
Městské centrum sociálně rehabilitačních 

služeb – domov pro seniory, Domažlice 
příspěvková organizace města Domažlice 

 

 

Základní informace:  
Název zařízení: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory 

e-mail: info@penziondo.cz 

web: www.penziondo.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Venuše Klimentová – 

ředitelka 

 

Baldovská 638, 344 01 Domažlice 

Tel.: 379 725 853 

V době od 6:30 do 18:30 hod 

p. Blanka Schröpferová – zástupce ředitele 

 

 

 

 

Břetislavova 84, 344 01 Domažlice 

Tel.: 379 724 325 

V době od 7:00 do 15:30 hod 

p. Lenka Čížová – vedoucí pečovatelské služby 

 
 

 

 

 

Prokopa Velikého 689, 344 01 Domažlice 

Tel.: 379 484 510 

PO-ČT v době od 7:00 do 16:00 hod 

PÁ v době od 7:00 do 13:30 hod 

p. Hana Hrušková, DiS. – vedoucí domova pro seniory 

 

 

 

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené 

Kontaktní osoba: Lubor Babický 

Prokopa Velikého 689, 344 01 Domažlice 

Tel.: 379 720 042 

Mob.: 721 891 928PO-ST v době 7:00 – 11:00 hod a 12:30 – 15:30 hod 

PÁ v době 7:00 – 11:00 hod 

mailto:info@penziondo.cz
http://www.penziondo.cz/


Poskytované služby 

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory je příspěvková 

organizace města a svoji činnost provádí ve třech objektech: Baldovská 638 (pečovatelská 

služba), Břetislavova 84 (pečovatelská služba) a Prokopa Velikého 689 (domov pro seniory, 

odlehčovací služba, denní stacionář).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O umisťování obyvatel rozhoduje na návrh Odboru sociálních věcí a zdravotnictví bytová 

komise a rada města Domažlice. Tiskopis žádosti je možné vyzvednout v obou objektech 

Městského centra služeb, na Městském úřadě v Domažlicích – Odbor sociálních věcí  

a zdravotnictví nebo na webových stránkách www.penziondo.cz, v sekci dokumenty. 

Součástí žádosti je i vyjádření lékaře, které musí být aktuální (ne starší 3 měsíců). 

 

 

http://www.penziondo.cz/


Pečovatelská služba 

 
Pečovatelská služba je poskytována v objektech Baldovská 638 (bydlení pro 37 klientů), 

Břetislavova 84 (bydlení garsoniérového typu pro 28 klientů) a občanům města Domažlice 

(poskytování služeb pro klienta a jeho domácnost). 

V případě potřeby klienta je možno poskytovat v domácnosti klienta tyto pečovatelské úkony: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – koupel 

v domácnosti nebo v koupelně pečovatelské služby 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - dovoz nebo donáška jídla 

(výběr ze dvou jídel) 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti – běžný úklid, nákupy 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovázení k lékaři, 

pochůzky dle potřeb klienta 

 ošetření nohou 

 měření tlaku, glykémie, vážení klienta 

 ošetřovatelská práce dle potřeb klienta 

Všechny úkony pečovatelské služby jsou zahrnuty ve vnitřní směrnici č. 2 Městského centra 

sociálně rehabilitačních služeb – domova pro seniory. 

 

Klientům v Městském centru jsou poskytovány tyto služby:  

 praní a žehlení ložního prádla (prostěradlo, povlak, 

polštář) 

 praní a žehlení osobního prádla (1kg) 

 běžný úklid a údržba domácnosti (1x měsíční úklid, měsíční údržba domácnosti, 1x za 

tři měsíce velký úklid a praní záclon) 

 celková koupel v zařízení (1x měsíčně) 

 péče o klienta a jeho domácnost 

 pomoc při vykonávání fakultativních   

     a ošetřovatelských úkonů 

 

Zdravotní a ošetřovatelská péče 
ranní směna: 6:30 – 15:00 hod 

o náběry krve, aplikace injekcí, podávání léků, převazy, měření fyziologických funkcí 

o denní obchůzka obyvatel – zjišťování zdravotního stavu, zabezpečení všestranné péče 

o individuální potřeby obyvatel (pečovatelská služba – např. doprovod k lékaři, 

nákupy, spolupráce při řešení sociálních problémů apod.) 

o rehabilitační procedury našich klientů, administrativní zpracování údajů týkající se 

zdravotního stavu jednotlivců, práce pečovatelské služby 

o 1x týdně asistence u praktického lékaře, plnění ordinací 

o 1x měsíčně asistence u odborného lékaře 

o spolupráce při zajišťování odborných a kulturně společenských akcí 

o dohled nad hygienicko-epidemiologickým režimem 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odpolední směna: 10:00 – 18:30 hod 

o aktivace a edukace klienta 

o podání večerní dávky léků, příprava večeří, večerní toalety 

o administrativní zpracování údajů týkající se zdravotního stavu jednotlivců, práce 

pečovatelské služby 

o půjčování kompenzačních pomůcek a poradenství 

o vodoléčba pro veřejnost: podvodní masáž, perličková koupel, magnetoterapie, Bio 

lampa, vířivá koupel dolních nebo horních končetin, masážní výrobek Apollo pro 

uvolňovací masáž 

 

 

 

 

Regenerace a rekondice, půjčovna kompenzačních 

pomůcek  

 
Prostory jsou vybaveny zvedací vanou s perličkovou masáží a balneologickou vanou 

s podvodní masáží. Vybavení tohoto provozu je doplněno dvěma zvedacími zařízeními, takže 

je naprosto bezbariérové a slouží rovněž k rehabilitaci imobilním a zdravotně postiženým 

klientům. Celý prostor slouží rovněž jako centrální koupelna pro obyvatele a další seniory a 

funguje v objektech Baldovská 638 i Břetislavova 84 

 

Nabídka poskytovaných služeb:  

 podvodní masáž v balneologické vaně 

 perličková koupel v balneologické vaně 

 podvodní a vířivá koupel dolních nebo horních 

končetin 

 biolampa 

 masážní výrobek Apollo pro uvolňovací 

masáže 

 magnetoterapie 

 

 

 



V rámci provozu půjčovny kompenzačních pomůcek zde nabízíme zapůjčení těchto 

potřebných pomůcek a rovněž poradenství při řešení problémů imobilního klienta: 

 polohovací postele 

 mechanické vozíky 

 chodítka 

 WC židle 

 vanový zvedák 

 oxygenerátor 

 

 

 

 

Volnočasové aktivity 
 Relaxační a rehabilitační kolektivní cvičení 

Jedná se o pravidelné cvičení (1x týdně) na židlích s doprovodem relaxační hudby. Při 

cvičení využíváme různé náčiní, např. míčky, overbally. Cvičení je zaměřeno 

především na protahovací a uvolňovací cviky a procvičování správného dýchání 

pomocí dechových cvičení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Motivační odpoledne a trénování paměti 

Pravidelně 1x týdně se schází klienti „u stolu“, kde se přibližně 1 hodinu věnujeme 

aktivizaci obyvatel – procvičování paměti, trénink logického myšlení – pomocí 

různých her (Kimovy hry, pexeso atd.).  

 

 

 Pro klienty se připravuje celá řada dalších 

aktivit, např. výlety, přednášky, kulturní  

      a folklórní vystoupení, vernisáže. 

 



 

 

 

 

 

 

V objektu Baldovská 638 se nachází 

velká jídelna s kapacitou 80-100 míst, 

která slouží k všestrannému využití pro 

nejrůznější aktivity typu přednášek, besed, kulturních akcí a dalších společenských iniciativ, 

včetně cvičení, muzikoterapie a tanečních aktivit. Ze třetího patra je přístupná venkovní  

terasa, kterou klienti využívají na jaře a v létě k odpočinku a venkovnímu posezení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U objektu Břetislavova 84 je velmi pěkně upravená zahrada s bezbariérovým přístupem, která 

slouží k příjemnému posezení a dalším aktivitám. V tomto objektu se rovněž nachází 

podkrovní moderně zařízená společenská místnost, jejíž kapacita je 30 osob a slouží 

k nejrůznějším aktivitám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Vydávání Zpravodaje  

Jedná se o měsíčník, ve kterém se klienti seznamují s akcemi, které jsou pro ně 

připravovány v aktuálním měsíci. Připomínány jsou i životní jubilea. Jsou zde řešeny i 

provozní záležitosti, např. připomínky p. ředitelky, pečovatelek, zdravotního 

personálu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Domov pro seniory 
Posláním Domova pro seniory je zajistit seniorům, kteří nemohou z určitých příčin pobývat 

déle v domácím prostředí (pro ztížené pohybové schopnosti, zhoršené vidění nebo těžké 

chronické onemocnění omezující samostatnost a soběstačnost), kvalitní, běžný způsob života 

s ohledem na jeho individuální možnosti. Domov vytváří podmínky k samostatnosti, 

soukromí, ale i kontaktu se společností. Jedná se o pobytovou službu. 

 

Cílem poskytované služby je 
 pokračování hodnotného, běžného života seniora a jeho dosavadních zvyklostí 

s poskytnutím podpory a pomoci podle individuálních potřeb 

 udržení pohybových schopností a samostatnosti, zajištění soukromí a ochrany jeho 

osobních práv, s možností kontaktu a udržením vztahu se společenským prostředím 

 

Zásady domova pro seniory 
 podpora v samostatnosti a soběstačnosti seniora 

 individuální přístup ke klientům – systém klíčových pracovníků 

 posilování kontaktů se společností 

 zachování lidské důstojnosti dodržováním lidských práv a svobod 

 poskytovat kvalitní sociální služby, tj. dobře splňovat Standardy kvality sociálních 

služeb 

 

 

Naše služba poskytuje 
 Individuální přístup ke klientovi 

Každý klient má svého osobního (klíčového) pracovníka, který mu je nápomocen při 

využívání naší služby pro běžný způsob života, na který byl dříve zvyklý. 

 

 Základní sociální poradenství, 

které poskytují sociální pracovnice nebo ředitelka Domova (jak a co dělat v případě dalších 

nepříznivých sociálních situací – pomoc se žádostmi o příspěvky na péči, vyřízení OP, 

zajištění pečovatelské služby, domácí péče aj.) 

 

 Ubytování 

Poskytujeme v 2lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Pokoj je vybaven 

elektronicky polohovatelnými lůžky, nočními stolky, stolem, skříní, pojízdnými křesly a 

kuchyňskou linkou. Ta je vybavena mikrovlnnou troubou a chladničkou. V pokoji je rovněž 

televizor. 

 



 

 Celodenní stravování 

S možností výběru diety – normální (racionální), žlučníkové a diabetické. Stravování je 5x 

denně + 2. večeře pro diabetiky. 

 

 Zdravotní péči 

Zdravotní péči v domově zajišťuje praktický lékař a diplomované zdravotní sestry. 

Dostupnost akutní lékařské péče je do 7 min. 

 

 Úklid celkový 

Úklid zajišťují pracovnice Domova. Klient má možnost provádět úklid svého pokoje 

samostatně. 

 

 Péči o prádlo 

Praní, žehlení a drobné opravy prádla (zajišťovány vlastní pradlenou). Prádlo je značeno při 

přijetí klienta značkovačkou. 

 

Volnočasové aktivity 

Klientům jsou k dispozici prostorné klubovny. Ty jsou vybaveny televizorem a DVD 

přehrávačem a jsou využívané pro širokou škálu aktivit.  

 Rehabilitační cvičení  

Jedná se o pravidelné cvičení (1x týdně) na židlích pod vedením rehabilitačních 

pracovníků. Při cvičení klienti využívají různé náčiní, např. overbally. Cvičení je 

zaměřeno především na protahovací a uvolňovací cviky a procvičování správného 

dýchání pomocí dechových cvičení. Nepohybliví klienti rehabilitují na lůžku.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ergoterapie 

Jedná se o terapii, která usiluje o zachování a využívání schopností jedince, rozvoj 

jemné a hrubé motoriky. 

 

 

 

 

 

 



 Zpívaná 

Jedná se o pravidelné posezení u harmoniky (každý měsíc), na kterou hraje p. Václav 

Tichota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hraní společenských her 

Klienti se pravidelně scházejí a hrají různé společenské hry, např. Člověče, nezlob se, 

Bingo, karty atd.). 

 

 Pro klienty se připravuje celá řada dalších aktivit, např. výlety, přednášky, kulturní a 

folklórní vystoupení, Bohoslužby v kapli Domova.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odlehčovací služba 
Pobytové odlehčovací služby poskytujeme osobám se zdravotním postižením a seniorům, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. 

Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při 

zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí 

ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a 

pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu dle platné úhradové 

vyhlášky 505/2006 Sb. V našem zařízení je tato služba umístěna v komplexu pro denní 

stacionář ve 3. NP, klienti mají k dispozici dvoulůžkové pokoje s vlastním WC a sprchou, 

společenskou místnost a kuchyňku. 

 

 

Denní stacionář 
Poskytuje ambulantní služby seniorům, osobám se zdravotním postižením, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc 

při zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. 

Služba se poskytuje za úplatu dle platné úhradové vyhlášky 505/2006 Sb. V našem zařízení je 

stacionář umístěn ve 3. NP. Klienti mají k dispozici velkou společenskou místnost s jídelnou. 

 

 

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
při Městském centru sociálně rehabilitačních služeb – domově pro seniory,  

Prokopa Velikého 689 

 

 

 

Půjčovna nabízí zapůjčení těchto kompenzačních pomůcek: 

 mechanické a elektrické invalidní vozíky 

 madla  

 chodítka – tří i čtyřkolová 

 sedačky do i na vany 

 toaletní židle 

 podpěry do lůžka 

 nánožníky 

 polohovací postele 

 zvedáky 

 francouzské hole a berle 

 nástavce na WC a další 

Zprostředkujeme rovněž získání kompenzačních pomůcek od firmy MEYRA s.r.o. Praha 

 

 



Další služby 

 

Stravovací služby 

Ve vlastní režii je provozována moderně vybavená a prostorná kuchyně. Součástí kuchyně je 

jídelna, kde je 80 míst na sezení. Stravují se zde 

důchodci, zaměstnanci zařízení i cizí strávníci. 

Důležitou součástí je rozvoz obědů pro občany města. 

Přeprava jídel je zajištěna v kvalitních 

termojídlonosičích tranzitním vozem zn. Ford.  

 

Pro klienty domova pro seniory a odlehčovací služby 

je zajištěno celodenní stravování, tzn. 5x denně + 

druhá večeře pro diabetiky. 

Jídelní lístek se přepravuje pod dohledem stravovací komise a dietní sestry. Obsahuje polévku 

a dvě hlavní jídla, ze kterých si klient může vybrat. V ceně oběda je zahrnuto také pití, tj. 

vitamínový nápoj nebo čaj.  

Dle potřeby je možno si objednat dietu. Vaříme D4: žlučníkovou, D9: diabetickou a D10: 

neslanou.  

 

Cena oběda je stanovena dle platné kalkulace:  

Důchodci  57,--Kč 

Dieta   59,--Kč  

Cizí strávníci  62,--Kč 

Dieta   65,--Kč 

 

 

 

Platba obědů je vždy stanovena na jídelním lístku a platí se hotově předem. 

Výdej obědů probíhá od 10:30 do 12:30 hod u výdejního pultu v kuchyni. Strávník se může 

naobědvat v jídelně, nebo si odebrat oběd v jídlonosičích.  

Stravu vaříme každý den v týdnu, rozvoz je zajištěn od pondělí do pátku. 

Cena za dovoz je 7,--Kč. Dle potřeb klienta jsme schopni zajistit stravu ihned následující den 

po objednání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaměstnanci kuchyně kladou velký důraz na kvalitu a pestrost pokrmů, které připravují pro 

strávníky na základě technologických a hygienických postupů. Naším hlavním cílem je 

spokojenost klienta.  

Lékař 
Jedenkrát týdně dochází do všech zařízení praktický lékař a dále mají klienti možnost využít 

služeb odborného lékaře, který zařízení dle potřeby rovněž navštěvuje. Své zdravotní 

problémy mohou klienti Městského centra řešit také s jednotlivými odbornými lékaři při 

pravidelných přednáškách v budově.  

 

Rehabilitace 
V našem zařízení na adrese Prokopa Velikého 689 je moderní rehabilitační oddělení 

s vodoléčebnou vanou – celotělová, na horní i dolní končetiny, dále tělocvična elektroléčba, 

lůžka pro masérské a další fyzioterapeutické výkony. Rehabilitační služby jsou určeny nejen 

našim klientům, ale i ostatním zájemcům z řad veřejnosti. Rehabilitaci zajišťuje Bc. Jan 

Brichcín. 

 

 

Kadeřnictví a holičství 
p. Lucie Soukupová 

Provozní doba pro zařízení v ulici Baldovské a Prokopa Velikého: 

každou středu od 9:30 do 12:30 hod 

Na objednávku lze domluvit i v jiném termínu. 

Do zařízení v Břetislavově ulice dochází kadeřnice dle potřeby klientů. 

 

Kosmetické služby 
p. Stanislava Ludvíková 

Baldovská 638 

Provozní doba: PO-ČT od 10:00 do 17:00 hod 

po skončení pracovní doby příjem objednávek na tel. 724 156 181 

 

Masáže 
p. Miroslava Palkovičová 

Baldovská 638 

Poskytují se základní diagnostická, reflexní a dětské a kojenecké masáže. 

Příjem objednávek na tel. 603 769 897 

 

 

Pedikúra 
p. Jitka Valešová 

Baldovská 638 

Objednávky na tel. č.: 723 958 289 

 



Ošetření nohou 
p. Jiřina Némethová 

Na objednávku je klientům rovněž poskytována služba ošetření nohou. V zařízeních se 

provádí pravidelně jedenkrát v měsíci a ostatním klientům pečovatelské služby dle 

objednávky. 

 

 

 

 

Praxe 
Naše zařízení také spolupracuje s několika organizacemi, jejichž studenti u nás vykonávají 

praxi. Jsou to:  

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice, SOU Domažlice, ZŠ a OŠ Horšovský Týn, ÚP Domažlice . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam akcí za rok 2016 
 

Leden  
Mše svatá 

Tříkrálová sbírka 

Přednáška – Novinky z lékárny, 

bandáže     - p. Jana Cibulková  

Kosmetika 

Schůze obyvatel – ZUŠ – p. 

Brettschneiderová     

 

 

 

Únor 
Mše svatá 

Masopust  

Přednáška – Kambodža – prof. J. Wollerová  

Kosmetika 

Schůze obyvatel – I. MŠ, Městská policie Domažlice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Březen 
Mše svatá 

Burza knih  

Přednáška -  
Přednáška – Neurologické problémy – MUDr. P. Zeman 

 

 

 

 

 



 

 

ZUŠ Domažlice  

Velikonoční kraslice- p. E. Bočanová, p. V. Vítková 

Výstava – Člověk a víra 

Jarní koncert – DD Staňkov 

Schůze obyvatel – VI. MŠ 

 

 

 

 

 

 

Duben 
Mše svatá 

Přednáška – Cestování – p. J. Novák 

Přednáška – Bezpečnost seniorů – Městská policie, Ing. Říhová 

Kosmetika 

Výlet Chudenice – Městská rada 

seniorů 

Schůze obyvatel – ZUŠ Domažlice 

Pěvecký sbor – ZUŠ Domažlice 

 

 

 

 

 

Květen   

Mše svatá 

Vernisáž obrazů – p. J. Sekeráková 

Den matek – Speciální škola HT 

Přednáška – DVD – 10. výročí seniorského kroužku 

Pěvecký sbor – Bělá n./R. 

Jarní koncert - ZUŠ 

Kosmetika 

Výlet na Čerchov 

Přednáška – Chodsko – Mgr. J. Nejdl 

Schůze obyvatel – ZUŠ 

Vernisáž FotoKomPost 

 



Červen  
Divadelní představení Karel IV. – ZŠ Komenského 

Kosmetika 

ZOO Plzeň – Městská rada seniorů 

11. Setkání seniorů z Furth im Wald 

Mše svatá 

Přednáška – Neurologie – MUDr. Kubiska 

Sportovní odpoledne 

Grilování na terase 

Schůze obyvatel – sebeobrana seniorů 

 

Červenec - Srpen   -   
Chodské slavnosti: Vernisáž FotoKomPost   

          Canzonetta  

                               Konrádyho dudácká muzika 

                               Chodská dudácká dílna 

                               OSK. country  

                               Folklorní skupina Mráček  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dechová hudba Domažličanka - koncert  

Dechová hudba Hájenka – koncert 

Dechová hudba Stavovanka – koncert 

Schůze obyvatel - DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Září  
Výlet na Čerchov 

Baldov, Dobrá Voda, Hrádek 

Přednáška – Řídnutí kostí a 

zlomeniny 

 ve stáří - MUDr. Richard Pikner 

Schůze obyvatel - DVD 

Kosmetika 

Koncert – dech. hudba Dupalka   

 

 

 

 

 

 

 

Říjen   
Týden v sociálních službách 

Mše svatá 

Kosmetika 

Václavská zábava – p. Vinš 

Burza knih 

Výlet – Tachov – Městská rada seniorů 

Vystoupení - ZUŠ 

Přednáška – Cestování – p. J. Novák 

Prohlídka pivovaru 

Schůze obyvatel – p. Konrády 

 

Listopad   
Mše svatá 

Seniorské odpoledne  

Přednáška – Apiterapie – p. Formánek 

Vystoupení dětí - ZUŠ 

Galerie bratří Špillarů – p. 

Sika 

Burza oděvů 

Schůze obyvatel – p. 

Adámková 

Přednáška – Izrael – p. 

Wollerová 

Canisterapie 

 



 

Prosinec  
Vánoční vystoupení – DD Staňkov   

Mše svatá  

Mikulášská zábava – p Jarábek 

Kosmetika 

Koncert sboru z Bělé n./R. 

Vánoční koncert ZŠ Komenského   

Zdobení vánočních perníčků   – Ing. Heřmanová 

Vánoční vystoupení - Mráček 

Vánoční koncert - ZUŠ Domažlice 

Vánoční posezení s klienty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Děkujeme všem účinkujícím za celoroční spolupráci.  

Jsou to: MŠ, ZUŠ, ZŠ Komenského, DD Staňkov, Mráček, SVP Domažlice, Hynek a Patrik 

Hradeckých, Domažlická dudácká muzika, Konrádyho dudácká muzika, Domažličanka, 

Hájenka, Stavovanka, Canzonetta, OSK country, Seniorský taneční klub, taneční skupiny 

Hanka, Beseda, AWO, p. Vinš, p. Peroutka, p. Jarábek, p. Tichota, Ing. Heřmanová, p. 

Bočanová, p. Perlovská, sdružení FotoKomPost, Klub českých turistů, domažlický farář M. 

Gierga, p. Hána a přednášející v rámci Seniorského klubu.  

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb-domov pro seniory, Baldovská 

638,Domažlice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva  o činnosti  

 

R O K     2 O 1 6 
 

       V roce 2016 byla pracovní činnost zaměřena na plynulost a hospodárnost provozu – 

zejména důraz byl kladen na zodpovědný přenos informací a zajištění kvality péče a rovněž 

na ekonomiku provozu tj. maximální využití kapacity a pracovních možností personálu včetně 

celkové změny 

v koncepci zajištění základních provozních činností /úklidu a praní prádla, poskytování péče 

klientům/. Důraz byl rovněž kladen na zajišťování plynulosti provozu, kontrolou zejména 

stravovacího provozu bylo dosaženo stability tohoto provozu a rovněž došlo ke zlepšení 

poskytované péče o klienty. Pozornost byla věnována odbornému proškolování provozního 

personálu /zdrav. a ošetřovatelský, pracovníky v soc. službách/ - zajistili jsme školení 

„Bazální stimulace“, které přispělo ke zvýšení kvality péče o klienty s pozitivními výsledky.    

         Na jednotlivých pracovištích – Baldovská 638, Břetislavova 84 a Prokopa Velikého 689 

byla prováděna jejich běžná údržba v objektech, došlo k vymalování 7 bytů a nebytových 

prostorů kuchyně v objektu Baldovská 638 a  7 bytů  peč. služby v objektu Břetislavova 84,  

z toho ve třech bytech byla provedena výměna lina. Dále byla prováděna celková průběžná 

údržba užívaných prostorů včetně pravidelných čtvrtletních úklidů a sanitací koupelen  

a sprch. 

         Rok 2016 byl rokem zásadní změny v provozu pracovišť Baldovská 638 a Břetislavova 

84 – došlo k přesunu bytů pod správu DSN Domažlice včetně výběru nájemného za celkem 

65 bytů s pečovatelskou službou. Dále byla k 1. 9. 2016 předána pod správu DSN Domažlice 

plynová kotelna a  k 31. 12. 2016 oba objekty. 

Pro rok 2016 bylo počítáno s těmito nezbytnými a nutnými pracemi – viz Souhrnná zpráva 

 o posouzení stavebně technického stavu budov: 

1. Zateplení objektu Baldovská 638 spojené s výměnou oken a s kompletní výměnou 

střešní krytiny -  dne 3. ledna 2017 bylo předáno staveniště za účelem celkové rekonstrukce – 

tj. výměna oken, rekonstrukce střechy a zateplení objektu s novou fasádou. Akce by měla být 

dokončena ve III. čtvrtletí 2017. 

2. Nutná výměna oken v bytech 1-18 a ve dvou přízemních provozních místnostech – 

stará dřevěná okna /1974/ byla při generální rekonstrukci v roce 2004 pouze opatřena 

nátěrem, jejich současný stav je špatný/velmi obtížná až nemožná manipulace – okna jsou 

zkroucena, špatně se otevírají i zavírají – zejména byty 17 a 18 nejdou dovřít, nevyhovující 

tepelně - izolační vlastnosti/ - nezbytná výměna původních oken za plastová – předpokl. 

náklad je 400 – 600 tis. Kč – situace trvá      

Stav: zatím je záležitost v jednání, bylo podáno jako připomínka k rozpočtu r. 2017                                                          

3. V souvislosti s trvalým obsazením všech 65 bytů s pečovatelskou službou v objektech 

Baldovská 638 a Břetislavova 84 a se současným stavem cca 150 čekatelů / z toho 35 

aktivních/se jeví značný problém v nedostatku těchto bytů s péčí a je potřeba v příštím období 

ze strany města začít hledat účinné řešení - tlak ze strany potřebných klientů je značně silný – 

situace je podchycena ve střednědobém plánu rozvoje Plzeňského kraje, avšak je potřeba 

počítat s dalšími kroky k řešení /situace je horší než před 17 lety, kdy se stavěl objekt 

Baldovská 638/. 

Stav. Situace je kritická, bytů s pečovatelskou službou je málo a žadatelů o umístění 



 s potřebou pečovatelské služby přibývá. 

4. Stejně trvale je obsazeno 70 míst na pobytové a odlehčovací službě P. Velikého 689 se 

současným stavem 117 akutních čekatelů a celkem 181 čekatelů. Je třeba hledat další řešení 

pro zvětšení kapacity domova pro seniory. 

Stav: situace je kritická, denně přibývají další žadatelé o umístění   

5. Příprava na zahájení provozu Domova se zvl. režimem od roku 2018 -  v současné 

době probíhá rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova čp. 97 a příprava 

projektu na vybavení Domova se zvl. režimem v přímé spolupráci s investorem Městem 

Domažlice. 

 

 

     V provozu kuchyně došlo v roce 2016 k plánované výměně myčky černého nádobí a na 

přelomu roku 2017 k výměně myčky bílého nádobí /původní vybavení z roku 1996/. Byla 

prováděna průběžná údržba zařízení kuchyně a rovněž potřebná sanitace všech prostorů. 

Proběhl rovněž kontrolní audit stravovacího provozu s kladným výsledkem. 

Velkou bolestí kuchyně je nedostatek samostatně vařících vyučených kuchařek - neustále 

hledáme a přijmeme i nevyučené s tím, že mohou absolvovat rekvalifikační kurz a praktické 

zaučení v naší kuchyni. Od roku 2014 je cena oběda na stanovené kalkulaci 57,- Kč a 62,- Kč 

pro cizí strávníky, získáním dalších cizích strávníků se nám daří tuto cenu udržet i přes 

zvyšování mzdových fondů a dalších režijních a nákladů. Stále trvá dokončit evidenci nutriční 

hodnoty a náročnosti stravy u jednotlivých klientů včetně odpovídající tvorby jídelníčku a 

dopracovat potřebnou recepturu jídel- zejména jde o klienty pobytové služby. 

   

           V rámci aktivační činnosti obyvatel probíhaly přednášky/ celkem 17/ a přes 

 40 jednotlivých akcí /11. ročník setkání seniorů partnerských měst, dvě vernisáže obrazů  

a další tradiční akce jako je Vavřinecká pouť, Václavská, masopust a další kulturní 

vystoupení. 

Na velmi dobré úrovni je trvalá spolupráce s mateřskými školami, Zákl. uměl. školou, DD 

Staňkov, nízkoprah. zařízením Robinson, ÚSP Zbůch  a rovněž se všemi seniorskými 

tanečními skupinami – Hanka, Beseda a Senior. tan. klub – v poslední době se velmi dobře 

rozvíjí spolupráce s Městskou policií, zejména v rámci preventivní činnosti pro seniory 

 s p. Ing. Říhovou. Aktivně se zařízení zapojilo rovněž do činnosti Městské rady seniorů  

a Klubu turistů ČR, klienti se zúčastnili 4 společných akcí. Významnou měrou ovlivnilo 

aktivizační činnost v roce 2016 uspořádání 4 seniorských výletů pod organizací Městské 

seniorské rady s tím, že finanční prostředky na dopravu hradilo město Domažlice, což je 

nejenom velká pomoc, ale i to, že se výlety pro seniory mohou vůbec uskutečnit – děkujeme 

jménem našich klientů městu Domažlice a věříme, že bude možno pokračovat v této činnosti  

i v roce 2017.   

            V uplynulém období probíhala  rovněž praktická výuka učňů /  kuchyně,  pečovatelská 

služba, kosmetika/, praxe se zúčastnili  studenti VOŠ v Domažlicích, studenti soc. zdrav. 

oboru Lék. fakulty v Brně, žáci Zvláštní a praktické školy H. Týn a účastnice rekvalifikačního 

kurzu Úřadu práce.   

     Pro naplnění zákona o soc. službách bylo pokračováno v odborném proškolování 

zaměstnanců                                                   

ve spolupráci zejména s úřadem práce a dále s různými agenturami a institucemi, pomáháme 

si i vlastními přednáškami a odborně doškolujeme své zaměstnance. Podstatnou měrou ke 

zvýšení kvality péče o klienty přispěl i dvoudenní víkendový kurz Bazální stimulace, kterého 



se zúčastnilo 22 zaměstnanců, získali registrační osvědčení k výkonu této metody a její 

pozitivní účinky jsou při péči o klienty již velmi znatelné /uklidnění klienta, zajištění dobrého 

spánku, harmonizace projevů apod./    

        V  roce 2016  pokračovalo  zapůjčování kompenzačních pomůcek potřebným zájemcům, 

trvalý zájem je o el. polohovací postele, značný zájem je i o toaletní židle,  mech. inv. vozíky, 

vysoká chodítka, sedačky na vanu a nástavce na WC  apod. -  sponzorsky získáváme starší 

pomůcky a svépomocí pod odborným dohledem vyškoleného pracovníka je repasujeme. 

V roce 2016 se nám podařilo díky sponzorským darům a úsporám pořídit 1 ks el. poloh. 

vozík, který lze použít pro individuální ovládání klientem i se zadním ovládáním průvodcem- 

to je obrovská pomoc pro personál. V závěru roku 2016 byl pořízen vertikalizační 

 a transportní zvedák TRANZIT – jedná se o maximální pomoc personálu při přesunu 

imobilního klienta z lůžka na vozík nebo na WC, kdy k přesunu stačí jeden pracovník – je to 

velká pomoc v denním provozu zejména při permanentním nedostatku pracovníků přímé 

obslužné péče. Dále bylo zakoupeno sprchovací lůžko pro potřeby II. patra, kde se zvýšil 

počet imobilních klientů a nebylo možné si půjčovat vozík z I. nebo III. patra, kde došlo 

 k plnému vytížení této pomůcky. Další nezbytnou pomůckou bude pořízení evakuačních 

podložek pro imobilní klienty – ty naše zařízení zatím nemá a při požáru se bez nich 

neobejdeme /cena 1 ks je 2.200,-Kč/.   

 

 

 

                  Činnost pracoviště pečovatelské služby Břetislavova 84 

                          

     Za uplynulé období I. pol. 2016 došlo k poskytování pečovatelské služby 165 aktivním 

klientům, 

celkem pečujeme o 186 klientů. 

Pečujeme o klienty v jejich domácnosti a naší snahou je jim v maximální míře vyhovět a 

získávat nové klienty s ohledem na skutečnost, že není dostatek míst v domově pro seniory a 

rovněž chybí byty s pečovatelskou službou. V domácnostech v terénu přibývá imobilních a 

nesoběstačných klientů se zvýšenými nároky na péči – řešíme situaci vysláním dvou 

pečovatelek, což je velmi náročné na zajištění denní péče u ostatních klientů. 

V uplynulém období byly aktualizovány individuální plány u klientů, včetně těch, kteří 

využívají pouze dovážku obědů -  u těchto klientů se snažíme o postupné rozšiřování péče z 

důvodů využití čerpání příspěvku na péči, který je klientovi na úhradu péče poskytován. 

V I. pol. 2016 byla prováděna průběžná údržba / nátěry lavic, dveří, sekání trávy  

a drobné opravy/, bylo provedeno malování 7  bytů a  ve třech došlo k výměně lina. 

V objektu je poskytována další péče – dochází kadeřnice a kosmetičky. Probíhá zde praktická 

činnost učňů, přednášková činnost /uskutečnilo se 7 přednášek/  

a aktivizační činnost včetně 11 společenských akcí - opékání vuřtů na zahradě, masopust, Den 

matek, den otevřených dveří a pod./. 

V  současné době jsou opravy a údržba řešeny objednávkou u DSN Domažlice, nutné opravy 

však trvají velmi dlouho, akce je rozdělena do více měsíců, než je dokončena. Dále došlo k 

výměně výměníků TUV z důvodu havárie /vlivem koroze oba tekly 

 a tím netekla teplá voda/, byl osazen jeden velkokapacitní výměník a  akce byla dokončena 

pod dohledem pracovnice MÚ ve velmi krátkém termínu ke spokojenosti klientů a personálu. 

 

 



 

 

 

 

Činnost pracoviště Reha-centrum pro zdravotně postižené, Kozinova 236 

                          ----------------------------------------------------------------------------------------                                                              

     V roce 2016  proběhl  kurz výuky práce na počítačích – přihlášeni byli čtyři zájemci. 

Výuka je zaměřena na vyučování základních prací včetně internetu a je přizpůsobena 

především potřebám a možnostem seniorů a zdravotně postiženým. V listopadu 2016 byl 

zahájen podzimní kurz výuky -přihlásili se 4 zájemci.                                                                                                                                          

     V roce 2016 je zaznamenáván trvalý zájem o půjčování kompenzačních pomůcek, byly 

uzavírány smlouvy na pronájem a prodlužovány smlouvy na delší dobu – velmi se osvědčilo 

elektron. zpracování půjčování formou pořízeného programového vybavení. Zapůjčování  

i stav pomůcek je na dobré úrovni. V průběhu roku byly získány formou darů další potřebné 

kompenzační   nejvíce používané pomůcky a to jsou vysoká  a čtyřkol. chodítka, rovněž 

podložní mísy, nástavce na WC a toaletní židle. 

Je poskytována informační a poradenská činnost jak pro klienty, kteří žijí ve svých 

domácnostech 

v terénu, tak i pro klienty městského domova pro seniory.    

Trvá spolupráce se servisní firmou MEYRA, snažíme se získávat levně potřebné náhradní 

díly na polohovací postele. Dobrá a finančně výhodnější je spolupráce s firmou „Petričko“, 

zejména při nákupu polohovacích postelí. Prostory Reha-centra Kozinova 236 jsou i nadále 

využívány dle platných smluv a vnitřních pravidel organizacemi zdravotně postižených, 

činnost probíhá pravidelně. 

Naší prioritou je poskytování kvalitních služeb v oblasti půjčování, oprav a rozšiřování 

sortimentu kompenzačních pomůcek, zajišťování informací pro klienty, kteří potřebují 

potřebné pomůcky.   

Rovněž v Reha-centru probíhají drobné provozní opravy, pro příští rok plánujeme postupné 

malování prostorů.   

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení činnosti a provozu nového domova pro seniory,  

Prokopa Velikého 689 Domažlice 

              ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      V roce 2016 u objektu  P. Velikého probíhalo pravidelné řešení závad na budově  a plynule 

docházelo k jejich odstraňování /např. výměna nefunkčních nouzových světel, oprava oken, 

lůžek, 

žaluzií, vytmelení popraskaných spár, upevnění vnitřních parapetů apod./.                                                                                                                                                            

Dle plánu bylo vymalováno 16 pokojů a 16 provozních místností, a chodeb za plného provozu 

včetně celkového generálního úklidu a nezbytné desinfekce. 

      Trvale vzrůstá větší náročnost péče u klientů na II. patře, kde se zdravotní stav klientů 

značně zhoršil a bylo nutno toto patro personálně posílit. Daří se nám koncepční činnost 

včetně týmové práce na jednotlivých patrech, dobře pracuje stravovací komise a tzv. Inko - 



tým- jako druzí v ČR jsme úspěšně prošli auditem podpory kontinence klientů a obdrželi jsme 

vysokou známku kvality. 

     Daří se nám udržet vysoký ošetřovatelský standard /zavedli jsme podporu péče v hydrataci 

za pomoci praktické lékařky a lékařky psychiatrie/ i přesto, že politika VZP neumožňuje vyšší 

finanční příspěvky za odbornou péči v domovech pro seniory, což je problém všech nám 

podobných  zařízení. 

     V celém roce 2016 došlo vlivem vysoké nemocnosti personálu k vyšším pracovním 

nárokům na stávající personál – v průběhu několika měsíců opustilo organizaci 5 odborně 

způsobilých zaměstnanců /důvody byly lepší plat. podmínky, příznivá prac. doba, lepší 

pracovní podmínky z hlediska fyzické i psychické zátěže – zdravotní důvody.  Stále trvá 

situace, kdy nám chybí zejména přímý obslužný personál /trvale 3 zaměstnanci – přijmeme 

 i zaměstnance bez odborného kurzu, sami provedeme základní zaškolení a seznámení  

s provozem /. Došlo ke změně koncepce provozu - na trhu práce chybí pracovníci v sociálních 

službách a zdrav. sestry /trvale spolupracujeme s úřadem práce, hledáme pomocí inzerce a na 

sociálních sítích/. Stabilizovala se úklidová činnost a rovněž úsporné cesty byly nastaveny 

 v praní prádla – snížil se příjem praného prádla a je dbáno, aby se objem vypraného prádla 

zbytečně nenavyšoval.                                                                     

      Pobytová služba je trvale poskytována 60 klientům a je okamžitě doplňována klienty  

z odlehčovací služby, u odlehčovací služby /10 klientů/se jeví značný nedostatek míst- jen 

jedno místo je pro krátkodobý pobyt, ostatních 9 klientů čeká na uvolnění místa na pobytové 

službě - 

v současné době je evidováno 117 akutních žadatelů a celkem 181 žadatelů. 

     Nastala tedy situace, kdy musíme čekat, až ze stávajících klientů pobytové služby někdo 

odejde, abychom mohli přijmout nového klienta – na lůžka je velký tlak a kapacita zařízení 

nestačí potřebám pro plynulé umisťování klientů /ti čekají na LDN Domažlice nebo  

v domácím prostředí, kde již pečující nezvládají poskytovat péči/. Nedobrou situaci částečně 

vyřeší plánovaná  rekonstrukce objektu bývalých městských jeslí s kapacitou 24 klientů, 

avšak stávající situace ukazuje, že ani tato kapacita nebude postačovat současnému 

narůstajícímu počtu žadatelů. 

V současné době při rychlém stárnutí obyvatel města by bylo potřeba nastavit záměr – 

přistavět novou část domova pro seniory s minimální kapacitou 50 klientů.                                                                                                                                         

      V průběhu roku byli naši pracovníci proškoleni na všech úrovních pracovního zařazení 

 v otázkách  PO a BOZP, první pomoci,  hygienických norem, provozních a standardních 

postupů, kurzů a seminářů  pro další vzdělávání podle zákona o soc.  službách a zákona  

o nelékařských zdravotnických povoláních. Důsledně je dbáno na odborné vzdělávání  

a odborný růst zaměstnanců – toto si klademe jako cíl pro příští období – snažíme se zapojit 

do projektů, do dalšího vzdělávání a tím zvyšovat odbornost a  kvalifikovanost zaměstnanců.         

       Trvale je kladen důraz i zaměření kontrolní činnosti na stravovací provoz, podařilo  

se dosáhnout souhry pracovníků kuchyně a pracovníků přímé obslužné péče při vydávání 

stravy formou tabletovacího systému tak, aby byl tento systém v souladu s nastavenými 

kritérii systému HACCP – průběžně je prováděna kontrola nabírání tabletů a dodržování 

nošení OOPP.                                                                         

Při tvorbě jídelníčku spolupracujeme s dietní sestrou, klienti mají individuální stravovací 

režim a dále pak prostřednictvím stravovací komise, jejíž členy jsou obyvatelé zařízení. 

Kontrolní činnost je nastavena formou přímé návštěvy pracovníků kuchyně po výdeji stravy  

v jídelnách klientů, při pravidelných kontrolních pochůzkách ředitelky a vedoucí domova  

a denně určených pracovníků. 



Spokojenost klientů je zjišťována formou dotazníků, které jsou podle zájmů klientů vyplněny 

a pak následně vyhodnoceny. 

      Došlo rovněž k přehodnocení poskytování rehabilitační péče o klienty, kteří využívají 

prostorů rehabilitace. Tato péče je zaměřena na individuální aktuální potřeby klienta a 

podporu sebepéče                                                   

o jeho osobu – klienti využívají hydroléčbu dolních a horních končetin, léčbu teplem, 

baňkování, terapymaster a parafínové zábaly, což se pozitivně odráží na  jejich zdravotním 

stavu.     

      V průběhu roku 2016 se v denním stacionáři vystřídali dva klienti – u obou došlo ke 

zlepšení zejména motorických a psychických schopností včetně k celkovému posílení 

organismu.                                                                        

     V roce 2016 byla pravidelně prováděna aktivizace klientů – jednalo se o cvičení s míči  

a rehabilitaci klientů pod vedením odborného pracovníka, pravidelně jsou konány schůze 

obyvatel, kde vystupují děti z mateřských a základních škol, lidové školy umění apod. a dobře 

hodnoceny jsou přednášky se zajímavou tématikou a jiné společenské akce.      

     Poprvé v historii domova se nám podařilo uspořádat posezení v předzahrádce na náměstí – 

akce se zúčastnilo 17 klientů, z toho 7 klientů bylo převáženo na inv. vozících. Akce byla 

velmi kladně hodnocena a vážíme si velké vstřícnosti firmy „Březina“, která se nám o vše 

náležitě postarala /občerstvení i přístup k WC/, v příštím roce počítáme s opakováním akce 

pro více klientů. 

Rok 2016 byl zaměřen na postupné další zkvalitnění a odborné zaměření poskytovaných 

služeb a na využití okolních prostor u objektu pro další činnosti pro seniory.    

V průběhu celého roku díky dlouhodobým PN a dobíráním dovolených  výrazná nestabilita 

personálního obsazení, dochází k výpovědím. 

Stabilizace personálního obsazení se daří ve spolupráci s ÚP, medializaci potřeby nových 

pracovníků, přijímáme i pracovníky bez kurzu PSS a zaučujeme v provozu, situace velmi 

náročná pro personál 

 i pro klienty. Největší fluktuace je na pozici PSS. 

Jednotlivé týmy jsou rozděleny podle podlaží, každý tým má svého vedoucího. Provozní 

záležitosti řešíme každý týden na pravidelných poradách vedoucích pracovníků a poradách 

týmů. Trvá vzájemná zastupitelnost jednotlivých pracovních pozic krom všeobecné sestry 

z důvodu specifické odbornosti, avšak všeobecná sestra plní úkoly klíčového pracovníka a 

podílí se na komplexní péči o klienty, podávání stravy a hygieně klientů.  V současné době je 

zachováván počet pracovníků na jednotlivých podlažích 1 sestra + 2 PSS nebo PPOP včetně 

víkendových či svátečních služeb. Potýkali jsme se s dlouhodobými PN u všech pracovních 

pozic, směny byly vždy řádně zajištěny. Ukazuje se potřeba posílení PSS na 3.NP, zdravotní 

stav klientů se nadále horší. 

Pro zkvalitnění péče o klienty zajišťujeme 1x měsíčně konzultace s psychiatrem přímo 

v našem zařízení, navázali jsme spolupráci s FN Praha Královské Vinohrady, kde nám 

specialista MUDr. Hrubý z nutriční ambulance zajišťoval podporu nutričně vyvážené stravy u 

klientů, kteří byli ohroženi malnutricí, nebo kteří potřebují speciální výživu do PEGu. Tato 

spolupráce byla bohužel ukončena ze strany Dr. Hrubého v listopadu 2016 bez řádného 

zdůvodnění, pochybení na naší straně je vyloučeno. 



Od loňského roku zde pracuje Koncepční tým, složený z jednotlivých zástupců týmů a 

společně hledáme řešení na zdokonalování péče o klienty i zaměstnance. Zavedli jsme u 

všech nově zaměstnaných pracovníků hodnocení nástupní praxe po třech nebo šesti měsících, 

systém se osvědčil a nutí pracovníky stále se profesně zdokonalovat v činnosti. 

Bylo vymalováno celkem 13 pokojů podle stanoveného plánu a aktuálního stavu výmalby. 

Připraveno napojení na pult požární ochrany, příprava zavedení kamerového systému 

veřejných prostor pro zvýšení ostrahy objektu. 

Údržba a nákup: zakoupeny další pratelné inkontinenční podložky, elektrický zvedák pro 

imobilní klienty, sprchové lůžko pro 2.NP, dokončena instalace EPS. 

Pravidelné údržby a revize se konají podle plánu. 

V návaznosti na plán školení zaměstnanců byli tito proškoleni zkušenými lektory v otázkách 

práce klíčových pracovníků, práce s klientem – bazální stimulace I.modul. Také proběhla 

supervize jednotlivých týmů. Pravidelným školením pak byla BOZP a požární ochrana. Další 

školení v rámci zařízení pak probíhala dle aktuální potřeby – polohování, standardy kvality, 

první pomoc. 

                                                                                       

 

              Mgr. V. Klimentová 

              ředitelka městského centra služeb 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Statistika Městského centra služeb - PS - věk obyvatel 2016 

věková 
kategorie 

nad 90 let 80 - 89 let 70 - 79 let 60 - 69 let 50 - 59 let pod 50 let 

počet 
obyvatel  

6 18 9 4 0 0 

 

 

 

 
 

 

 

Stav ke dni: 31. 12. 2016 

Nejstarší obyvatel: 94 let 

Nejmladší obyvatel: 64 let 

Celkový počet klientů: 37 

 

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory 

Baldovská 638 

344 01  Domažlice 

tel.: 379 72 58 53 

 

 

 

 



Statistika Městského centra služeb - věk obyvatel 2016 

věková 
kategorie 

nad 90 let 80 - 89 let 70 - 79 let 60 - 69 let 50 - 59 let pod 50 let 

počet 
obyvatel  

14 79 37 22 1 3 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Dne 26. 04. 2017 

     Zpracovala: Petra Řezníčková, DiS 

    

       Stav ke dni: 31. 12. 2016 
     Nejstarší obyvatel: 96 let 
  

 
  Nejmladší obyvatel: 31 let 

  
 

  Celkový počet klientů: 156 
   

  
     

  
     

  Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory 

  Baldovská 638 
      344 01  Domažlice 

     tel.: 379 72 58 53 

     Odloučené pracoviště: 

     Břetislavova 84 

      344 01 Domažlice 

     Tel.: 379 72 43 25 

      

 

 

 



Statistika městského centra služeb – věk klientů 

Domov pro seniory 
 

Věková kategorie 55-65 let 66-75 let 76-85 let 86-90 let nad 90 let 

Počet klientů 0 8 30 20 10 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejmladší klient: 69 let 

Nejstarší klient: 94 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statistika městského centra služeb – věk klientů 

Odlehčovací služba 
 

Věková kategorie 27-65 let 66-75 let 76-85 let 86-90 let nad 90 let 

Počet klientů 0 6 13 9 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejmladší klient: 66 let 

Nejstarší klient: 95 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statistika městského centra služeb – věk klientů 

Denní stacionář 
 

Věková kategorie pod 50 let 50-59 let 60-69 let 70-79 let 80-89 let nad 90 let 

Počet klientů 0 1 0 1 0 0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejmladší klient: 51 let 

Nejstarší klient: 76 let 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O Z P O Č E T 

na rok 2016 
 

Účet Název Celkem 

501 Spotřeba materiálu 4 199 456,00 Kč 

502 Spotřeba energie 1 187 001,00 Kč 

511 Opravy a udržování    368 052,00 Kč 

512 Cestovné 10 214,00 Kč 

513 Náklady na reprezentaci 5 958,00 Kč 

518 Ostatní služby 3 176 707,00 Kč 

521 Mzdové náklady 16 975 569,00 Kč 

524 Zákonné sociální pojištění 5 594 909,00 Kč 

525 Jiné sociální pojištění 68 683,00 Kč 

527 Zákonné sociální náklady 412 683,00 Kč 

538 Jiné daně a poplatky 62 000,00 Kč 

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 500,00 Kč 

542 Jiné pokuty a penále 0,00 Kč 

549 Ostatní náklady 1 049 425,00 Kč 

551 Odpisy 688 555,00 Kč 

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 147 631,00 Kč 

 Celkem náklady 33 948 343,00 Kč 

 

 

 

 

 

 



Účet Název Celkem 

601, 602 Výnosy z prodeje služeb 20 337 948,00 Kč 

603 Výnosy z pronájmu 277 898,00 Kč 

646 

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného 

majetku 

0,00 Kč 

648 Čerpání fondů 19 966,00 Kč 

649 Ostatní výnosy z činnosti 1 930,00 Kč 

662 Úroky 7 400,00 Kč 

671, 672 

Výnosy z nároků na prostředky státního 

rozpočtu 

12 325 974,00 Kč 

 Celkem výnosy 32 971 116,00 Kč 

 

 

 

 

Hospodářský výsledek – ztráta  977 227,- Kč 

 

 

 
Prezentace vybraných údajů ze závěrky roku 2016 a závěrka  

je uložena ve spisovně Městského centra sociálně rehabilitačních služeb, Baldovská 638 

v Domažlicích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Text zpracovala: Mgr. V. Klimentová 

Grafická a fotografická úprava: E. Urbanová, DiS. 
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