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Domov Kolešovice sídlí ve středu obce v zámeckém objektu. V areálu se nachází
hospodářská budova (kanceláře, dílny, prádelna, krejčovna) a lůžková část (pokoje
uživatelů, společenské místnosti, kuchyň, jídelna). Lůžková část se skládá ze tří
podlaží. V budově je k dispozici osobní výtah s přepravní kapacitou 12 osob.
Uživatelé jsou ubytováni v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích. Koupelny
a toalety jsou společné na každém oddělení, eden pokoj má vlastní příslušenství.

1. Základní informace o poskytované službě
1.1 Poslání Domova Kolešovice
Služba je zaměřena na pomoc a podporu uživatelů při zachování běžného způsobu
života a respektování jejich individuálních potřeb.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
 Poskytování ubytování
 Poskytování celodenní stravy
 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 Aktivizační činnosti
 Sociální podporu – pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
 Základní sociální poradenství

1.2 Cílová skupina
Okruh osob (cílová skupina)
Cílovou skupinu tvoří senioři od 60 let věku,
 kteří pro trvalé změny zdravotního stavu nemohou již dále setrvat v prostředí,
ve kterém dosud žili,
 kteří jsou částečně či zcela imobilní,
 kterým nemůže být potřebná podpora zajištěna členy jejich rodiny ani
pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče,
 kteří nemají specifické požadavky na stravování, jež nemůže poskytovatel
zajistit (netýká se běžných diet – racionální, šetřící, diabetická).
Domov Kolešovice neposkytuje sociální službu seniorům, kteří naplňují kritéria pro
přijetí do Domova se zvláštním režimem, tj. mají zdravotní postižení, jež neumožňuje
jejich bezproblémový pobyt v otevřeném domově (osoby nevidomé, osoby s těžkými
formami demence, osoby s těžkým mentálním postižením).
Poskytovatel může dle § 91 odst. 3 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dále
odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud:
 neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
 nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
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 zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby,
vylučuje poskytnutí takové soc. služby. Jedná se o tyto případy stanovené
Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
sociálních službách, a to v § 36 této vyhlášky:
 osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve
zdravotnickém zařízení,
 osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu
závažné infekční nemoci dlouhodobého charakteru
 osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy narušovalo kolektivní
soužití,
 poskytovatel má právo odmítnout uzavřít smlouvu s osobou, která žádá o
poskytnutí sociální služby, jíž vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto
žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování
povinností vyplývajících ze smlouvy.
.

1.3 Kapacita Domova
Domov Kolešovice má celkovou kapacitu 90 lůžek.
Pokoj
Jednolůžkový
Dvoulůžkový
Třílůžkový
Čtyřlůžkový
Celkem uživatelů

Počet pokojů
7
11
11
7

Celkem osob
7
22
33
28
90

1.4 Cíle a zásady poskytovaných služeb
Cíle služby
 vytváření přátelského prostředí, poskytnutí pohody, klidu a jistoty
 podpora samostatnosti a soběstačnosti v závislosti na možnostech a přání
uživatele.
Zásady poskytování sociálních služeb
 respektujeme volbu a přání uživatelů
 motivujeme uživatele k aktivnímu životu s ohledem na jejich individuální
preference a zájem
 podporujeme vytváření dobrých vztahů mezi uživateli navzájem, mezi
uživateli a zaměstnanci
 otevíráme domov veřejnosti (s cílem vzájemného sbližování a eliminování
předsudků).
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Poskytování služeb je v souladu s etickým kodexem pracovníků Domova Kolešovice.
Domov Kolešovice dále poskytuje:
1.5 Aktivizační činnosti
Aktivizační činnost je realizována formou skupinových a individuálních
aktivit. Aktivizační činnosti jsou voleny vždy tak, aby odpovídaly konkrétním
potřebám uživatele. Uživatelé mají k dispozici aktivizační místnost s moderně
vybavenou kuchyňskou linkou, televizí s připojením na internet a vybavením
pro další činnosti.V aktivizační místnosti probíhají skupinové i individuální
činnosti.
(1) Skupinové aktivity
Paměťová cvičení, cvičení s hudbou, hudební hodina s kytarou, výtvarné
tvoření (pletení z papíru a pedigu, vyrábění z fimo hmoty, pletení,
háčkování, keramika), vaření a pečení, cestománie, čtení na pokračování,
kinokavárna, bingo, hraní společenských her, oslavy narozenin a svátků,
grilování, výlety, vědomostní a sportovní víceboj, Zámecká pouť,
Kloboukový ples, posvícení, přednášky, kulturní vystoupení, duchovní
setkání s farářem apod.
(2) Individuální aktivity (na pokojích uživatelů, v aktivizační místnosti)
Trénování paměti, předčítání, výtvarné tvoření, hudební aktivity, nácvik
chůze, nácvik jemné motoriky, cvičení, logopedická cvičení, nácvik
soběstačnosti, rozhovory, procházky, canisterapie.
(3) Dobrovolnictví
V roce 2015 jsme spolupracovali se studentkou Gymnázia Zikmunda
Wintra Rakovník a se studentkou magisterského oboru sociální práce.
Dlouhodobá dobrovolnická spolupráce je navázána:
· s panem farářem Kružíkem, který do Domova dochází 1x za 3 až
4 týdny.
· s canisterapeutkou Alicí Selby, jež se svým psem (fenkou Star)
navštěvuje naše uživatele pravidelně každý pátek.
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2 Struktura a počet zaměstnanců
- viz příloha č. 1

2.1 Důležité kontaktní údaje
Ředitelka
Taťána Čížková - 731 173 502
E-mail: reditel@domovkolesovice.cz
Vedoucí zdravotně sociálního úseku
Ing. Mgr. Venuše Škampová – 721 929 577
E-mail: socialni@domovkolesovice.cz
Sociální pracovnice
Bc. Vladimíra Gregorková Vicjanová, DiS. – 734 573 562
E-mail: socialni2@domovkolesovice.cz
Sociální pracovnice
Bc. Martina Hejdová – 731 449 368
E-mail: socialni1@domovkolesovice.cz
Staniční sestra
Petra Šrámková – 731 173 751
E-mail: sestry@domovkolesovice.cz
Vedoucí přímé péče
Martin Fogaš – 734 620 421
E-mail: primapece@domovkolesovice.cz
Pokladní
Táňa Černá – 313 582 287
E-mail: pokladna@domovkolesovice.cz
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3. Hospodaření organizace
Za rok 2015 jsme vykázali hospodářský výsledek 5 388,62 Kč při celkových
nákladech ve výši 26 850 644,40 Kč a výnosech ve výši 26 856 033,02 Kč. Celkové
skutečné náklady a výnosy byly plněny na 100% plánované výše.

3.1 Náklady, výnosy, investice
Náklady v tis. Kč
Spotřeba materiálu
Spotřeba potravin
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné ostatní náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého majetku

1 164
3 101
1 684
725
5
1 365
12 593
4 244
124
572
6
518

Celkem náklady

26 851

Výnosy v tis. Kč
Tržby z prodeje služeb
18 930
Úhrady od zdravotních poj.
1 398
Úroky
2
Ostatní výnosy-stravné zaměstn.
209
Státní dotace od MPSV
4 156
Příspěvek na provoz od zřizovatele 1 668
Příspěvek z ÚP
126
Příspěvek od MĔÚ Rakovník
2
Ostatní příjmy
365
Celkem výnosy

26 856
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Dotace od MPSV ve výši 4 156 100,-- Kč byla plně vyčerpána.
Příspěvek na provoz od KÚ ve výši 1 668 200,-- Kč byl určen částečně na
financování mzdových nákladů a ke krytí odpisů v roce 2015.

3.2 Tvorba a užití peněžních fondů
Fond kulturních a sociálních potřeb
Základní příděl do FKSP činil za rok 2015 124 000,-- Kč. Příspěvek byl čerpán na
stravování, rekreace, kulturně společenskou akci a na peněžní dary k životním a
pracovním výročím.
Investiční fond byl pravidelně tvořen ve výši měsíčních odpisů, celkem za rok 2015
ve výši 518 030,-- Kč. Z investičního fondu organizace byl zakoupen stolní blixer ve
výši 93 025,-- Kč a byla provedena dešťová kanalizační přípojka ve výši
399 755,-- Kč.
Rezervní fond byl tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku a z finančních darů.
Čerpání fondu bylo použito k financování akcí pro uživatele.
Zůstatky fondů k 31. 12. 2015
FKSP
283 561,50 Kč
Investiční fond 1 556 622,-- Kč
Rezervní fond
66 863,-- Kč

Dary
Za uplynulý rok získala organizace finanční dary ve výši 105 400,-- Kč na kulturní a
volnočasové aktivity uživatelů, na které také byly použity.

3.3 Účetní audit, kontroly v organizaci
Účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2014 byla v roce 2015 ověřena auditorem
ing. Jiřím Oehlem auditorské společnosti O – CONSULT s.r.o. se sídlem Baarova
48/4, Liberec. Audit prokázal a auditor konstatoval, že účetní závěrka je zpracována
ve smyslu platných předpisů, účetnictví organizace je vedeno správně, průkazně a
úplně. Při kontrole hospodaření nebylo zjištěno porušení právních předpisů a
rozpočtových pravidel. Nebyly zjištěny nedostatky v hospodaření, které by vedly
k nehospodárnému využití finančních prostředků.
Ověření účetní závěrky bylo také zaměřeno na způsob účtování a použití přijaté dotace
od KÚ SK. Přidělené finanční prostředky dotace vedla naše organizace odděleně
a účetnictví vedla řádně v souladu se zákonem č. 563/1994 Sb. o účetnictví.
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Kontroly v organizaci
V souvislosti s činností Domova byly v roce 2015 provedeny veřejnosprávní kontroly:
Finanční úřad pro Středočeský kraj, územní pracoviště Rakovník
- Daňová kontrola dle § 88 zák. č. 280/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů
za rok 2012 a 2013
Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Krajský úřad Středočeského kraje, Praha 5
- Veřejnosprávní kontrola na použití účelové dotace z Humanitárního fondu SK
poskytnutého v roce 2012. Dotace byla použita v souladu se sjednaným účelem
a hospodárně. Nebyl dodržen termín při vyúčtování a dotace ve výši 490 tis. Kč
byla vrácena KÚ SK.
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