všechny ty, kteří
zajišťovali vaření, úklid, údržbu, praní prádla a další činnosti, bez kterých by chod Domova
nebyl možný.
V tomto těžkém období se ukázala také solidarita s naším Domovem. Z rukou „obyčejných
lidí“, institucí i firem jsme obdrželi darem věci, které byly pro nás v této chvíli nejpotřebnější
– šité roušky, ochranné prostředky pro práci s klienty a pro úklid zařízení, doplňky stravy apod.
Velkou radost nám udělali i dárci, kteří napekli nebo zakoupili sladkosti na posilněnou pro
zaměstnance i klienty a také děti, které nakreslily obrázky s věnováním.
V prosinci pak většina klientů i pracovníků onemocněla Covid – 19, Domov se dostal do
personální krize a potřeboval akutní pomoc. Toto období bylo o to náročnější, protože byl čas
vánočních svátků, kdy každý z nás rád tráví své volno a zasloužený odpočinek v rodinném
kruhu.
I přesto se v těchto dnech našli lidé, kteří obětovali své osobní volno a možnost odpočinku pro
ty, kteří prožívali období nemoci, potřebovali nepřetržitou péči a byli bez kontaktu se svými
blízkými.
Nebyli to pouze ti, kdo tuto práci znají a umí, ale také lidé, kteří byli ochotni se rychle
zapracovat a pomáhat se vším, co bylo potřebné a neodkladné.
Všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podpořili, věnovali svůj čas a nebáli se pomoci, patří
velké díky a respekt k jejich vytrvalosti, odvaze a odhodlání.
Věříme, že i v následujícím roce budeme moci dále sloužit těm, kteří naši pomoc potřebují a
chtějí prožít podzim svého života právě na Žernůvce.

Bc. Věra Dvořáková
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Domov sv. Alžběty

Předmětem činnosti – posláním – Domova sv. Alžběty je naplnění poslání zřizovatele, kterým
je Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou svaté Rodiny v Brně.
Poskytnout sociální a odbornou zdravotní péči v duchu křesťanské lásky a respektování
náboženské svobody všem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Naší snahou je, aby naši klienti mohli svůj život prožít
důstojně a smysluplně v ovzduší důvěry, radosti a pokoje, aby netrpěli nesnesitelnou bolestí,
nebyli izolováni a osamoceni. Zvláště, aby i v posledních chvílích života mohli vnímat blízkost
pečujících, rodiny a duchovní doprovázení.

2.1

•
•
•
•
•
•
•
•

Zásady poskytované sociální služby

Respektovat každého člověka jako jedinečnou osobnost, ctít jeho důstojnost, zvyky,
vlastní názory a životní hodnoty, ať je, jakkoliv nemocen, postižen nebo dezorientován.
Aktivně informovat klienty i zájemce o nabízené sociální službě, včetně podmínek,
způsobu poskytování služeb a jejich ceně.
Napomáhat adaptaci klientů na nové prostředí.
Udržovat a rozvíjet kvalitu ubytování, stravy i kvalitu estetického prostředí.
Udržet co nejdéle a co možná nejvyšší dosaženou úroveň kvality života klientů.
Zachovat život klientů plnohodnotným, dopřát jim, aby byli „u sebe“ a „doma“.
Umožnit zachování soukromí, sebeúcty a intimity.
Poskytnout každému klientovi kvalitní péči ve všech jejich aspektech.
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Přispět smysluplnému využití volného času, podporovat zájmy, seberealizaci a aktivity
klientů (výtvarné, hudební, kulturně – vzdělávací, duchovní…).
Podporovat kontakt klientů s rodinou, přáteli a okolním světem.
Pomáhat našim klientům vyrovnat se s vlastním stářím a nemocí.
Nabídnout naději a usmíření se s Bohem a lidmi.
Být na blízku těm, kteří trpí, cítí se opuštěni, nešťastní, vnímat jejich bolest a doprovázet
je v jejich posledních hodinách pozemského života.

2.2

Identifikační údaje

Název:

Domov sv. Alžběty

Sídlo:

Žernůvka 12, Nelepeč–Žernůvka, 666 01 Tišnov

IČ:

73 63 39 68
Rejstřík evidovaných právnických osob MK

Telefon:

549 411 526

E-mail:
Web stránky:

domov@dosa.cz
www.dosa.cz
2.3

8/3-18-001/2006-6520

Identifikační údaje zřizovatele

Název:

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou svaté
Rodiny v Brně

Sídlo:

Grohova 18, 602 00 Brno

IČ:

00 40 64 73

2.4

Správní orgány

Zřizovatel Domova sv. Alžběty měl v roce 2020 Správní radu v tomto složení:
Správní rada:

S.M. Edita - Ing. MartaTroppová
S.M. Marietta – Bc. Jana Dobešová
S.M. Ludmila – Marie Švaňhalová

Statutární
zástupce:
Ředitelka:

S.M. Marietta – Bc. Jana Dobešová
Bc. Věra Dvořáková
Bc. Věra Dvořáková
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Registrace sociální služby

Od 1. 8. 2007 je Domov sv. Alžběty registrován jako sociální služba – domov pro seniory,
s identifikátorem 3872563 pod sp. z.: S-JMK 81487/2007.
2.6

Organizační struktura v roce 2020

Úsek ředitele:
• vrchní sestra – zástupce ředitele
• ekonomka
• sociální pracovnice
• provozní referentka
• pracovník údržby
Úsek ošetřovatelské a obslužné péče:
• všeobecné sestry
• koordinátoři přímé obslužné péče
• pracovnice přímé obslužné péče – II. oddělení
• pracovnice přímé obslužné péče – III. oddělení
• pracovnice přímé obslužné péče – IV. oddělení
• pracovnice přímé obslužné péče – základní nepedagogické činnosti
Provozní úsek:
• pracovnice kuchyně
• pracovnice prádelny
• pracovnice úklidu
3.

Přehled činnosti Domova sv. Alžběty v roce 2020

Náš Domov poskytuje pobytové služby osobám dle § 49 z. č. 108/2006 Sb., které se v důsledku
svého věku ocitly v nepříznivé zdravotní a sociální 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 uzpůsobeno pro péči o seniory
imobilní, upoutané na invalidní vozík, užívající kompenzační pomůcky, chronicky nemocné
a jiné. Z těchto pak zvláště těm, kteří upřednostňují tiché, klidné prostředí uprostřed přírody
a možnost duchovního zázemí.
3.1

Ubytování

Kapacita je 45 klientů. Klienti jsou ubytovaní v 7 jednolůžkových pokojích, 7 dvoulůžkových
pokojích, 8 třílůžkových pokojích. Každý pokoj má vlastní koupelnu (umyvadlo, WC,
bezbariérovou sprchu). Pokoje jsou vybaveny elektrickými polohovatelnými postelemi a nábytkem.
V každém pokoji je zapojen telefon.

Cena za ubytování v roce 2020
POKOJ

DENNÍ SAZBA v Kč

jednolůžkový

210,-

dvojlůžkový

190,-

třílůžkový

170,-
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Stravování

Klienti se stravují společně v jídelně nebo přímo na pokojích. Strava je poskytována racionální,
diabetická a individuální diety dle ordinace lékaře. Celodenní stravu tvoří snídaně, oběd, večeře a
dvě svačiny. Veškerá strava je připravována v naší kuchyni. S aktuální nabídkou stravy jsou klienti
seznamováni formou jídelních lístků.

Cena stravného v roce 2020
STRAVA

DENNÍ SAZBA v Kč

racionální

170,-

diabetická

170,-

3.3

Ošetřovatelská a obslužná péče

Domov sv. Alžběty zajišťuje ošetřovatelskou péči podle potřeb klientů, kterou vykonávají
registrované všeobecné sestry oprávněné pracovat bez odborného dohledu. Všeobecné sestry
pracují na základě lékařem indikované péče, která je částečně hrazena ze zdravotního pojištění.
Zdravotní péči indikuje a garantuje praktická lékařka MUDr. Jana Hlaváčová.
Zajišťujeme také pravidelné kontroly u odborných lékařů – vizitou přímo v zařízení nebo sanitním
transportem na pracoviště odborné ambulance. S podporou praktické lékařky uplatňujeme prvky a
zásady paliativní péče, s ohledem na individuální stav klienta v terminálním stadiu života.
Pracovníci přímé obslužné péče provází klienty během celého dne, kdy jim pomáhají s hygienou,
oblékáním a podáváním stravy. Stálým vzděláváním pracovníků zajišťujeme vysokou úroveň
ošetřovatelské a obslužné péče.
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Aktivizační činnost, duchovní péče a kulturní akce
V roce 2020 byly veškeré volnočasové aktivity a kulturní akce omezeny dle aktuální
epidemické situace. Společné aktivity, které u klientů udržují co nejdéle jejich motorické a
intelektuální schopnosti probíhaly v malých skupinkách nebo individuálně podle potřeb klientů.
Také účast na bohoslužbách byla po větší část roku omezena, proto klienti využívali televizní nebo
rozhlasový přenos z kaple. Pravidelná měsíční setkání obyvatel s vedením Domova se uskutečnila
pouze 8x.
3.4
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Činnost dobrovolníků

Domov sv. Alžběty využívá práci dobrovolníků, která se stala nedílnou součástí péče o klienty.
V roce 2020 se činnost dobrovolníků zaměřila především na pomoc při zajištění péče v době, kdy
pracovníky i klienty postihla epidemie COVID-19. Díky nim jsme mohli řešit personální krizi a
zajistit standartní péči o naše klienty. Patří jim velké poděkování.
4.

Přehled obsazenosti lůžek

V roce 2020 jsme poskytli pobyt celkem 55 klientům, kteří se ocitli v nepříznivé zdravotní a sociální
situaci, ve které nebyli schopni samostatně uspokojovat své životní potřeby a vyžadovali
soustavnou pomoc a péči, zejména z důvodu vysokého věku nebo aktuálního zdravotního stavu.
Vzhledem k mimořádných vládním opatřením jsme nemohli využít celkovou kapacitu všech lůžek.
Dvě lůžka musela být ponechána v záloze jako izolace pro klienty s covidovou nákazou.

Věková struktura klientů v roce 2020
Věk

Klienti celkem
1
3
18
26
7
86,3

do 65 let
66 až 75 let
76 až 85 let
86 až 95 let
nad 95 let
Průměrný věk (roků)
Pohyb klientů v průběhu roku 2020
Počty klientů
na konci min. období
přijato
ukončilo pobyt
stav na konci roku 2020

Klienti celkem
44
11
15
40

Muži
1
1
2
3

Ženy
0
2
16
23

1

6

82

87,10

Počet mužů
9
0
2
7

Počet žen
35
11
13
33

Obložnost lůžek v roce 2020
Měsíc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Počet
klientů

44,77

44,17

44,42

43,53

43,74

44,80

44,87

45

45

44,77

45

42,74

Plán počtu
lůžek

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

Lůžkodny

1388

1281

1377

1306

1356

1344

1391

1395

1350

1388

1350

1325

Plán počtu
lůžkodnů

1395

1305

1395

1350

1395

1350

1395

1395

1350

1395

1350

1395

%
obložnost

99,50

98,16

98,71

96,74

97,20

99,56

99,71

100

100

99,50

100

94,98
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Finanční zpráva

Domov sv. Alžběty hospodaří podle samostatného ročního rozpočtu, který byl v roce 2020
ovlivněn vícenáklady, které vznikly v souvislosti s nákupem ochranných pomůcek a realizací
mimořádných opatření Vlády ČR a MZ.
Přehled o nákladech a hlavních zdrojích příjmů v roce 2020

Nákladová položka

Plánované
náklady 2020
(v Kč)

Skutečné
náklady 2020
(v Kč)

1. Provozní náklady celkem

6 233 000

7 284 252

1.1. Materiálové náklady

2 585 000

3 590 151

z toho: potraviny

1 400 000

1 474 220

jiné-mat.+zdrav.,vybavení, čisticí a dezi, prostředky

1 985 000

2 115 931

1.2. Nemateriálové náklady

3 066 000

3 474 378

1.2.1. Energie

1 200 000

1 156 388

350 000

560 183

1 516 000

1 757 807

z toho: nájemné

861 391

861 391

jiné-odpady, revize, kontroly, cestovné, reprez.

654 609

896 416

582 000

219 723

z toho: odpisy

235 000

162 919

jiné-pojištění, daně, poplatky, dar

347 000

56 804

2. Osobní náklady celkem

15 756 500

17 459 157

2.1. Mzdové náklady

11 830 000

13 234 596

2.2. Odvody na soc. a zdravotní pojištění

3 926 500

4 224 561

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI

22 789 500

24 743 409

1.2.2. Opravy a udržování
1.2.4. Ostatní služby

1.3. Jiné povozní náklady

Zdroj výnosů

Skutečné výnosy roku 2020
(v Kč)

Provozní dotace celkem

9 567 397

z toho: Finanční podpora JMK § 101

6 300 000

z toho: Finanční podpora JMK § 105

1 058 100

z toho: Účelová dotace JMK - Covid

1 209 477

z toho: Účelová dotace MZ - Covid

106 572

z toho: Veřejná podpora město Tišnov

842 740
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z toho: Veřejná podpora město Kuřim
Přijaté příspěvky a dary

50 508
324 412

Přijaté příspěvky - Úřad práce

0

Tržby za vlastní výkony

0

Ubytování klienti

2 982 963

Stravné klienti

2 669 726

Stravné hosté a zaměstnanci

229 395

Příspěvek na péči

6 008 973

Platby od zdravotních pojišťoven

2 901 061

Ostatní výnosy
VÝNOSY CELKEM

6.

2020

59 511
24 743 438

Závěr

Závěrem chceme poděkovat všem, kteří se podíleli a podílejí na zajištění podmínek pro
důstojný život ve stáří pro naše klienty.
Domov sv. Alžběty v roce 2020 finančně podpořili:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siemens Elektric Machines, s.r.o. Drásov
Radek Otruba, Lysice
MUDr. Klára Drábová, Tišnov
MUDr. Tomáš Kepák, Brno
První brněnská strojírna a.s., Velká Bíteš
RNDr. Vladimír Zavadil, Brno
MUDr. Hana Tomašová, Tišnov
Zahradnictví Flouma, Velké Meziříčí
Zdenka Katolická, Lažánky
MUDr. Jana Řezaninová, Brno
Nadace Charty 77, Praha
Evropský řád rytířů vína, Mikulov
Město Adamov
Karel Pololáník, Brno
MSM spol s r.o., Příbram
Ing. Romana Kubátová, Čebín
Jana Brodecká, Lažany
Ing. Kateřina Malinková, Brno
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marta Myslivcová, Brno
Rodina Holíkových, Brno
Jan Dudák, Kroměříž
Vlasta Novotná, Žernůvka
Ing. Dana Kratochvílová, Heroltice
Ing. Jaroslav Strnad, Tišnov
Nadační Fond Magnificat, Čebín
AGROAD, s.r.o. Kuřim
Ludmila Nebeská, Brno
MVDr. Viktor Dvořák, Braníškov
KOVO Kašparec, s.r.o. Tišnov
ATOMO PROJEKT, s.r.o. Bořitov
Ing. Miroslav Šmíd, Tišnov
Petr Pospíšil, Tišnov
Eva Vinterová, Tišnov
bika - velkoobchod papírem, spol. s r.o. Tišnov
Ing. Hana Nohelová, Lelekovice
MUDr. Vladimír Kubánek, Tišnov
Bc. Iveta Fišerová, Brno
Erding, a.s. Brno
TEPOS-HJ, spol. s r.o. Brno
Veronika Fráňová, Brno
Ing. Hana Lipovská, Blansko
Stanislav Šandera
Andrea Bílková, Brno
Ludmila Marečková
ABCD - video, s.r.o. Praha

•
•
•

Neznámí dárci
Dárci, kteří si nepřejí být jmenováni
Dobrovolnici, kteří nezištně darují svůj čas

2020

Přílohy
Název

listů

Rozvaha k 31. 12. 2020

2

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020

9

Příloha k účetní závěrce

2
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