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1. VYMEZENÍ HLAVNÍHO ÚČELU ČINNOSTI

V roce 2021 poskytovaly Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace pět druhů sociálních služeb.
V Domově důchodců Pohoda – 3 druhy pobytových služeb, a to domov pro seniory, domov se zvláštním režimem
a odlehčovací službu. Dále terénní a ambulantní služby, tj. pečovatelskou službu v domácím prostředí uživatelů a
službu - centrum denních služeb (Domovinku) na adrese 28. října 812, Turnov. Všechny služby jsou registrovány
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který nabyl účinnosti v roce 2007.

A) POBYTOVÉ SLUŽBY

Domovy pro seniory
Služba domov pro seniory je poskytována v budovách A, B a C v rámci Domova důchodců Pohoda. Celková
kapacita domova pro seniory je 71 lůžek. V budovách je 35 jednolůžkových pokojů a 18 dvoulůžkových pokojů.
Mezi cíle služby patří podporovat seniory v udržování dovedností potřebných při péči o sebe, podporovat seniory
ve využívání svých schopností, uspokojovat bio-psycho-sociální a duchovní potřeby seniorů na sklonku života a
podporovat zachování kontaktu s rodinou, blízkými a vrstevníky seniorů.
Cílovou skupinou jsou senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, potřebují pomoc jiné fyzické
osoby v průběhu celého dne. Věková hranice pro žadatele je 60 let.
Uživatelům nabízíme aktivity – dopolední pečení, kondiční cvičení, čtení na pokračování, jízda na aktivním a
pasivním trenažéru, čajovna, aktivizační dílna, aktivity na jednotlivých patrech, trénování paměti ve skupině a
reminiscence.

Domovy se zvláštním režimem
1.1.2021 byla pro domov se zvláštním režimem otevřena nová budova D jako přístavba stávajícího Domova
důchodců Pohoda. Celková kapacita pro domov se zvláštním režimem je 24 lůžek. V budově je 12 dvoulůžkových
pokojů.
Domov se zvláštním režimem je uzavřené oddělení, které nyní umožňuje přijímat uživatele, kteří mají tendenci
z budovy odcházet. Nová budova D je prostorově i účelově přizpůsobena pro uživatele služby domov se zvláštním
režimem. Budova je bezbariérová. O službu je nebývalý zájem a poptávka převyšuje naše možnosti.
Služba slouží uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké, Alzheimerové demence a ostatních
typů demencí a osobám s chronickým duševním onemocněním a poruchou centrálního nervového systému.
Individuálním přístupem zajišťujeme uživatelům potřebnou zdravotní, sociální péči a duchovní potřeby.
Poskytujeme takovou míru podpory, která umožňuje co nejdéle udržet dosavadní úroveň jejich soběstačnosti a
prožít konec života v důstojných podmínkách, v bezpečném a klidném prostředí pobytové služby. Pomáháme
předcházet prožití konce života v osamění.
Věková hranice pro žadatele je nyní 40 let.
Uživatelům nabízíme aktivity - taneční terapie, pohybové hry, pravidelné pečení a vaření, trénování paměti ve
skupině a reminiscence.
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Odlehčovací služby
Pobytová odlehčovací služba je poskytována v budově Domova důchodců Pohoda. Celková kapacita odlehčovací
služby je 5 lůžek. Pro uživatele této krátkodobé služby je určen 1 trojlůžkový pokoj a 1 dvoulůžkový pokoj.
Odlehčovací služba je poskytována osobám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, stařecké,
Alzheimerové demence a ostatních typů demencí a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním
prostředí. Odlehčovací služba je poskytována seniorům na dobu určitou. Uvedená služba umožňuje pečující osobě
zajistit potřebný odpočinek.
Individuálním přístupem zajišťujeme seniorům potřebnou péči a duchovní potřeby. Poskytujeme takovou míru
podpory, která umožňuje co nejdéle udržet dosavadní úroveň jejich soběstačnosti.
Cílem služby je umožnit pečujícím osobám odpočinek a pomoci jim překlenout období, kdy nemohou samy o
seniora pečovat. Služba je určena jako podpora pečujícím rodinám, aby si mohly odpočinout a čerpat síly pro
náročnou péči o své blízké.
Věková hranice pro žadatele je 60 let.
Pro všechny uživatele pobytových služeb v Domově důchodců Pohoda probíhají pravidelné kulturní akce, hudební
kavárna a Křeslo pro hosta. Na začátku a konci roku 2021 byly kulturní akce z důvodu pandemie onemocnění
Covid-19 hodně omezeny.

B) TERÉNNÍ SLUŽBA

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba vykonává sociální službu na území města Turnova, v jeho přilehlých spádových obcích a je
poskytována v domácnostech uživatelů pracovníky s kvalifikačním a akreditačním vzděláním.
Pečovatelská služba má zázemí v areálu Domova důchodců Pohoda a kontaktní místa v objektech s městskými
nájemními byty v Granátové a Žižkově ulici v Turnově. Terénní služby jsou zajišťovány každý všední den a také
o víkendech. Díky svému zázemí je možné využívat uživateli střediska osobní hygieny (jako ambulantní části
pečovatelské služby). Uživatelé se zde mohou vykoupat sami pod dohledem zkušeného pracovníka či s větší
dopomocí pečovatelky služby. Při Zdravotně sociálních službách Turnov, příspěvkové organizaci je zřízena i
půjčovna kompenzačních pomůcek, které usnadní život seniorům i jejich pečujícím osobám. Naším cílem je
poskytovat takovou individuální podporu, která umožňuje, s přiměřenou pomocí kvalifikovaného personálu a
rodiny, žít uživatelům ve své domácnosti podle svých zvyklostí co nejdéle. Pečovatelskou službu poskytujeme
v domácnostech uživatelů na území města Turnova, vč. domácností v objektech s nájemními byty zvláštního
určení v Granátové a v Žižkově ulici.
Míra pomoci uživatelům je pouze v takovém rozsahu, abychom podporovali jejich samostatnost a soběstačnost při
každodenním zvládání péče o vlastní osobu a nezbytném zajišťování chodu domácnosti. Pomoc a podporu
poskytujeme způsobem, který vychází z individuálně zjištěných potřeb a na základě vzájemné dohody. Při
poskytování služby respektujeme soukromí našich uživatelů a jejich svobodnou vůli v rozhodování, jakým
způsobem chtějí řešit svoji nepříznivou sociální situaci.
Jsme schopni zabezpečit péči nejen o seniory, ale také o osoby s chronickým duševním onemocněním,
kombinovaným, mentálním, tělesným a jiným postižením a také o rodiny s dětmi. Jedná se však vždy o podporu
osob, které mají sníženou soběstačnost nebo se ocitly v nepříznivé sociální situaci.
Důležité bylo zaměření zvláště na úkony péče o vlastní osobu, a to hlavně v době pandemie Covid-19, kdy došlo
u mnohých stávajících uživatelů k rozšíření péče. Jednalo se jak o krátkodobé rozšíření u uživatelů v karanténách
nebo izolaci, tak o dlouhodobé rozšíření po prodělání nemoci z důvodu zhoršení celkového zdravotního stavu.
Péče byla ztížena nošením ochranných pomůcek, zejména u osob s postižením kognitivních a smyslových funkcí.
Uživatelům i pečovatelkám bylo hůře rozumět, nebyla možnost odezírat, chyběla důležitá část neverbální
komunikace (mimika obličeje, úsměv).
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Při hledání vhodné formy pomoci pro konkrétního uživatele spolupracujeme s dalšími subjekty, které poskytují
své služby na území města Turnova a ve spádových obcích. Jedná se např. o organizaci podporující duševně
nemocné a mentálně handicapované uživatele nebo organizaci specializující se na uživatele omamných a
psychotropních látek. Častá spolupráce je také s terénní domácí péčí KNL, obvodními lékaři, psychiatry nebo
sociální pracovnicí turnovské nemocnice. S odborem sociálních věcí města Turnova spolupracujeme při řešení
aktuálních problémů našich uživatelů a při akcích pořádaných pro seniory.

C) AMBULANTNÍ SLUŽBA

Centrum denních služeb – Domovinka
Domovinka má své zázemí v sídle ZSST, na adrese 28. října 812 a je poskytována každý všední den. Cílem je, aby
naši uživatelé strávili svůj „volný“ čas ve společnosti svých vrstevníků, čímž předcházíme jejich osamocení a
následně sociálnímu vyloučení. Služba bývá většinou plně vytížená. Bohužel v roce 2021 v souvislosti s obavou
uživatelů z nákazy onemocněním Covid-19 tomu tak nebylo, a to zvláště na začátku a konci roku.
V Domovince jsou služby poskytovány každý všední den ve vymezeném čase v zařízení centra denních služeb.
Služby zahrnují i pomoc při osobní hygieně v centru osobní hygieny v případě, kdy senior nezvládá doma sám
nebo s dopomocí hygienu nebo doma nemá vhodné podmínky. Součástí naší služby jsou aktivizační a vzdělávací
činnosti a zprostředkování kontaktu zejména se svými vrstevníky a dalšími osobami, dále sociálně terapeutické
činnosti (výtvarné, pohybové, hudební) a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních
záležitostí. Uživatelům poskytujeme pomoc při zajištění stravy během dne, kdy u nás pobývají. Spolupracujeme s
rodinnými příslušníky našich uživatelů, a v případě potřeby s dalšími službami a organizacemi. Cílovou skupinou
naší služby jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje nezbytně pomoc jiné osoby. Nepříznivá situace představuje oslabení nebo ztrátu
schopností z důvodu věku, zdravotního stavu, případně z důvodu aktuální krizové situace. Uživatelům se snažíme
vycházet maximálně vstříc při uspokojování jejich potřeb, např. v rámci aktivit, ale i nahodilých rozhovorů, kdy
je s nimi probírána jejich situace a jsou konzultována vhodná řešení a zprostředkován kontakt na další odborná
pracoviště. Cílem naší služby je poskytování kvalitní péče uživatelům z celého území Turnovska a přilehlého
okolí, kteří o naši službu projeví zájem. V případě potřeby jsme uživatelům nápomocni s navázáním na další
sociální služby, odborná pracoviště nebo organizace, dle aktuální situace a naléhavosti potřeb.
Naše organizace spolupracuje s dalšími subjekty v oblasti sociálních služeb, a to nejen na Turnovsku, ale i po celé
ČR.
Služba centrum denních služeb je tak přínosem jak pro samotného seniora - uživatele, tak i pro jeho rodinné
příslušníky, kteří pečují o seniora ve společné domácnosti nebo za ním dochází do jeho domácího prostředí.
V průběhu péče o uživatele v Domovince se snažíme část dne seniorům zpestřit různými aktivitami, ale také s nimi
navštěvujeme výstavy, muzea, sezónní akce, jezdíme na výlety.
Rodinní příslušníci, kteří nemohou trávit celý den se svým seniorem, mají díky naší službě, možnost věnovat se i
nadále svému profesnímu i rodinnému životu, případně mít jistotu, že je o jejich seniora během dne postaráno - je
mu zajištěna strava a náležitá péče.
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2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA VEDENÍ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TURNOV,
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Ředitelka

Ing. Jana Maříková

Vedoucí ekonomického úseku –
zástupce ředitelky

Iva Jirčáková

Vedoucí technického úseku

Josef Nevyhoštěný

Vedoucí sociální pracovnice

Bc. Lenka Chlumová, DiS.

Manažerka zdravotní a sociální péče pobytové služby

Mgr. Adéla Novotná, MBA

Vedoucí pečovatelské služby

Mgr. Helena Duchková

Vedoucí CDS a terénní a ambulantní
péče

Mgr. Markéta Brebtová

Manažerka kvality

Jana Jindrová

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Úsek
ekonomický
Úsek
technický

Úsek sociální

Vedení organizace
Úsek
pečovatelské
služby

Úsek centra
denních
služeb a
terénní a
ambulantní
péče

Úsek
pobytové
ošetřovatelské
a sociální
péče

Úsek kvality
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3. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

O více jak 300 uživatelů v 5 sociálních službách se stará celkem 124 zaměstnanců se 114 úvazky. V Domově
důchodců Pohoda se poskytují celkem 3 druhy pobytových služeb s celkovou kapacitou 100 lůžek. Zde je
nepřetržitý provoz. Pečovatelská služba je provozována 7 dní v týdnu. Centrum denních služeb (Domovinka) je
v provozu pondělí až pátek. Průměrný plat zaměstnanců ve Zdravotně sociálních službách Turnov, příspěvkové
organizaci činil v roce 2021 Kč 34.678 hrubého.

Druh sociální
služby/
pracovní
pozice

Pečovatelská služba
Pečovatelská
služba celkem

Domovy
pro
seniory

Odlehčovací
služby

Domovy
se zvl.
režimem

Centra
denních
služeb

Celkem
přepočtené
úvazky
v roce
2021

Celkem
fyzické
osoby

Žižkova

28.
října

Ředitelka
organizace

0,09

0,12

0,07

0,28

0,03

0,50

0,17

0,02

1,00

1

Sociální
pracovník

0,32

1,31

0,25

1,88

0,08

1,06

0,36

0,12

3,50

4

Přímá
obslužná péče

-

-

-

-

2,15

28,61

16,24

-

47,00

52

Základní
výchovná
nepedag.
činnost

-

-

-

-

0,14

1,86

-

-

2,00

2

0,41

0,55

0,32

1,28

0,13

1,92

0,65

0,02

4,00

4

-

-

-

-

0,62

8,60

3,28

-

12,50

15

Pečovatelská
činnost

6,00

10,00

5,00

21,00

-

-

-

2,00

23,00

24

Ekonomický
úsek

0,36

0,48

0,28

1,12

0,12

2,00

0,68

0,08

4,00

4

Technický
úsek

0,53

0,72

0,41

1,66

0,73

10,26

4,21

0,14

17,00

18

Počet
zaměstnanců
(úvazků)
celkem

7,71

13,18

6,33

27,22

4,00

54,81

25,59

2,38

114,00

124

Pod dohledem
soc. prac.
Zdravotničtí
pracovníci

Výšinka
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4. SOCIÁLNÍ ÚSEK – POBYTOVÉ SLUŽBY

PŘEHLED EVIDENCE ŽÁDOSTÍ V ROCE 2021
Žádosti na trvalý pobyt (služba - Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem)
Celkem evidovaných žádostí ke konci roku 2021

272

Přijaté žádosti v roce 2021

149

•

ze žádostí vyřazené z důvodu:
a)

úmrtí

79

b) umístěni v jiném zařízení
c)

18

žádost zrušena na vlastní žádost

d) žádost vrácena, nesplněná kritéria

3
0

PŘEHLED POČTU UŽIVATELŮ DOMOVA DŮCHODCŮ POHODA V ROCE 2021
(Přehled za dlouhodobé služby, tj. domov pro seniory s kapacitou 71lůžek a domov se zvláštním režimem 24
lůžek a 5 lůžek krátkodobé využití odlehčovací služby. Celkem 100 lůžek).

Přehled o počtu obyvatel k 31.12.2021
•

•

•

89 + 2 odlehčovací pobyt

Přijatí uživatelé dle služby:
a) Domov pro seniory
b) Domov se zvláštním režimem
c) Odlehčovací služba

82
29
43

Ukončení služby DS a DZR :
a) na vlastní žádost
b) úmrtí

3
52

Ukončení služby OS :
a) úmrtí
0
b) ukončení pobytu
42
a. z toho odchod do domácího prostředí
15
b. do nemocnice
2
c. přijatí k trvalému pobytu
25
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Počet uživatelů DS a DZR dle přiznaného stupně příspěvku na péči k 31.12.2021

•

Bez příspěvku

0

•

I. stupeň

0

•

II. stupeň

2

•

III. stupeň

58

•

IV. stupeň

29

Počet uživatelů DS a DZR dle věku k 31.12.2021

•

ve věku 27 – 64

4

•

ve věku 65 – 75

9

•

ve věku 76 – 85

26

•

ve věku 86 – 95

41

•

ve věku nad 96

9

Průměrný věk uživatelů

85,3 let

Z toho:
ŽENY

88,3 let

MUŽI

79,8 let
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5. ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O UŽIVATELE POBYTOVÝCH SLUŽEB V DOMOVĚ DŮCHODCŮ
POHODA

O uživatele pobytových sociálních služeb se stará a pečuje stabilní tým zaměstnanců složený ze sociálních
pracovníků, proškolených pečovatelek a pečovatelů, zdravotních sester, ergoterapeutek a aktivizačních pracovnic.
O služby servisního typu se starají zaměstnanci ve výdejně stravy, uklízečky, pradleny, údržbář.

Kromě zajištění 24hodinové péče v sociálních službách, je v pobytových službách (domově pro seniory a domově
se zvláštním režimem) poskytována zdravotní péče v souladu s § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu
zdravotnického povolání. Organizace má s příslušnými zdravotními pojišťovnami uzavřenu zvláštní smlouvu, na
základě které, je hrazena lékařem indikovaná ošetřovatelská péče.

V roce 2021 měla organizace zvláštní smlouvu uzavřenu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Vojenskou
zdravotní pojišťovnou ČR, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnou Ministerstva
vnitra ČR, Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zaměstnaneckou
pojišťovnou Škoda a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou a s.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2021
Do roku 2021 jsme vstupovali s optimismem, nadějí a očekáváním. Pro uživatele, kteří již nemohou žít ve svém
domácím prostředí jsme rozšířili kapacitu pobytových služeb o 24 lůžek. 1.1.2021 byla otevřena nová budova D
jako přístavba stávajícího Domova důchodců Pohoda. Nová budova je prostorově i účelově přizpůsobena pro
uživatele služby domov se zvláštním režimem. Budova je bezbariérová. O tuto službu je nebývalý zájem.
Většina roku 2021 byla ovlivněna přetrvávající epidemií onemocnění Covid-19. Vládou ČR opakovaně
vyhlašovaný nouzový stav a mimořádná opatření jednotlivých ministerstev výrazně ovlivnil způsob a průběh
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poskytované péče. Nejzásadnějším opatřením, které se nejvíce dotklo života našich uživatelů DD Pohoda, bylo
omezení kulturních akcí a návštěv. Na počátku roku s příchodem nové vlny nákazy byly návštěvy v domově zcela
zakázané, v průběhu roku návštěvy mohly probíhat pouze za přísných hygienických podmínek a po předchozí
rezervaci a na podzim (na základě doporučení Krajské hygienické stanice) opět došlo k cca měsíčnímu zákazu
návštěv. Aby uživatelé úplně neztratili kontakt s okolím, snažili jsme se jim zprostředkovat telefonické hovory
nebo videohovory se svými rodinami. Tyto moderní technologie se nám osvědčily a staly se po určitou dobu
jediným spojovacím mostem mezi našimi uživateli a jejich blízkými.

I přes veškerá opatření a opatrnost došla i do našich pobytových služeb tolik obávaná nákaza Covid-19. Bohužel
část uživatelů i personálu onemocněla a museli jsme se potýkat všemi možnými způsoby nejen s touto nemocí, ale
i s nedostatkem personálu. Nepříznivou situaci jsme zvládli, a to vlastními silami. Snažili jsme zase normálně
pracovat i klidněji žít. Veliké poděkování patří všem zaměstnancům, kteří pečovali o nemocné i zdravé uživatele,
ale i těm, kteří se starali o čistotu prostředí, prádla, či zajišťovali další služby nezbytné k plynulému chodu všech
sociálních služeb. Moc si jejich nesnadné práce vážíme.

Na rok 2021 jsme měli pro naše uživatele naplánované široké spektrum akcí. Některé se však nemohly uskutečnit.
I přes úskalí, která rok 2021 přinesl, mnohé akce a aktivity přece jen proběhly.

Pravidelné každodenní aktivity – pečení, dílna, čtení na pokračování, trénování paměti, čajovna, posezení
s písničkou, kondiční cvičení, vzpomínání, šlapání na kole, narozeninové posezení, aktivity na patrech,
individuální návštěvy, mše svatá (1. úterý v měsíci).

V pobytových službách pravidelně probíhaly aktivity jako je pečení, trénování paměti, kondiční cvičení,
aktivizační dílna či posezení s písničkou. Naši senioři pekli koláčky, uvařili meduňkovou šťávu, nakládali utopence
a také vyráběli výrobky na velikonoční a vánoční trhy. V době, kdy jsme museli omezit společné akce, probíhaly
aktivity na pokojích uživatelů. Sociální pracovnice zajišťovaly videohovory či telefonní kontakt.

Díky dlouhodobé spolupráci s Nadací Preciosa proběhla společná tvořivá dílnička, při pořádání Dožínek zajistili
také hudební doprovod Jablonečanky, přispěli na výlet do ZOO Liberec a zařídili pro naše seniory spoustu dárků.
Paní Eva Kordová pořádala pravidelná Křesla pro hosta, kde jsme letos cestovali po Vietnamu, řekli si něco o
historii Rovenska a knize Rovenské letokruhy, o Rodu Smiřických a hruboskalském panství, prošli se po Zlaté
stezce a památkách Českého ráje. Jako již tradičně probíhalo Vítání léta spojené se sportovními hrami. Hudba je
v našem domově vždy vítána. Vloni nás potěšili svým zpěvem a hrou Dou BigBand, Radek Konař, Šimon Pečenka,
Aleš Ressler, Šárka Venclová, Radka Černíková, Hynek Gránia a Vladimír Kořán či Renata Černá. O divadelní
představení se postaralo uskupení Kámoš Drámoš s veselým představením KDEKRADEMOR. Kolegyně Klára
Havlíčková nás několikrát oslnila zábavným programem se svými pejsky Doorsem a Twinem, kteří vykouzlili
úsměv na každé tváři. Stejně tak je to i v případě květinových darů od Květiny D & M.

V roce 2021 jsme se také účastnili projektu JEŽÍŠKOVA VNOUČATA, do kterého se zapojilo cca 18 klientů,
kteří nemají svoji rodinu. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem Ježíškovým vnoučatům, kteří poslali krásné
dárečky, které udělaly uživatelům obrovskou radost.
9
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6. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Pečovatelská služba má zázemí v areálu Domova důchodců Pohoda a kontaktní místa v objektech s městskými
nájemními byty v Granátové a Žižkově ulici v Turnově. Terénní služby jsou zajišťovány každý všední den a také
o víkendech.
Uživatelé mají v danou službu důvěru, jsou na ni zvyklí, opakovaně se na ni obrací a využívají celé spektrum
služeb. Pečovatelská služba působí nejen ve městě Turnov a přilehlých obcích, ale dle možností a požadavků i
v širším okolí. Pečovatelská služba má nezastupitelnou roly v přímé péči o uživatele se sníženou soběstačností
v jeho přirozeném prostředí domova (jedná se zejména o doprovody uživatelů a další činnosti zaměřené na
podporu soběstačnosti a dopomoc při zvládání běžných činností při péči o vlastní osobu, vč. hygieny, zajištění
stravy, dále péči o domácnost atd, a to při zachování respektu k fyzickým i psychickým schopnostem každého
uživatele).
Uživatelé díky naší službě nejsou vyřazeni z běžného života a mohou se tak o své osobní záležitosti starat co
nejdéle sami.
Poskytovateli jsme a poskytujeme takovou službu, abychom pomohli našim uživatelům překlenout období
související se změnou jejich zdravotního stavu.
Díky nepříznivé situaci v r. 2021 docházelo zvláště u starších občanů k častějšímu odloučení od rodiny (z důvodu
izolace, karantény, obav rodinných příslušníků, aby blízkého nenakazili – došlo k omezení či úplnému přerušení
osobního kontaktu s ním nebo došlo ke ztrátě životního partnera). Často jsme tak suplovali funkci rodiny a převzali
jejich podporu do svých rukou. Bez našeho kontaktu a péče by mnozí uživatelé nemohli zůstat ve své domácnosti
nebo by museli trávit delší čas ve zdravotnickém zařízení.
10
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Od r. 2021 se zaměřujeme více na úkony péče o vlastní osobu, tím trávíme u uživatele více času, u mnohých
uživatelů rozšiřujeme spektrum péče. Nejsme již jen ti, kteří rozvážejí obědy, uklízejí a perou prádlo. Poskytujeme
skutečnou péči, kterou naši uživatelé nutně potřebují, neboť u nich došlo z důvodu věku či prodělané nemoci ke
zhoršení celkového zdravotního stavu, vč. psychického.
Tím, jak trávíme u konkrétního uživatele více času, nemůžeme uspokojit celou poptávku po našich službách. Na
první pohled se může zdát, že máme méně uživatelů než dříve, ale při provádění úkonů trávíme více času.
Pracujeme na hraně našich personálních možností.

V případě, že nový žadatel chtěl v r. 2021 dovážet jen oběd, nebo požadoval jen drobný občasný úklid, doporučili
jsme mu se obrátit na komerční služby, které se těmto činnostem věnují na základě živnostenského oprávnění. Na
druhou stranu jsme řešili množství žádostí, kde žadatel potřeboval nutně skutečnou pravidelnou péči a my jsme
z personálních důvodů nemohli vyhovět. Obrátili jsme se proto na další sociální služby v ORP Turnov a nakonec
žadatelům (i když s určitou časovou prodlevou) byla poskytnuta pomoc u jiného subjektu.

Přehled 2021

Pečovatelská služba

Stav uživatelů k 1. 1. 2021

187

Počet žádostí v roce 2021

75

Počet uzavřených smluv

59

Počet ukončených smluv celkem

60

a) Počet ukončených smluv – úmrtí

28

b) Počet ukončených smluv odchod do pobytového
zařízení

19

c) Počet ukončených smluv na vlastní žádost

12

d) Počet ukončených smluv ze strany poskytovatele

1

Stav k 31. 12. 2021

186
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7. CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB - DOMOVINKA

Domovinka má své zázemí v sídle naší příspěvkové organizace a je poskytována každý všední den. Naším cílem
je, aby naši uživatelé strávili svůj „volný“ čas ve společnosti svých vrstevníků, čímž předcházíme jejich osamocení
a následně sociálnímu vyloučení.
Každodenně pomáháme uživatelům při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, při
poskytnutí stavy nebo při zajištění stravy, při výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomáháme
zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, poskytujeme sociálně terapeutické činnosti, jsme nápomocni
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V Domovince nabízíme rozličné
aktivity, které jsou vhodné jak pro seniory, tak i pro uživatele se zdravotním postižením.

Přehled 2021

Centrum denních služeb - Domovinka

Stav uživatelů k 1. 1. 2021

19

Počet žádostí v roce 2021

4

Počet uzavřených smluv

4

Počet ukončených smluv celkem

6

a) Počet ukončených smluv – úmrtí

2

b) Počet ukončených smluv odchod do pobytového
zařízení

2

c) Počet ukončených smluv na vlastní žádost

2

d) Počet ukončených smluv ze strany poskytovatele

0

Stav k 31. 12. 2021

17
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8. ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

ROZVAHA ZA ROK 2020,2021
Stav stálých aktiv a pasiv se oproti roku 2020 navýšil z důvodu nové přístavy domova důchodců - Alzheimer
centra. Z tohoto důvodu jsou navýšeny i fondy příspěvkové organizace. S nárůstem uživatelů a zaměstnanců
souvisí i nárůst krátkodobých závazků.
Rozvaha (v Kč)
A. Stálá aktiva

Stav k 31.12.2020

Stav k 31.12.2021

89.916.637

135.899.558

234.611

234.611

-234.611

-234.611

3.Dlouhodobý hmotný majetek

134.355.879

183.870.995

4.Oprávky k dlouhodobému
hmotnému majetku

-44.439.242

-47.971.437

19.509.233

24.182.218

32.725

30.760

4.115.287

5.219.808

15.361.221

18.931.650

109.425.870

160.081.776

93.549.133

140.680.151

89.916.637

135.899.558

2.Fondy účetní jednotky

3.632.496

4.780.593

3.Výsledek hospodaření

0

0

15.876.737

19.401.625

1.Dlouhodobé závazky

0

0

2.Krátkodobé závazky

15.876.737

19.401.625

0

0

109.425.870

160.081.776

1.Dlouhodobý nehmotný
majetek
2.Oprávky k dlouhodobému
nehmotnému majetku

B. Oběžná aktiva
1.Zásoby
2.Krátkodobé pohledávky
3.Krátkodobý finanční majetek
Aktiva celkem
C. Vlastní kapitál
1.Jmění účetní jednotky a
upravující položky

D. Cizí zdroje

3.Bankovní úvěry a půjčky
Pasiva celkem
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NÁKLADY A VÝNOSY 20 20,2021
Organizace má s městem Turnovem uzavřenu Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu. Nevyčerpaný přeplatek vyrovnávací platby za rok 2021 ve výši Kč 3.986.844,05
byl poukázán v únoru 2022 zpět na účet zřizovatele.

(v tis. Kč)
účet
50x
51x
52x
54x
55x

Název položky
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Ostatní náklady

2020

2021

7.178

Odpisy, rezervy, opravné položky
Celkem náklady

60x

Výnosy z vlastních výkonů

64x
66x
672
672

Ostatní výnosy
Finanční výnosy
Dotace - příspěvek zřizovatel
Dotace LK z prostředků MPSV

672

Dotace MPSV covid odměny pracovníků

672

Dotace MPSV covid provozní náklady

Dotace Ministerstvo zdravotnictví covid
672
odměny
672
Dotace Liberecký kraj
Celkem výnosy
Hospodářský výsledek

Index
21/20

rozdíl

5.789

-1.389

0,81

6.669

8.106

1.437

1,22

45.944

63.595

17.651

1,38

278

159

-119

0,57

2.398

3.423

1.025

1,43

62.467

81.072

18.605

1,30

23.794

28.514

4.720

1,20

2.158

391

-1.767

0,18

0

0

0

0,00

14.423

17.520

3.097

1,22

18.594

27.315

8.721

1,47

2.332

5.615

3.283

2,41

880

1.427

547

1,62

286

0

-286

0,00

0

290

290

0,00

62.467

81.072

18.605

1,30

0

0

0

Náklady v roce 2021 překročily hranici 81 mil. Kč. Významnými zdroji krytí nákladů byly dotační prostředky a
úhrady od uživatelů a zdravotních pojišťoven. Výnosy z vlastních výkonů organizace (tj. úhrady od uživatelů a
zdravotních pojišťoven) představují 35 % z celkových zdrojů, dále dotační závislost organizace na dotaci
Libereckého kraje z prostředků dotace MPSV činí necelých 34 % z celkových zdrojů a závislost na příspěvku
zřizovatele činí necelých 22 % krytí celkových nákladů.

Zdroje krytí nákladů
1,76%
6,93%
0,36%
35,17%
33,69%
0,48%
21,61%

Výnosy z vlastních výkonů
35,17%
Ostatní výnosy 0,48%
Dotace zřizovatel 21,61%
Dotace LK z prostředků MPSV
33,69%
Dotace MPSV- covid odměny
pracovníků 6,93%
Dotace MPSV covid provozní
náklady 1,79%
Dotace Liberecký kraj 0,36%
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Skladba nákladů v mil. Kč

Skladba výnosů v mil. Kč
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Měsíční náklady na 1 uživatele/lůžko za rok 2021 dle jednotlivých pobytových sociálních služeb

(v Kč)

Druh sociální služby

Domovy pro
seniory

Odlehčovací služby

Celkem náklady za službu
Kapacita služby dle registrace
(počet lůžek)
Měsíční náklady na uživatele
(na lůžko)

Domovy se
zvláštním režimem

Celkem/ průměr
za pobytové
služby

2.881.664

43.040.004

17.616.988

63.538.656

5

71

24

100

48.028

50.516

61.170

53.238

Příjmy za rok 2021 v Kč dle jednotlivých pobytových sociálních služeb

(v Kč)
Druh sociální služby

Odlehčovací
služby

Domovy pro
seniory

Domovy se
zvláštním režimem

Pobytové
služby celkem

Příjmy od uživatelů služby

698.791

14.836.373

5.335.452

20.870.616

Příjmy od zdravotní pojišťovny

101.251

2.443.729

1.941.998

4.486.978

15.184

213.542

73.170

301.896

1.042.000

11.932.644

5.610.000

18.584.644

266.844

3.073.832

1.923.221

5.263.897

Ostatní příjmy
Dotace MPSV
Dotace COVID
Dotace Liberecký kraj
Dotace zřizovatel

-

290.000

-

290.000

757.594

10.249.884

2.733.147

13.740.625

2.881.664

43.040.004

17.616.988

63.538.656

Příjmy od uživatelů na lůžko a
měsíc vč. příspěvku na péči

11.647

17.414

18.526

17.392

Celkové měsíční příjmy na službu v
přepočtu na 1 lůžko (tj. bez úhrad
od uživatelů a zdravot. pojišťoven)

34.694

30.235

35.901

31.818

Celkové měsíční příjmy na službu v
přepočtu 1 lůžko

48.028

50.516

61.170

52.949

Celkem příjmy služby
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Měsíční náklady na 1 pracovníka v přímé péči za rok 2021 dle jednotlivých terénních a ambulantních
sociálních služeb
(v Kč)
Pečovatelská služba

Pečovatelská
služba celkem

Druh sociální služby

Celkem náklady za službu

Centra denních
služeb

Žižkova

28. října

Výšinka

4.705.112

7.534.292

3.843.931

16.083.335

1.450.604

7,02

11,35

5,79

24,16

2,14

55.854

55.318

55.324

55.475

56.488

Pracovníci v přímé péči dle
registrace (počet úvazků)
Měsíční nákl. na úvazek

Příjmy za rok 2021 v Kč dle jednotlivých terénních a ambulantních sociálních služeb
(v Kč)
Pečovatelská služba
Druh sociální služby
Žižkova
Příjmy od uživatelů služby

28. října

Výšinka

Pečovatelská
služba celkem

Centra
denních
služeb

846.885

1.328.493

648.171

2.823.549

273.930

0

176.988

3.682

180.670

1.446

2.561.290

3.583.196

1.822.045

7.966.531

764.000

Dotace COVID

523.164

735.757

384.090

1.643.011

135.102

Dotace zřizovatel

773.773

1.709.858

985.943

3.469.574

276.126

4.705.112

7.534.292

3.843.931

16.083.335

1.450.604

10.053

9.754

9.329

9.739

10.667

45.800

45.564

45.995

45.736

45.821

55.854

55.318

55.324

55.475

56.488

Ostatní příjmy
Dotace MPSV

Celkem příjmy služby za rok
Měsíční příjmy od uživatelů za úkony
služby na 1 zaměstnance v přímé péči
Celkové měsíční příjmy na službu v
přepočtu na 1 zaměstnance v přímé
péči bez úhrad od uživatelů
Celkové měsíční příjmy na službu v
přepočtu na 1 zaměstnance v přímé
péči
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9. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Na vzdělávání zaměstnanců ZSST bylo v roce 2021 použito 199.108 Kč.

Vzdělávacích akce v roce 2021 byly plánovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v platném znění, kde je uvedeno, že zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníkovi a pracovníkovi
v sociálních službách další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým se obnovuje,
upevňuje a doplňuje kvalifikace. Vzdělávání zaměstnanců bylo ovlivněno situací s Covid-19. Na jaře jsme museli
dva akreditované kurzy realizovat online formou, což pro nás bylo novinkou. Byly to kurzy pro 25 účastníků. Na
podzim již byla možnost semináře realizovat s účastí lektora u nás v zařízení, což bylo pro účastníky určitě
zajímavější.

V roce 2021 se nemohly uskutečnit žádné stáže našich zaměstnanců v okolních zařízeních.

Akreditované vzdělávací kurzy, které jsme realizovali přímo v našem zařízení:

06.04. a 04.10.2021

Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách

30.11.2021

Demence v obrazech

30.04.2021 (online) a 26.10.2021
Etika v obrazech ve službách sociální péče
06.- 07.12.2021 Základní kurz Bazální stimulace
08.12.2021

Sexualita lidí v seniorském věku

Školící akce, které jsme realizovali přímo v našem zařízení:
Pravidelné čtvrteční 13´

Standardy kvality sociálních služeb

Pravidelní úterní

Porady nad individuálními plány uživatelů

11.03.2021

Manipulace s imobilním uživatelem

15.03. a 26.04.2021

Aktivizace a komunikace u seniorů s demencí

20.04.2021

Aktivizace seniorů

03.05.2021

Podpora kontinence

16. a 17.12.2021

Proticovidová opatření
18

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace
IČO 008 54 883

Výroční zpráva 2021

Supervize
10.05., 17.05., 13.09., 20.09., 15.11. a 22.11.2021
Skupinové supervize pečovatelů
14.04. a 10.06.2021

Skupinová supervize pro vedení organizace

Ostatní vzdělávání, které jsme realizovali přímo v našem zařízení:
Vlhké hojení ran a kompresní terapie
První pomoc
Školení BOZP
Školení PO
Školení řidičů – referentů

On-line kurzy
08.03.2021

Školící akce – Jak napsat metodiku ke standardu č.2 pro pečovatelské služby
(Ochrana práv osob)

11.03.2021

Ostatní vzdělávání – Aktuální situace v sociálních službách, Mimořádné dotační
tituly pro sektor sociálních služeb pro rok 2021

18.03.2021

Akreditovaný kurz – Zákon o sociálních službách

28.04.2021

Akreditovaný kurz - Demence v obrazech

30.04.2021

Akreditovaný kurz - Etika v obrazech ve službách sociální péče

30.04.2021

Akreditovaný kurz – Náměty na tvorbu individuálních plánů uživatelů
sociálních služeb

11.05.2021

Ostatní vzdělávání – Podpůrná pozůstalostní skupina pro pečovatele
v pobytových službách

18.08.2021

Ostatní vzdělávání:
Epidemický/pandemický plán pro zdravotní a sociální služby
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Kurzy realizované mimo naše zařízení

21.09.2021

Ostatní vzdělávání
Vrchní a staniční sestra – manažerka v bílém, aneb co vše je součástí vaší práce

06.10.2021

Ostatní vzdělávání
Vrchní a staniční sestra – manažerka v bílém II

22.10.2021

Ostatní vzdělávání
Aktivizující péče o klienta – praktický průvodce aktivizací běžného dne

22.10.2021

Akreditovaný kurz – Podpora kontinence klientů v sociálních službách

25.10.2021

Ostatní vzdělávání - Komunikační ELNEC

26.11.2021

Ostatní vzdělávání
Úvod do hodnocení kognitivních funkcí v práci sociálního pracovníka

V roce 2021 většina zaměstnanců splnila povinné další vzdělávání v rozsahu 24 hodin za celý kalendářní rok.
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10. VÝROK AUDITORA

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace
(dále „organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021,
výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o organizaci jsou uvedeny v příloze této účetní
závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Zdravotně sociální
služby Turnov, příspěvková organizace k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

V Turnově dne 30. 4. 2022

Ing. Soňa Báčová
č. oprávnění KAČR 2206
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ZÁVĚREČNÉ SLOVO

Rok 2021 nebyl v mnoha ohledech jednoduchý, ale přinesl nám mnoho nových zkušeností (dobrých i těch horších),
a také pro nás – pro pečující profese, spoustu radosti v očích našich uživatelů.

Rok 2021 nás utvrdil v uvědomění, že největším bohatstvím je, když máte někoho na blízku (rodinu, přítele,
kamaráda, pečovatele), s kým můžete sdílet radosti i starosti a je tu pro vás, pokud vás něco tíží, bolí – je vám
oporou.
Velice dobře si uvědomujeme, že naše práce je smysluplná a naplňující.
Velmi děkujeme našemu zřizovateli, MPSV a Libereckému kraji za významnou finanční podporu. Ceníme si
dobroty a podpory našich dalších sponzorů a dárců, kteří zcela nezištně podporují naše uživatele a zpestřují jim
tak chvíle života, a to nejen v pobytových službách. V roce 2021 se rozvinula velká míra solidarity s našimi
uživateli, a to jak od subjektů podnikatelského sektoru, tak i fyzických osob. Za to jim patří naše velké poděkování!

Naším cílem je navrátit chod našich služeb do doby před Covidem. Do doby, kdy cílem našich služeb bylo
přátelské, rodinné a mezigenerační setkávání a budování takového prostředí, které přesahuje hranice naší instituce
a je útočištěm pro uživatele a jejich blízké.

Doufáme, že následující období bude k nám všem příznivé a přinese nám možnost žít v klidné, svobodné a
spokojené době.

Za Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvkovou organizaci,
Jana Maříková, ředitelka
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PŘÍLOHA Č. 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE § 18 ZÁKONA
Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ,
ZA ROK 2021
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PŘÍLOHA Č. 2

SEZNAM DÁRCŮ A PODPOROVATELŮ

Dárci věcných a peněžních darů ve výši nad 1 000 Kč:

Paní Ivana Müllerová, Tanvald
Paní Marie Drahokoupilová, Turnov
Paní Jaroslava Paříková, Rovensko pod Troskami
Rodiny Macháčkova a Sehnalova
Zaměstnanci společnosti Grupo Antolin Turnov s.r.o.
Lékárna Pod Radnicí s.r.o., Dvořákova 230, 511 01 Turnov
Green-Swan Pharmaceuticals CR a.s., Pod višňovkou 1662/27, 140 00Praha 4
Essity Czech Republic s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Pohřební služba Křelina, s.r.o., Markova 310, 511 01 Turnov
Grupo Antolin Turnov s.r.o., Průmyslová 3000, 511 01 Turnov
Nadace PRECIOSA, Jablonec nad Nisou
Zuby z Ráje, s. r. o., Turnov
Duo BigBand
Děti a pedagogický sbor z Mateřské školy 28. října v Turnově
Pejskaři z Prahy a severu Čech

a další, kteří si nepřejí být jmenováni.

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE!
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PŘÍLOHA Č. 3

VYBRANÉ POŘÁDANÉ AKCE 2021

Únor

- Pejskové Twin a Doors (Klára Havlíčková)

Březen

- MDŽ (Květiny D & M)

Duben

- Čarodějnice (opékání buřtů a Duo BigBand)
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Květen - Radek Konař (Známé písně)
- Pejskové Twin a Doors (Klára Havlíčková)

Červen

Červenec

Srpen

- Vítání léta a sportovní hry (Aleš Ressler, Eva Kordová, hudební doprovod
Duo BigBand)

- Křeslo pro hosta – Eva Kordová (Vietnam – Pavel Chlum, Petr Kvarda)
- Křeslo pro hosta – Eva Kordová (Český Ráj známý i neznámý 1. díl – Pavla
Bičíková)
- Šimon Pečenka (Písně od A do Z)
- Letní koncert (Šárka Venclová, Radka Černíková, Hynek Gránia a Vladimír
Kořán)

- Dožínky (dechovka Jablonečanka – Nadace Preciosa)

- Křeslo pro hosta – Eva Kordová (Český Ráj známý i neznámý 2. díl – Pavla
Bičíková)
- KDEKRADEMOR – div. uskupení Kámoš Drámoš
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- Radek Konař (Písně Karla Gotta)

- výlet do ZOO Liberec (Nadace Preciosa)
- hudební kavárna – Renata Černá
- Křeslo pro hosta – Eva Kordová (Rovenské Letokruhy – Kateřina Matysová)
- Dílna s Nadací Preciosa

Říjen

- Volby
- Křeslo pro hosta – Eva Kordová (Rod Smiřických a hruboskalské panství –
Radek Šticha)
- hudební vystoupení Ivety Hejdukové – klavírní doprovod Anežka Tomešová

- hudební kavárna – Renata Černá
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Prosinec
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- Advent a adventní tvoření

- Mikulášská nadílka
- Vánoční trhy
- hudební kavárna – Renata Černá
- Radek Konař (Vánoční koncert)

- Vánoční posezení a rozdávání dárků

Těšíme se na všechny v roce 2022!
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