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Domov sv. Alžběty - představení

1.

Předmětem práce Domova sv. Alţběty je naplnění poslání zřizovatele, kterým je Kongregace
milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochrannou Sv. Rodiny. Tedy poskytovat v
milosrdné a obětavé lásce ve sluţbě nemocným a starým lidem sociální, zdravotní a
ošetřovatelskou péči.
Domov sv. Alţběty byl zřízen podle zákona o církvích a je neziskovou právnickou osobou.

Identifikační údaje

1.1.
Název:

Domov sv. Alţběty

Sídlo:

Ţernůvka 12, Nelepeč – Ţernůvka 666 01

IČ:

73 63 39 68
Rejstřík evidovaných právnických osob MK

Telefon:

549 411 526

Fax:

549 412 990

e-mail:

domov@dosa.cz

web stránky:

www.dosa.cz

8/3-18-001/2006-6520

Identifikační údaje zřizovatele

1.2.

Název: Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou sv. Rodiny
v Brně
Sídlo:

Grohova 18, 602 00 Brno

IČ:

00 40 64 73

1.3.

Správní orgány

Jmenování Správní a Dozorčí rady dne 27. 12. 2005 potvrdilo s účinností od 1. 1. 2006
stávající sloţení. Správní rada zasedala během roku 4x. V polovině roku 2008 došlo ke změně
ředitele.
Správní rada

S.M. Edita - ing. MartaTroppová
S.M. Antonie - Anna Říhová
S.M. Benicie - Jozefina Mihoková

Dozorčí rada

S.M. Fidelis - Boţena Šilerová
S.M. Markéta - Jana Vyhnálková
S.M. Kristina - Milena Herková

Ředitelka Domova

PhDr. Jana Hutařová

Zástupkyně ředitelky

S.M. Benicie - Jozefina Mihoková
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1.4.

Registrace sociální služby

Od 1.8.2007 je Domov sv. Alţběty registrován jako sociální sluţba - domov pro seniory,
s identifikátorem 3872563 pod sp. z.: S-JMK 81487/2007.

2.

Přehled činností Domova sv. Alžběty v roce 2008

Náš Domov poskytuje pobytové sluţby osobám dle § 49 z. č. 108/2006 Sb., které se
v důsledku svého věku ocitli v nepříznivé zdravotní a sociální situaci, kterou nejsou schopni
překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních sluţeb nebo rodiny
a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb. Zařízení je uzpůsobeno pro péči
o seniory imobilní, upoutané na invalidní vozík, uţívající kompenzační pomůcky, chronicky
nemocné a jiné. Z těchto pak zvláště těm, kteří upřednostňují tiché, klidné prostředí uprostřed
přírody a moţnost duchovního zázemí.

2.1.

Budova a zázemí - ubytování

Budova je majetkem zřizovatele, je moderně vybavena a splňuje poţadavky k naplnění
standardů ubytování v oblasti poskytování sociálních sluţeb. Provoz Domova sv. Alţběty
začal 1. listopadu 2002.
Budova je čtyřpodlaţní, bezbariérová, je vybavena lůţkovým výtahem. Obyvatelům a jejich
návštěvám je k dispozici areál zahrady, který je navrţen jako odpočinková a relaxační plocha.
V suterénu objektu je umístěna jídelna pro klienty se vstupem do zahrady, kuchyně, prádelna,
šatny personálu a další technické zázemí. Ubytování tvoří 6-jednolůţkových pokojů,
9-dvoulůţkových pokojů, 7-třílůţkových pokojů. Kaţdý pokoj má vlastní sociální zařízení
(umyvadlo, WC, bezbariérovou sprchu). Pokoje jsou vybaveny polohovatelnými postelemi a
novým nábytkem. V kaţdém pokoji je zapojen telefon s moţností volat po 16 hod na pevné
linky v ČR zdarma. Dále se v Domově se nachází společenská místnost, knihovna, trvale
přístupná kaple, ordinace lékaře a místnost pro rehabilitaci.
Domov se průběţně udrţuje a opravuje. Na jaře se maloval suterén budovy, včetně kuchyně a
pokoje 2. a 3. patra, operativně se opravovala čistička odpadních vod. Kromě běţné údrţby
byl Domov dovybaven polohovatelnými ošetřovatelskými lůţky, nastavitelnými stolky. Na
všechny pokoje byly instalovány ţaluzie a tam, kde bylo jiţ poškozeno linoleum, bylo
nahrazeno marmoleem. Kromě toho byl výrazně zmodernizován signalizační systém pacient x
sestra. Koncem roku Domov zakoupil nové sluţební vozidlo.

2.2.

Sociální a ošetřovatelská péče

Domov zajišťuje trvalé ubytování, stravování, sociální a lékařskou péči dle potřeb klientů.
Zdravotně-ošetřovatelská péče je zajišťována nepřetrţitou sluţbou. Od dubna domov
vykazuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči k úhradě VZP. K odborným vyšetřením se
obyvatelé přepravují do zdravotnických zařízení v Tišnově nebo v Brně.
Lékařskou preventivní péči zajišťuje praktická lékařka jednou týdně nebo na urgentní
zavolání. Frekvence návštěv lékaře je v průměru 1 x měsíčně u kaţdého obyvatele. Dle
preventivního programu probíhá očkování obyvatel i zaměstnanců.
Na Ţernůvce našlo domov 45 obyvatel. Z toho k 31.12. 2008 bylo 7 muţů a 38 ţen, 9
obyvatel bylo ve věku do 65-ti let, 17 obyvatel bylo v rozmezí 66-ti aţ 85-ti let a 19 obyvatel
mělo nad 86 let. Věkový průměr činil 78,7 roku. Celkem 41 klientů bylo imobilních nebo
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mobilních za pomoci druhé osoby či kompenzačních pomůcek, 15 mělo zvýšené nároky na
sloţení stravy.
Přístup ke kaţdému jednotlivci je individuální a je brán zřetel na jeho osobní cíl, přání a
zájmy s ohledem na jeho moţnosti pohybu, moţnost vnímání, schopnosti sebeobsluhy a na
jeho zvyklosti. Klíčový pracovníci vypracovávají u kaţdého „svého“ klienta individuální plán
a podle něho pak postupují.
Při poskytování sluţeb dochází k těsné vazbě mezi klienty a pracovníky, kteří jsou s nimi
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.
Za důleţité se povaţuje období přechodu obyvatele z původního bydliště do Domova. V této
etapě je důleţité pomáhat novému obyvateli s aklimatizací a vytváření nových vztahů, ale
také trvale potvrzovat původní kontakty s rodinou, blízkými a přáteli.
V roce 2008 byla poskytována obyvatelům Domova sv. Alţběty rehabilitační péče ve všech
svých formách, směřujících k obnovení nebo zlepšení ztracených funkcí, k udrţení
dosavadních funkcí nebo ke zpomalení progrese. Cílem rehabilitace je dosáhnout maximální
moţné soběstačnosti a zároveň tak dosáhnout co nejvyšší kvality ţivota. Významně přispívá
k zamezení imobilizace, vzniku komplikací a sekundárních změn u seniorů.
Personál Domova, zvláště školená sestra pro rehabilitaci, uplatňuje fyzioterapii, která
zahrnuje pohybovou léčbu, tj. aktivní tělesnou výchovu, skupinové kondiční cvičení,
pohybové hry, vertikalizaci, nácvik chůze, dále pak pasivní cvičení a speciální metodiky na
podkladě nejčastěji senzomotorické stimulace. Součástí je téţ fyzikální terapie – elektroléčba,
magnetoterapie, léčba ultrazvukem, mechanoterapie, masáţe a léčba teplem a světlem.
Druhou sloţkou léčebné rehabilitace je ergoterapie, která probíhá v pravidelných intervalech
ve společných prostorách Domova nebo i individuálně na pokoji. Jejím účelem je dosaţení
optimální soběstačnosti pomocí vybraných terapeutických činností, zvláště při tzv. výtvarných
dnech. Přináší zlepšení funkce jemné motoriky rukou, posiluje myšlení, kreativitu a zároveň
zkvalitňuje psychický stav osobnosti.

Dodané služby obyvatelům Domova sv. Alžběty v roce 2008
SLUŢBY

C) Péče o vlastní
osobu

D) Péče o osobní
hygienu

E) Kontakty s
okolním
prostředím

Počet
aktivit
6090
5727

Oblékání a svlékání, obouvání, pomoc při stlaní
Přesun na lůţko, vozík
Vstávání, ukládání, polohování, prostorová orientace, nasazení
kompenzační pomůcky
9411
Pomoc při jídle a pití
7090
Dopomoc při běţných úkonech osobní hygieny, česání
3176
Hygiena prováděná plně sestrou
6694
Koupel celého těla ve vaně
1004
Manikúra, pedikúra, stříhání vlasů, holení
1995
Dopomoc na WC nebo výměna plen
10701
Zprostředkování nákupu a ostatních sluţeb
1134
Pasivní vyuţití informačních zdrojů: televize, rozhlas
12735
Aktivní vyuţití informačních zdrojů: čtení knih, novin, časopisů,
psaní osob korespondence, telefon
9613
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F) Sociálně
terapeutická
činnost
G) Aktivizační
činnosti
H) Osobní
záležitosti
I) Zdravotnická
péče

2.3.

Zprostředkování kontaktů, návštěvy příbuzných, známých, doprovod
k lékaři, k vyřizování osobních a úředních záleţitostí
2313
Individuální rozhovor, vyslechnutí, empatie, oslava narozenin,
svátku
1243
Duchovní péče, mše svatá
9931
Kulturní akce, vystoupení, koncert, beseda
638
Společné posezení při jídle, společná pouť
6401
Ergoterapie, volnočasová aktivita, kreativní tvoření, brigáda
2971
Rehabilitace, cvičení, vycházka, upevňování dovedností
1781
Jednání s úřady, úřední korespondence, vizita lékaře, uplatňování
práv a zájmů
228
Podávání léků za pomoci sestry: per os, čípky, masti, ORL kapky,
injekce
4362
Převazy ran, klyzma, cévkování, péče o močový katetr, převoz
sanitkou (od dubna na VZP)
598
CELKEM aktivit v roce 2007
106380

Stravování, praní prádla, jednání s úřady a další služby

Obyvatelé se stravují společně v jídelně nebo přímo na pokojích. Strava je poskytována
racionální a diabetická. Celodenní stravu tvoří snídaně, svačina, oběd, druhá svačina a večeře.
U diabetiků je přihlédnuto k jejich dietě a navíc je poskytována i druhá večeře. Veškerá strava
je připravována v naší kuchyni.
Prádlo obyvatel i personálu se pere a žehlí v naší prádelně. Na všech pokojích se kaţdý den
uklízí.
Lékařka, která pravidelně dojíţdí za obyvateli Domova je zároveň i závodní lékařkou,
provádí preventivní prohlídky zaměstnanců a dohlíţí na dodrţování hygienických a
zdravotních norem v Domově. Pravidelné kontrole Hygienické stanice podléhá také celý
stravovací provoz, provoz prádelny, pitná a odpadní voda.
Domov sv. Alţběty zajišťuje pro své klienty pravidelné nákupy, služby (kadeřnice, pedikúra,
fotografování), kulturní a společenské akce. Obyvatelé jsou s kulturním programem
seznámeni, vţdy včas a to písemnou formou ve zprávách, které jsou součástí jídelního lístku
nebo rozhlasem.
Domov zprostředkuje a zajišťuje jednání obyvatel s úřady a pomáhá při prosazování
oprávněných práv a zájmů:
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Praha.
Městský úřad s rozšířenou působností – odbor sociálních věcí (různě dle trvalého
pobytu klienta), (nahlášení změny pobytu, ukončení pobytu, ţádost o příspěvky na
péči, zvláštní příjemci, doprovod při sociálním šetření v Domově)
Obecní úřad (při zařizování trvalého pobytu, během voleb)
Zdravotní pojišťovny (při úmrtí vracíme Evropský průkaz zdravotního pojištění
klienta, vyřízení přechodu z jedné pojišťovny k jiné)
Pošta (při nástupu klienta zařizujeme v místě trvalého bydliště přeposílání pošty a
důchodu, přebírání pošty obyvatel, dosílání a výběr sloţenek)
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Notář, Nemocnice

2.4.

Duchovní péče, kultura a společenské akce

Domov sv. Alţběty je církevním zařízením. Dle zájmu jednotlivců je příleţitost 2 x denně
navštívit bohosluţbu v kapli. Bohosluţby jsou přenášeny místní TV sítí a rozhlasem a
imobilní obyvatelé mají moţnost je takto sdílet. Je moţno sledovat v TV křesťanský program
NOE a dalších dvanáct programů.
V průběhu roku proběhlo 11 setkání vedení Domova s obyvateli, kde je prostor k předání
informací oběma směry.
Při oslavě narozenin jednotlivých obyvatel jim zástupce Domova předává kytičku s dárkem,
přáním a písní. Během roku jsme společně oslavili 10 x kulaté narozeniny.
Obyvatelé si mohou zapůjčit a poslechnout nahrávky textů knih. Pod vedením personálu
obyvatelé kreslí, vystřihují a zhotovují dekorace k výzdobě Domova. Fyzicky schopní klienti
v omezené míře dobrovolně pomáhají na jednotlivých odděleních při pomocných pracích,
např. zašívání prádla, zalévání květin, péči o zahradu, jednoduchá údrţba.

Kulturní a společenské akce v roce 2008
Leden

Vystoupení smíšeného sboru Eminem vocal z Újezda v Kapli
Výtvarný den – obrazy z knoflíků

Únor

Masopust - k tanci a poslechu hrála S.M. Andrea a Terezka Pavelková, tombola
Schůze obyvatel

Březen

Prodej textilu
Oslava 60-tých narozenin paní Soni Chvátalové
Zahájení výstavy „Světla a stíny duše – obrazy, mozaiky a grafiky – Irena Bémová a Dagmar
Petrásková
Prodej ponoţek
Vystoupení ZŠ Deblín s pásmem k MDŢ
Prodej textilu
Výtvarný den - batika
Oslava 80-tých narozenin paní Anny Theinerové
Při mši svaté zazpíval sbor z Tišnova – Pašijové pásmo

Duben

Schůze obyvatel
Oslava 85-tých narozenin pana Mgr. Josefa Štěrby
Výtvarný den
Literární pásmo o sv. Františkovi
TV NOE vysílá pořad o Domově sv. Alţběty na Ţernůvce
Oslava 60-tých narozenin paní Stanislavy Havránkové
Zahájení výstavy P. Stanislava Weigla – vernisáţ s promítáním v jídelně Domova

Květen

Vystoupení ZUŠ Tišnov s hudebním pásmem ke Dni matek v kapli
Oslava 50-tých narozenin paní Olgy Hutařové
Výtvarný den - batika
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Koncert duchovní hudby – Letovický komorní sbor Bohuslava Martinů v kapli
Misie v Bolivii – P. Josef Fasora
Červen

Prodej ponoţek
Vystoupení hudebního souboru Viola – „Ta naše písnička česká“
Schůze obyvatel
Návštěva studentek z Církevní střední zdravotní školy Brno - Grohova
Promítání pásma –„ Znamení času“ – P. Josef Weigel
Zahájení výstavy obrazů ţáků ZUŠ J. Kvapila z Brna

Červenec

Výtvarný den
Oslava 75-tých narozenin paní Věry Tiché
Schůze obyvatel
Oslava 85-tých narozenin pana Vladimíra Kozlíčka
Výtvarný den
Schůze obyvatel

Srpen

Hudební vystoupení „My dva a čas“
Zahájení výstavy pana Milivoje Husáka – „Sakrální interiéry 1993-2003“

Září

Oslava 96-tých narozenin paní Marie Patákové
Pouť k Panně Marii Bolestné , jíţ je zasvěcena kaple našeho Domova, mše svatá ve 14.30 hodin
Schůze obyvatel
Hudební vystoupení harmonikáře Pepy Dvořáka
Den seniorů

Říjen

Oslava 85-tých narozenin paní Ludmily Mohlové
Mši svatou doprovodil Chrámový sbor z Letovic
„Jehlou, šídlem, potěhem ..“ pásmo lidových písní a vyprávění soubor Lučec - vnučec
Prodej ponoţek
Schůze obyvatel
Prodej ponoţek
Lispotad

Dušičková poboţnost na hřbitově
Schůze obyvatel
Zahájení nové výstavy brněnské malířky Ireny Bohmové a jejich ţáků „Ohlédnutí “
Výtvarný den – krepová mozaika
Oslava 80-tých narozenin paní Ivany Pokorné
Hudební vystoupení pana Pepy Dvořáka
Výtvarný den – krepová mozaika
Setkání zaměstnanců, mše svatá slouţena ke cti sv. Alţběty, patronky Domova
Beseda s cestovatelem Arnoštem Maderem – Rakousko a alpské země
Výtvarný den
Vystoupení tanečního souboru z Tišnova – Česká a Moravská beseda

Prosinec

Beseda P. Fasora – „Bolivie očima misionáře“
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Výtvarný den – pečení vánočního cukroví
Mikuláš
Hudební vystoupení agentury Viola – „Veselé Vánoce s písničkou“
Prodej ponoţek
Vánoční koncert ZUŠ Kuřim v kapli
Návštěva skautům z Tišnova, vánoční program, Betlémské světlo
Mši svatou doprovodil Tišnovský chrámový sbor
Naše obyvatele navštívila mládeţ z Osové Bitýšky
Posezení při harmonice a lidových písničkách s Pepou Dvořákem – rozloučení se starým rokem

Ubytování, příjem a ukončení pobytu

2.5.

Zájemce o ubytování si můţe domluvit osobní návštěvu, prohlédnout si spolu se svými
blízkými Domov a seznámit se s nabídkou a zajištěním jednotlivých sluţeb. Sociální
pracovnice mu poskytne všechny potřebné informace a zodpoví případné dotazy.
Prvním krokem pro přijetí je vyplnění základního dokumentu – Žádost o ubytování v
Domově sv. Alžběty. Jeho součástí je formulář Vyjádření lékaře, který vyplňuje praktický
lékař nebo lékař zařízení, ve kterém se ţadatel nachází. Oba tyto formuláře jsou k dispozici u
sociální pracovnice Domova nebo na webových stránkách www.dosa.cz /formuláře ke
staţení/ .Vyplněnou ţádost je moţné doručit osobně nebo zaslat na adresu: Domov sv.
Alžběty, Žernůvka 12, 666 01 Tišnov.
Přijatá ţádost je posuzována ze zdravotního a sociálního hlediska za účelem zjištění, zda
ţadatel odpovídá cílové skupině Domova. Pokud ano, je ţadateli oznámeno písemně, ţe byl
zařazen do Registru čekatelů
V případě, kdy ţádost ze zdravotních nebo jiných důvodů nemůžeme zaregistrovat, je
ţadatel také vyrozuměn písemně s odůvodněním a nabídkou jiných specializovaných
zařízení.
Za rok 2008

počet

Přijato celkem

10

z toho ţeny

7

muţi

3

Pobyt ukončilo
Z toho odešlo do domácí péče

10
0

zemřelo

10

přemístěno do jiného soc. zařízení

0

9 Výroční zpráva Domova sv. Alžběty - 2008

Výsledky měření spokojenosti

2.6.

V průběhu roku byl dvakrát prováděn průzkum spokojenosti obyvatel s poskytovanými
sluţbami.
Průzkum spokojenosti na téma „Prostředí domova“
Dotázáno
obyvatel: 37 tj. 82%

Termín šetření 5.3. - 19.3.2008
klient pobývá
v domově méně než
18. měsíců

klient pobývá
v domově více než
18. měsíců

Chodící

94%

90%

Ležící

93%

84%

Celkové procento
spokojenosti:

90%

Výsledné hodnoty

Průzkum spokojenosti na téma „Vztah personálu k obyvatelům“
Dotázáno
obyvatel: 28 tj.62%

Termín šetření 29.10. - 21.11.2008
klient pobývá
v domově méně než
18. měsíců

klient pobývá
v domově více než
18. měsíců

Chodící

87%

91%

Ležící

92%

85%

Celkové
procento
spokojenosti:

87%

Výsledné hodnoty

3.

Zaměstnanci

V našem Domově je kladen důraz na křesťanský vztah k bliţnímu. Personál, který obsluhuje
klienty v přímé péči, jsou z jedné čtvrtiny řeholní sestry. Ty mají hluboký, obětavý a upřímný
vztah k obyvatelům a svojí prací jsou příkladem, který se přenáší mezi všechny další
zaměstnance Domova. Především obětavostí a láskou obsluţného personálu si naše zařízení
získalo dobrou pověst.
Při výběru pracovníků pro zařízení, je kladen důraz na zkušenost a odbornost ze sféry
sociálních nebo zdravotních sluţeb. Ve vybraném personálu, který je v přímém kontaktu
s klienty a na provádění sluţeb se přímo podílí, je řada pracovníků s dlouholetou zkušeností
v této oblasti.
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Během roku se na poskytování sluţeb podílelo 53 dobrovolníků. Náplní jejich práce bylo
doprovázení obyvatel na procházce, komunikace s obyvateli a aktivní naslouchání, pomoc při
ergoterapii (kreativní, ruční a výtvarné práce), zpříjemňování chvil (zpěv s kytarou, společná
četba, stolní hry), pomoc při krmení těţce nemocných a nemohoucích klientů. Dobrovolníci
věnovali našim obyvatelům celkem 2 656 hodin.
Zdravotnice a pečovatelky absolvovaly během roku celkem 458 školících hodin s odbornou
tématikou. Tři nově příchozí pracovníci v přímé péči absolvovali akreditovaný kurz pro
pečovatelky v rozsahu 150 hod. Ostatní provozní personál navštívil školení v počtu 188
hodin.
Domov sv. Alţběty uspořádal pro zdravotnický a sociální personál seminář, jehoţ tématem
bylo „Individuální plánování“ dle standardu č. 5. Přednášela paní Bc. Berková ze vzdělávací
instituce Curatio.
Během roku proběhla povinná školení bezpečnosti práce. V květnu absolvovala valná většina
personálu návštěvu podobných zařízení: Domov pro seniory U Moravy a Hospic na Svatém
Kopečku. Cílem návštěvy bylo porovnání sluţeb a získání inspirace do další práce.
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4.

Finanční zpráva
4.1.

Příloha k roční uzávěrce ke dni 31. 12. 2008
Zhodnocení základních údajů

Účetní jednotka vznikla od 1. 6. 2001 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). Jde o nestátní neziskový subjekt, církevní právnickou osobu –
humanitární organizaci církve. Provoz byl zahájen 1. 11. 2002.
Právní subjektivita je na Domov sv. Alţběty delegovaná zřizovatelem a vyplývá z příslušných
ustanovení zákona č. 308/91 Sb., o svobodě náboţenské víry a postavení církví a náboţenských
společností v pozdějším znění (z.č. 3/2002 Sb.).
Účetní jednotka hospodaří dle samostatného rozpočtu, jako právnická osoba má přidělené IČ, DIČ,
otevřený vlastní účet u pobočky Komerční banky Tišnov. V právních vztazích vystupuje svým
jménem v rozsahu upraveném Zřizovací listinou a Statutem.
Od 5. 5. 2006 je Domov sv. Alţběty evidován u Ministerstva kultury ČR v Rejstříku evidovaných
právnických osob dle zák. č. 3/2002 Sb., o církvích a náboţenských společnostech. K tomuto datu
bylo Domovu přiděleno identifikační číslo
Název:

Domov sv. Alţběty

Sídlo:

Ţernůvka 12, Nelepeč – Ţernůvka, 666 01

IČO:

736 339 68

DIČ:

CZ73633968

Domov je registrován na Krajském úřadě Jihomoravského kraje jako poskytovatel sociální sluţby –
domov pro seniory.

Posláním Domova je vytvořit nový domov, poskytnout sociální a odbornou zdravotní péči v
duchu křesťanské lásky a respektování náboţenské svobody všem, kteří mají sníţenou
soběstačnost z důvodu věku a jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Domov téţ vytváří podmínky k uspokojování a rozvíjení náboţenských, duchovních, kulturních a
zájmových potřeb obyvatel.
Domov není zřízen za účelem podnikání.
Domov nevlastní ţádné nemovitosti, provoz je umístěn v objektu pronajatém od zřizovatele.
Účetním obdobím je kalendářní rok. Byly pouţity 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 provedeno podle způsobu B. Veškeré
prvotní doklady jsou ukládány přímo v objektu Domova v souladu se zákonem o archivnictví.
Za uplynulé období jsme neměli ţádné platby ani evidence v cizích měnách, ani jsme neobchodovali
s cennými papíry.
Domov nemá ţádné dlouhodobé finanční závazky. Vykázané závazky jsou krátkodobého charakteru a
byly vyrovnány v lednu 2009.
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Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců činí 29. Domov zaměstnává ředitelku, účetní, 2
sociální pracovnice, vrchní sestru, rehabilitační sestru, 15 pracovníků v přímé péči jeden a půl
údrţbáře, tři kuchařky, dvě uklízečky, jedna a půl pradleny.
Statutární orgán Domova (ředitel) ani orgány dle Statutu (dozorčí a správní rada) nepobírají ţádné
odměny a funkční poţitky.
Veškeré finanční zdroje jsou rozlišovány pod názvem projekty (viz 4.2.). Tomuto členění odpovídá
účtování veškerých nákladových poloţek.
Výsledek hospodaření z r. 2007 (ztráta Kč 86 641,64) byl zaúčtován na účet 901000 – Vlastní jmění.

4.2.

Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů
zdroj příjmů – projekty

částka ( tis.Kč)

Jihomoravský kraj

738

MPSV

6 200

Příjmy od klientů

8 325

Platby od VZP

213

Ostatní (strava hosté/zam. Úroky, doplatky)

437
15 913

celkem:

4.3.

Vývoj a konečný stav fondů
počáteční stav
( tis. Kč)

fond

úbytek
( tis. Kč)

přírůstek
( tis. Kč)

konečný stav
( tis. Kč)

Vlastní jmění

814

0

87

727

Fondy

49

69

0

118

FKSP

80

134

89

125

4.4.

Stav a pohyb majetku

druh majetku

počáteční stav
( tis. Kč)

přírůstek
( tis. Kč)

úbytek
( tis. Kč)

konečný stav
( tis. Kč)

Samostatné movité
věci

859

987

207

1639

Drobný dlouhodobý
majetek

687

0

0

687

Majetek v operativní
evidenci

5 758

1 091

288

6 561

Celkem:

7 304

2 078

495

8 887
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4.5.

Objem nákladů a jejich členění
Náklady
Náklady na dodání sociálních služeb
Náklady na doplňkovou činnost
(strava hostů)

5.

Částka ( tis. Kč)

13 823
139

Náklady na správu

1 644

Úplný objem nákladů

15 606

Závěr

Závěrem nutno poděkovat všem, kteří se podíleli a podílejí na zajištění podmínek pro důstojný
a aktivní ţivot ve stáří pro naše obyvatele.

Dotace na provoz Domova poskytl:
Jihomoravský kraj
MPSV

Dary pro Domov sv. Alžběty věnovaly:
právnické osoby
fyzické osoby ……
Srdečné díky!
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6.

Přílohy
Název

listů

Rozvaha k 31.12.2008

2

Výkaz zisku a zpráty k 31.12.2008

2

Pracovní výsledovka - po analytikách

2
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