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I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, všeobecné informace  

 

Domov důchodců Lampertice  Lampertice 204, IČO 00195022 je zřízena jako příspěvková 

organizace Královéhradeckého kraje a poskytuje sociální službu dle § 49 domovy pro seniory, 

Zák. č. 108/2006 Sb., převážně pro mikroregion Žacléřsko a oblast Trutnovsko. 

 

Dispozice: 

Domov je provozován v třípodlažní zděné budově, postavené již v roce 1905 jako 

chudobinec. Dle některých historických pramenů bylo zjištěno, že na zasedání žacléřského 

okresního zastupitelstva 1908 bylo rozhodnuto o zřízení okresního chorobince 

v Lamperticích, ve kterém by bylo možno opatrovat přestárlé a nemocné chudé z obcí okresu 

Žacléř. Obec Lampertice dala k dispozici stavební místo vedle obecního domu č.p. 194. 

Úspěšná kolaudace budovy, která obdržela  č.p. 204. Proběhla 28.kvěna 1910 a 5. Června 

téhož roku ji vysvětil Josef John z Bernartic. O staré a nemocné zde pečovaly řádové  sestry 

kongregace sv. Hedviky.   

 

Současná kapacita Domova důchodců Lampertice je 52 klientů. Z toho počtu 38 žen (tj 73%) 

a 14 (tj. 27%) mužů a k dispozici mají jeden jednolůžkový pokoj, dvacetčtyři dvoulůžkových 

a jeden třílůžkový pokoj, některé pokoje (3) jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením. 
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 Počet klientů a gen. rozložení v Domově důchodců Lampertice k 31.12.2017             - 

36 žen a 13 mužů. 

 

Věkové skupiny ke konci roku 2017 
             

 

            

do 56 let                           1   klient tj. 3% 

57 – 64 let                        2   klienti tj. 4% 

65 – 74 let                      10   klientů tj. 20% 

75 – 80 let                      9   klientů tj. 18% 

81-   90 let                      25   klientů tj. 51% 

od  91 let                          1   klient tj. 4% 

Průměrný věk klientů v Domově důchodců Lampertice byl ke konci roku 2017- 79,9. 

   

Klienti dle přiznaného příspěvku na péči k 31.12.2017 

 

Požádáno o PNP, zatím nevyřízeno 1 klient 

 

I. stupeň (lehká závislost)         7  klientů 

II. stupeň (středně těžká závislost)     13 klientů 

III. stupeň  (těžká závislost)     16 klientů 

IV. stupeň (úplná závislost)     12 klientů 
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Přehled PNP za rok 2017 

Stupeň 

závislosti 

l/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2017 10/2017 11/2017 12/2017 

IV: 13 14 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 

III. 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 16 

II 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 13 

I. 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 

Požádáno o 

PNP 

0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 

 

 

 

 

 

 

Příjmy z příspěvku na péči za období Prosinec 2017 
     

        

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Stupeň závislosti           Částka 
      IV. 158400 
      III. 140800 
      II. 57200 
      I. 6160 
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Cílová skupina 

 

     Našimi klienty mohou být zájemci z Královéhradeckého kraje. Pokud jsou zájemci 

z jiného kraje, posuzuje se u nich nebo vazba na Královehradecký kraj (Cílová skupina DD 

Lampertice - senioři, kteří mají bydliště v Královehradeckém kraji, případně s prokázanou 

vazbou na Královehradecký kraj). Většinou tou vazbou je bydliště rodiny. Ke konci roku 

2017 nikdo z klientů Domova důchodů Lampertice nepocházel (neměl) trvalé bydliště v jiném 

kraji než v Královehradeckém.  

 

Graf – okres dřívějšího bydliště klientů DD Lampertice 

 

      

47 klientů Trutnov tj. 96% 

2 klienti Náchod tj. 4% 
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Obsazenost (obložnost) lůžek v roce 2017 

 

 

 

 

- Leden obložnost 97,7%,  klientů 50,81 z 52 (klientů kapacita) 

- Únor obložnost lůžek 99,79%  klientů 51,89 z 52 (klientů kapacita) 

- Březen obložnost 99,94%, klientů 51,97 z 52 (klientů kapacita) 

- Duben obložnost 98,91%, 51,43 z 52 (klientů kapacita) 

- Květen obložnost100%, 52 z 52 (klientů kapacita) 

- Červen obložnost 100%, 52 z 52 (klientů kapacita) 

- Červenec obložnost 98,57%, 51,26 z 52 (klientů kapacita) 

- Srpen obložnost 99,19%, 51,58 z 52 (klientů kapacita) 

- Září obložnost 100%, 52 z 52 (klientů kapacita) 

- Říjen obložnost 98,82%, 51,39 z 52 (klientů kapacita) 

- Listopad obložnost 99,94%, 51,97 z 52 (klientů kapacita) 

- Prosinec obložnost 98,33%, 51,97 z 52 (klientů kapacita) 

 

Průměr za rok 2017 obložnost 99,26 %, 51,61 z 52 (klientů kapacita) 
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Počet nástupů, ukončení pobytu v DD Lampertice v roce 2017 

 

 

Cílem Domova důchodců Lampertice je: 

Zajištění životních potřeb klientů, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o tělesnou hygienu, 

pomoc v komunikaci, stravování, oblékání a obouvání. Pomoc klientům při volnočasových 

aktivitách, při vyřizování svých osobních záležitostí, styk s blízkými a známými lidmi. 

  

NABÍZENÉ SLUŽBY 

 

V souladu s § zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, poskytuje Domov tyto činnosti: 

1) Poskytnutí ubytování 

2) Poskytnutí stravy 

3) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

4) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

5) Zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím 

6) Sociálně terapeutické činnosti 

7) Aktivizační činnosti 

8) Poskytnutí základního sociálního poradenství 

9) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 

 

     Domov důchodců Lampertice zabezpečuje poskytování zdravotní péče. Služby jsou 

klientům poskytovány na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí služby v Domově důchodců 

Lampertice. Podrobněji jsou služby definovány v Individuálním plánu jednotlivého klienta. 

 

Nástup/ukončení 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2017 10/2017 11/2017 12/2017 

Nástup  2 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 

Ukončení pobytu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Ukončení pobytu 
- úmrtí 
 

3 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 2 
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    V Domově je zajištěna nepřetržitá ošetřovatelská a zdravotní péče všeobecnými sestrami a 

pracovníky v sociálních službách. 

 

Doplňkové služby, které Domov nabízí: 

1) Přímo v Domově pro zájemce služby kadeřnice (dle potřeby klientů, většinou 1x 

týdně), holičské (2x v týdnu), pedikúra (dle potřeby klientů, většinou 1x týdně) 

2) Prodej textilu (většinou 2x ročně přímo v Domově) nebo je možno realizovat 

každý týden při nákupu. 

3) Nákupy pro klienty (většinou každý týden) 

4) Domov vytváří podmínky pro realizaci v oblasti kulturní, společenské, výtvarné, 

sportovní. 

 

Ceník poskytovaných služeb za rok 2017 v Domově důchodců Lampertice 

 

Od 1. dubna 2017 změna v úhradách v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, obojí v platném znění takto: 

 Ubytování - pokoj   Denně  Měsíčně 
 Se 

stravou celkem  

 Jednolůžkový  156,- Kč   4.680,- Kč   9.000,- Kč 

 Dvoulůžkový se sprchou a WC   

          
 146,- Kč  4.380,- Kč   8.700,- Kč 

 Dvoulůžkový  136,- Kč  4.080,- Kč  8.400,- Kč 

 Tří a vícelůžkový  126,- Kč  3.780,- Kč  8.100,- Kč 

 

Celodenní stravování normální i dietní: 144,- Kč denně = 4.320,- Kč měsíčně 

Stravovací jednotka = průměrná denní hodnota spotřebovaných potravin 84,- Kč 

Provozní náklady související s přípravou stravy - denně 60,- Kč 

Pro výpočet měsíční úhrady je stanoveno, že všechny měsíce v roce mají 30 dnů, bez ohledu 

na to, kolik dnů skutečně mají. Při tomto způsobu bude klient s celoročním umístěním ve 

skutečnosti o 5 dnů zvýhodněn - 12x30=360, zatím co počet dní v roce je 365 (366). 
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Schopnost hradit úhradu za období Prosinec 2017 
  

     

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Schopnost platit          Počet klientů 
   Plná úhrada 39 
   Plná úhrada (se spoluúčastí) 
   Neuhrazeno 13 
   Neuhrazeno (se spoluúčastí) 
   

      
 

                            
 
 

  Platba úhrady dle smlouvy za období Prosinec 2017 
 

  
   

        
 

 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Z              Způsob úhrady Bydlení Strava Celkem 
    Ú             Úhrada klienti 199219 221184 420403 
    S              Smluvní doplatek 0 0 0 
    D              Dávky hmotné nouze 0 0 0 
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Vývoj neuhrazena a doplatků za období Prosinec 2017 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Vývoj neuhrazena a doplatků za období Prosinec 2017  

Smluvní 
úhrady 

1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2017 10/2017 11/2017 12/2017 

Smluvní 
doplatek 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dávky 
hmotné 
nouze 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neuhrazeno 
 

7736 7029 7082 11879 12206 11965 11839 11210 11210 11210 11210 11177 
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Každý měsíc slavíme s klienty narozeniny – oslava narozenin, ale přejeme jim i k jejich 

svátkům 

 
 

Narozeniny 
a svátky 
klientů 

1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2017 10/2017 11/2017 12/2017 

Narozeniny  1 6 3 7 5 5 4 6 4 4 5 2 

Svátek 0 5 4 1 4 3 5 2 10 2 3 2  

Nejmladší klient v roce 2017: 53 let 

Nejstarší klient v roce 2017: 99 let nedožitých 

Nejčastější užívané jméno v roce 2017: Marie 6x 

Výčet akcí uspořádaných pro klienty v r. 2016: 

 

Na konci každého měsíce se plánuje co se bude „dít“ za aktivity, akce následující měsíc. 

V roce 2017 v DD Lampertice níže uvedené aktivity, akce 

 

  Klienti mohou vznést nápady, připomínky k aktivitám. A to již v dotazníkovém šetření, které 

děláme několikrát za rok nebo při schůzkách sociálních pracovníků. Jsme rádi, když se 

vyjádří. Je to pro nás zpětná vazba. 

 

10.1.2017        Oslava narozenin - leden  

17.1.2017        Šipkový turnaj o ceny do 4. místa. Vítězky z řad žen. 

14.2.201       Oslava narozenin – únor. Předem osloveni oslavenci - přizvání hostů. Průběh 

narozeninové oslavy: dopoledne výjezd na nákup, vyinkasování nákupu, příprava pohoštění, 

sestavení stolů k oslavě a slavnostní prostření, průběh oslavy - povídání, konzumace 

pohoštění 2 hosté od jedné oslavující klientky. Další hosté a oslavující celkem 8 slavících 

V závěru oslavy obdrželi všichni oslavenci květiny. 

 

21.2.2017    Vystoupení p. Šedivého - Hašlerovy písničky. P.Šedivý z Prahy "stylově 

oblečen" do černé peleríny a klobouku zazpíval při doprovodu na kytaru Hašlerovy písničky 

Mezi písničkami poutavě vyprávěl o životě Karla Hašlera. 

 

23.2.2017        Prodej textilu, oděvu, obuvi – Firma Hlávko. Nakupováno dle seznamu 

požadavků - předem vypracováno klíčovými pracovníky spolu s jejich klienty. Dále pomoc s 

nakupováním na přání jednotlivých klientů přítomných na místě prodeje. 

 



13 

 

28.2.2017     Masopust v DD Dvůr Králové nad Labem. Výborné občerstvení, zábava, 

masky, hudba, tanec. 

7.3.2017          Oslava MDŽ. Před zahájením "Oslavy při živé hudbě" ředitel Ing. Bc.Viktor 

Selinger všem ženám (klientkám) individuálně na pokojích popřál ke svátku MDŽ a předal 

květiny. Po předání květin byla zahájena zábava při živé hudbě v jídelně. Poslech hudby, 

tanec za asistence personálu. Malé pohoštění. 

 

14.3.2017        Oslava narozenin – březen. Předem osloveni oslavenci, pozvání hostů z řad 

rodin a spoluobyvatel oslavenců. Dopolední výjezd na nákup, vyinkasování nákupu, příprava 

pohoštění, příprava a slavnostní prostření stolů ve společenské místnosti, doprovod klientů na 

oslavu,  průběh oslavy - povídání, konzumace pohoštění. Oslavenci dvě klientky. Přítomni 

rodinní příslušníci, spoluobyvatelé oslavenců. Po ukončení obdržely obě oslavenkyně květiny 

pořízené Domovem. 

 

23.3.2017     Vystoupení dětí ze Speciální školy HSM Trutnov+ hraní společenských her, 

skládání Puzzlí (žáci a klienti). Upravení jídelny a doprovod klientů na vystoupení.  Děti si 

připravily hudební  a taneční vystoupení za asistence dvou pedagogů. Po vystoupení - tanec 

na taneční hudbu se žáci převlékli a připravili si pro naše klienty různé aktivity na rozvoj, 

udržení paměti, rozvoj motorických schopností. Žáci si přinesli své pomůcky, hry. Některé i 

ručně vyrobené. Vždy u stolu seděl nějaký žák s našim klientem. Žák pomáhal, soupeřil s 

našim klientem nebo naopak. Vše, ale bylo v přátelském duchu. Do těchto ativit se zapojili i 

pedagogové a personál DD. Žáci měli ze svých i úspěchů našich klientů radost. Všem se práce 

velice líbila. Panovala skvělá atmosféra. Žáci se nebáli naše klienty oslovovat, dotýkat se jich. 

Myslím si, že tato akce měla význam propojit dvě generace. Což se výborně povedlo. 

Aktivity: skládání Puzzle. Hraní domina - ovoce, barvy. Kolíčky - počítání,(hra o štěstí, 

házení kostkou, trefování se do otvorů v kostce).  Člověče nezlob se – desková 

hra.Vybarvování obrázků - fixy, pastelky. 

 

28.3.2017  Čtení z velkého příběhu Bible. Příprava společenské místnosti, křesla do 

půlkruhu, oslovení klientů, doprovod. Čtení kapitol: Hospodinův přítel. Elizerovy námluvy. 

Ezau a Jakub. Povídání o přečtených kapitolách.   

 

31.3.2017    Návštěva MŠ Pohádka Žacléř – setkání s dětmi a shlédnutí divadelního 

vystoupení. Přijali jsme pozvání do MŠ Pohádka v Žacléři. Přivítaly nás děti, popovídali jsme 
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si, klienti obdrželi dětmi namalované obrázky. Poté jsme byli pozváni na divadelní 

vystoupení, které jsme sdíleli společně s dětmi. Vládla příjemná atmosféra, klienti byli velmi 

spokojeni. Propojení generací. 

  

3.4.2017      Velikonoční jarmárek MŠ Pohádka Žacléř. Po příjezdu uvítání ředitelkou a 

dalšími členy pedagogického sboru. Naši klienti si vše nejdříve prohlédli, poté nakoupili 

drobné výrobky, za symbolické ceny. Po nákupu jsme byli pozváni na pohoštění  - kávu a 

domácí moučník. Po příjemném pohoštění a popovídání jsme se odebrali zpět domů. Cílem 

propojení generací. 

 

6.4.2017         Výlet na velikonoční výstavu do Teplic nad Metují. Oslovení klientů, přípravy 

na cestu. Prohlídka výstavy s výrobky pro velikonoční výzdobu. Přijato občerstvení od 

personálu Domova Setkání s naším bývalým klientem. Odjezd s nádhernými dárky do 

Domova. 

 

10.4.2017          Hudební pořad „Hej páni konšelé“. Písně Karla GOTTA, zpívá p. Šimon 

Pečenka. 

 

12.4.2017       Oslava narozenin duben. Předem osloveni oslavenci, pozvání hostů. 

Dopoledne výjezd na nákup, vyinkasování nákupu, příprava pohoštění, slavnostní prostření 

stolů ve společenské místnosti, průběh oslavy - povídání, konzumace pohoštění. Klientka si 

pozvala dvě rodinné příslušnice a svoji spolubydlící. Další oslavenkyně měla pozvané 3 

rodinné příslušníky.  

 

13.4.2017        Sledování DVD Tři oříšky pro Popelku 

27.4.2017        Seznámení a přečtení Domácího řádu. Domácím rozhlasem osloveni klienti. 

Připomenutí, opětovné seznámení s Domácím řádem. Diskuze.  

 

27.4.2017        Čarodějnický rej s taneční a poslechovou zábavou. Čarodějnické kostýmy- 

personál. Od 12.30 hod. "rejdění po pokojích" a pozvání klientů na odpolední taneční a 

poslechovou zábavu při živé hudbě. Zábava od 13.30 hod. Pohoštění: pivo, ochucená voda, 

grilované párky. Tanec s čarodějnicemi a přítomným personálem. Sólo zpěv klientů do 

mikrofonu - lidové písničky s hudebním doprovodem. 
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5.5.2017          Muzikoterapie – skupinová. Úvod bez hudby: nácvik dirigování rukama, 

střídání rytmu. Průběh: spuštění hudby - dechová hudba - lidové písničky. Dirigování rukama 

dle nácviku. Rozdány percuse nástroje -  bubínek s činelky malý, dřevěné tyčky, chřestivá 

vejce, rolničky na plast. rukojetí, bubínek s činely velký - rytmický doprovod reproduk. hudby 

Nástroje prostřídány všem klientům. Spontální zpět několika klientů.  

 

11.5.2017        Výtvarná činnost – malování záložek do knih. Výroba – kolíček s kouskem 

molitanu a namáčení do libovolných barviček. A tím libovolně klienti vytvářeli různé tvary na 

záložkách. 

 

 

11.5.2017        Povídání u kávy – téma Jaro – porovnání dříve a dnes. Okruhy ke zvolenému 

tématu: astrologické jaro, vynášení Morany, VELIKONOCE, pálení čarodějnic, lampionový 

průvod, MÁJ -  průvod, májky, líbání pod rozkvetlým stromem, probouzení přírody, v dnešní 

době extrémy v počasí, jarní kvítí, jarní bylinky a použití, jarní práce na zahrádkách. 

 

12.5.2017        Pobyt na terase s muzikou 

16.5.2017   Oslava narozenin květen. Příprava:dopoledne výjezd na nákup, příprava 

pohoštění, příprava a slavnostní prostření stolů ve společenské místnosti, doprovod klientů na 

oslavu. Průběh oslavy: povídání a poslech tlumené hudby, konzumace pohoštění, povídání, 

vzpomínání. Oslavenci se svými nejbližšími. 

 

18.5.2017        Vystoupení dětí ze ZŠ Bernartice ke Dni matek 

23.5.2017      Osázení mobilní miniZahrádky květinami. Příprava na terase - zemina, květiny, 

prostor, doprovod klientů, přivezení klientů na "iv",zahrádka - nasypána zemina, seznámení s 

květinami, pojmenování, rozplánování výsadby květin, ukončení – zálivka. Vyfocení mobilní 

zahrádky. V průběhu roku fotky použity do soutěže o nejkrásnější mobilní zahrádku. 

 

25.5.2017       Výtvarná činnost – lepení korku na karton. Další použití jako podložky pod 

hrneček. 

6.6.2017        KGD „malé hry“ a odpolední zábava při živé hudbě. Disciplíny  - kuželky, 

šipky. Soutěž o ceny od 1-3 místa. Převaha vítězek. Jeden mužský klient na třetím místě. 

Odpoledne zábava při živé hudbě, tanec, pohoštění. 
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8.6.2017         KGD „velké hry“. Zahájení - ředitel Ing. Bc. Viktor Selinger. Sportovní hry - 

šipky, kuželky. Tombola pro klienty. Vyhlášení vítězů. Disciplína pro doprovody - tombola s 

netradičními cenami. Volná zábava při živé hudbě. V průběhu celého dne občerstvení. 

Soutěžící: BD Hajnice, DO JUstynka Hronov, Pečovatelská služba Žacléř, DD Heřmanův 

Městec,  DD Dvůr Králové n/Lab., DD Trutnov – Frimla, DD Nová Paka, DPS Vrchlabí, DD 

Broumov, DD Tmavý Důl, DD Teplice n/Met., DD Černožice, DD Lampertice. 

 

5.6 - 9.6.2017   Výstava výtvorů klientů v areálů DD Lampertice. DD Police n/Met., DpS 

Nová Paka, DD Černožice, BD Hajnice, DD Lampertice 

 

15.6.2017       Oslava narozenin – červen. Příprava pohoštění, stolů ve společenské místnosti. 

Doprovody klientů a jejich hostů. Průběh oslavy – povídání, vzpomínání, pohoštění. Předání 

kytiček oslavencům. 

 

22.6.2017      Spartakiáda v DO Justynka Hronov. Osloveni klienti, příprava na cestu. Při 

vcházení klienti dostali cedulky na razítka ze soutěží (za splnění úkolů). Soutěžilo se -šipky, 

kuželky,dopovědět přísloví, kuželky u všech dostali razítka na cedulky. Ve 12 hodin už hrála 

hudba a začalo se tančit. K obědu se podával výborný guláš s pečivem. Ve 13 hodin bylo 

vyhlášení vítězů ze šipek a kuželek.V našem družstvu jsme měli výherkyni. Dostala pohár a 

diplom, měla velkou radost. S ohledem na teplé počasí tanec, občerstvení.  

 

28.6.2017   Povídání na terase a dopovězení pořekadel a vysvětlení. Doříkávání 

předtištěných pořekadel, povídání o počasí, dovolený. 

 

29.6.2017      Výlet do Police nad Metují. Oslovení klientů na základě pozvánky slavnosti u 

příležitosti 80. výročí založení domova. U vstupu do domova jsme dostali pamětní medaile 

Program byl pestrý a všem se líbil. K občerstvení byli koláče, zákusky a hojnost nápojů. 

Někteří klienti si i prohlédli domov a okolí domova. 

 

30.6.2017      Muzikoterapie – skupinová. Rádio + CD, perkuse nástroje: bubínek s činelky, 

dřevěné tyčky, chřestivá vejce, rolničky na plastové rukojeti, činelky v dřevěném kruhu. 

Vyjádření emocí a projevů emocí pomocí hudebních nástrojů. Spuštěna reprodukovaná hudba  

- nejdříve dirigování rukama - jedna, druhá, obě – střídání. Rozdány nástroje k rytmickému 

doprovodu reprod. hudby, kdo znal text i zpíval. Nástroje postupně prostřídány. 
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3.7.2017        Procvičování paměti a skládání Puzzle. Ukázky předmětů, ovoce. Vysvětlování 

na co se daný předmět používá. Rozšiřování slovní zásoby. 

 

10.7.2017      Výlet Oranžový dům – kavárna Trutnov. Oslovení klientů, přípravy na cestu. 

Odjezd do Oranžového domu - Trutnov. Transport z auta do kavárny, posezení venku, 

objednání dle nabídky - káva - různé druhy, zákusek - různé druhy, nealkoholické pivo, 

limonády. Kuřáci využili čas na kouření. Povídání o dřívějším životě, práci, rodině. Transport 

do auta. Prohlídka autem města Trutnov. Zastávka na "vrtulích" (větrná elektrárna) Bečkov. 

Návrat do DD. 

 

11.7.2017      Hraní společenských her Člověče nezlob se. Sestaveny tři skupinky po čtyřech 

hráčích. U dvou stolů hráli samostatně, jen občas dohled nad hrou. Všechny to bavilo a velmi 

živě u toho diskutovali, jak se to hraje, jak se správně hází kostkou a všelijaký názory na hru. 

 

13.7.2017      Oslava narozenin červenec. Osloveni oslavenci, hosté. Přípravy na pohoštění, 

doprovody klientů. Průběh oslavy: povídání, konzumace pohoštění. 

 

 

14.7.2017      Trhání červeného rybízu v zahradě DD a očištění, vytřídění v jídelně  

 

17.7.2017    Výlet Oranžový dům – kavárna Trutnov. Příjezd k Oranž.domu - dopomoc z 

auta, posazení venku, objednání občerstvení (zákusky, chlebíčky, káva, džus), povídání i s 

obsluhujícími klienty Oranž. kavárny. 

  

27.7.2017      Čtení z knihy Harlekýn. Čtení, povídání nad obsahem.  

 

31.7.2017       Dočtení příběhu z Harlekýnky. Čtení, povídání nad obsahem.  

3.8.2017      Výlet – Muzeum Chalupění v Radči u Úpice. Na základě článku v Úpických 

novinách nakontaktováno Muzeum v Radči. Osloveni klienti na základě získaných informací 

z článku, od personálu z webu. Přípravy na cesty. V Muzeu - uvítání personálem, paní nás 

provedla celým areálem, s ohledem na imobilního klienta na iv., spustila i některé stroje.  

Prohlídka historického muzea zemědělství, řemesel, prádelnictví, hraček z Podkrkonošského 

regionu se velmi líbila. Po prohlídce jsme se občerstvili v místním "kiosku" ,  
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8.8.2017      Míčové hry a procvičování paměti v jídelně. Hodit míčem, říct slovo a další 

slovo říci na konečné písmeno předcházejícího slova. 

9.8.2017       Předčítání z knihy – ve velké jídelně  

 

10.8.2017       Zahradní slavnost -  DD Vrchlabí „Co jste hasiči“. Pozvánka z DD Vrchlabí. 

Oslovení klientů. Uvítání personálem, p. ředitelkou. Ukázka hasičské techniky – dobrovolní 

hasiči Dolní Branná. Možnost prohlídnout si vybavení hasičského auta, možnost zeptat se 

hasičů na podrobnosti např. ze zásahů u dopravní nehody. Paní ředitelka vysvětlila průběh 

soutěžního odpoledne. Postupně jsme se šli nahlásit na soutěže. Klienti dostali kartičky na 

zaznamenávání splněných úkolů. Postupně obešli s našim doprovodem soutěže. Po splnění 

všech úkolů si soutěžící vyzvedli diplom a mohli si vybrat cenu za splnění úkolů. Všichni si 

vybrali cenu podle svého uvážení. Po soutěžím jsme dostali občerstvení. Možnost popovídat 

si, odpočinout pod starým Kaštanem.  

  

10.8.2017       Oslava narozenin – srpen. Předem osloveni oslavenci, hosté, příprava stolů, 

pohoštění. Posezení s oslavenci a jejich nejbližšími – spoluobyvatelé, rodiny. Povídání, 

občerstvení, vzpomínání, předání květin. 

 

 

16.8.2017       Předčítání z knihy – ve velké jídelně  

 

17.8.2017   Výlet – Muzeum Chalupění v Radči u Úpice. Oslovení klientů, příprava na 

cestu. Prohlídka muzea. Posezení a povídání s průvodkyní. 

 

18.8.2017      Setkání klientů a sociálních pracovníků 

22.8.2017    Procvičování paměti a házení s míčem. Klientovi hozený míč a musel vymyslet 

slovo na konečné písmeno předešlého slova, když vymysleli slovo tak hodili míč zpět na 

personál.  

24.8.2017     Výlet – DD Teplice nad Metují 

 

25.8.2017    Procvičování paměti a házení s míčem. Hozen míč, říct slovo, další klient musel 

vymyslet slovo na konečné písmeno slova předešlého. 
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31.8.2017  Exkurze Stacionář Trutnov. Odjezd do Stacionáře v Trutnově, prohlídka 

Stacionáře, navázání spolupráce na další období. 

 

4.9.2017         Čtení z Bible 

5.9.2017         Procvičování paměti a házení s míčem 

5.9.2017         Výlet na šachtu v Žacléři a návštěva cukrárny 

 

8.9.2017      Muzikoterapie – skupinová. CD přehrávač, CD, perkuse nástroje - bubínek s 

činelkami 2x, chrastivá vejce, činelky na rukojeti, dřevěné tyčky, kovové lžíce. Představení se 

- každý sdělil nejdříve křestní jméno - oficiální, poté zdomácnělé a potom opakování s 

vytleskáváním po slabikách. V dalším kole příjmení, při opakování opět vytleskávání po 

slabikách. Spuštění CD - lidové písničky, rozdány perkuse nástroje - procvičování rytmiky, 

kdo chtěl zároveň zpíval. Vypnuta hudba, nástroje přesunuty na tác - postupně každý ztvárnil 

použitím nástroje emoce, zvuky (radost, strach, ticho, bouřka apod..).  

 

11.9.2017      Výlet do Ratibořic do muzea Viktorka. Osloveni klienti. Přípravy na cestu. 

Prohlídka muzea herců, jejich předmětů, hlášek, plakátů apod. V přízemí v restauraci 

občerstvení a přišel se za námi podívat a popovídat majitel, herec TOMÁŠ MAGNUSEK 

 

3.10.2017     Míčové hry a slovní hříčky. Házení míče, podávání míče vedle sedícímu a říkání 

slov.  

4.10.2017       Čtení z Bible. Čtení příběhů a diskuze.  

 

4.10.2017     Malování talířů a hrnků. Oslovení, příprava jídelny, rozsazení klientů, příprava 

pomůcek. Bylo na každém, co na talíř a na hrnky namaluje a to i podle jeho fantazie. 

Některým klientům jsem pomáháno. Všechny výrobky doneseny na terasu, nalakovány. 

Tvorba jmenovek, naaranžování výstavky. Výrobky použity jako dárky k vánocům pro rodiny 

nebo sponzory. 

 

5.10.2017 Výlet do DD Pilníkov. Domluva, oslovení klientů, příprava na cestu. Seznámení s 

aktivizační pracovnicí, s ostatními klienty. Vysvětlení postupu a druhu vyrábění. Některým 

klientům nutno pomoci. Občerstvení, povídání, rozloučení, odvezení krásných výrobků do 

Lampertic. 
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10.10.2017 Míčové hry a procvičování paměti v jídelně. Vymýšlení slov na končící písmeno 

předcházejícího slova. 

 

10.10.2017 Tajný turnaj. Tajný turnaj. Příprava ve velké jídelně. Pozvání klientů rozhlasem a 

indiv. na pokojích - stále "Tajný turnaj. Doprovod klientů do jídelny. V jídelně turnaj 

odtajněn - "Člověče nezlob se". Všichni přítomní souhlasili se zapojením se do hry. 

Předvedeny ceny o které se hraje - až do 4. Umístění. Ženy 3x, muž 1x mezi oceněnými. 

 

 

 

13.10.2017 Muzikoterapie – skupinová. Příprava místnosti: přestavění židlí a křesel - do 

otevřeného oválu. Připraveno rádio + CD (dechová hudba), perkuse nástroje, tácek, perkuse 

nástroje : bubínek s činelky, dřevěné tyčky, chřestivá vejce, rolničky na plastové rukojeti, 

činelky v dřevěném kruhu. Doprovod klientů do místnosti, posazení. Průběh – uvítání, 

představení se - každý přítomný - jméno a příjmení, vysvětlen průběh, představeny perkuse 

nástroje. Spuštěna hudba - dechovka, lidové písničky, dirigování do rytmu - jedna ruka, poté 

druhá ruka, pak obě. Rozdány nástroje – prostřídány. Kdo chtěl, zpíval. Zastavena hudba, 

nástroje uloženy na tác - obešla jsem s nástroji klienty s požadavkem, aby vybrali nástroj, 

vyjádřili emoce, zvuky (např. radost, strach, lásku, bouřku, ticho....). Opět spuštěna hudba – 

valčíky, lidové písničky. Rozdány a prostřídána nástroje, vyzvání ke zpěvu. 

 

 

16.10.2017 Čtení z Bible. Čtení příběhů a diskuze. 

17.10.2017 Výlet do Obřího akvária v Hradci Králové. Oslovení, příprava na cestu. Příjezd 

do Hradce Králové. Vyslechnutí přednášky, prohlédnutí koster ryb. Po schodech na dřevěnou 

lávku - prales , včetně vlhkosti a tepla – vyhlídka. Prohlídka  akvária ve tvaru tunelu, ve 

kterém jsme se nacházeli. Výtahem na projekci dokumentárního filmu – příroda ukončení 

prohlídky. Dále občerstvení u MD. Posezení v zahrádce: občerstvení - káva, Coca - Cola,  

koblížky, zákusky, hranolky. 

 

20.10.2017 Volby 2017 

20.10.2017 Muzikoterapie – skupinová. - rádio + CD (dechová hudba, lidové písničky) 

perkuse nástroje : bubínek s činelky, dřevěné tyčky, chřestivá vejce, rolničky na plastové 

rukojeti, činelky v dřevěném kruhu, tácek. Průběh: uvítání  a vysvětlení, co budeme dělat, 

každý klient se představil, předvedení perkuse nástrojů Spuštěna reprodukovaná hudba- 
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dirigování do rytmu, jednou rukou, poté druhou, nakonec oběma. Rozdány perkuse nástroje, 

postupně prostřídány - rytmika, kdo chce i zpívá. Zastavena hudba, perkuse nástroje umístěny 

na tácek. Zadání - vyjádření pojmenovaných emocí , zvuků ( déšť, vítr, bouřka, radost, 

smutek....)- každý z klientů  vybral nástroj - ostatní tleskali. Opět spuštěna hudba, rozdány 

nástroje, prostřídány, zpěv. 

 

 

25.10.2017 Míčové hry. Průběh: přivítání, každý se představil, cvičení s Overballem 

 statická cvičení. Klient natáhl ruce s míčem před sebe a zpět, poté předal sousedovi. Klient 

uchopil P míč rukou a dal si ho do podpaží L ruky, vyjmul zpět a předal míč sousedovi, další 

kolo provedeno zrcadlově. Přednožení, míč položen na nohy, poté uchopen a předán 

sousedovi. Dynamická cvičení - klient si prohnětl v prstech míč a předal sousedovi. Předávání 

míče do kruhu- zrychlování. Předávání 2 míčů v kruhu, jdoucích v protisměru, zrychlování. 

Míče na zem, výkopy, personál uprostřed usměrňuje tak, aby si kopl každý. 

 

 

26.10.2017 Cimbálovka Františka Černého. Lidové písničky - housle, cimbál, basa, zpěv. 

27.10.2017 Výlet na výstavu vláčků (modely) Trutnov 

 

1.10.2017 „Dušičkové povídání“. Zvyky, tradice, vzpomínání na nejbližší zemřelé. 

1.11.2017 Relaxační cvičení. Donesení a rozdání šátků, vysvětlen postup cvičení. 

Pojmenovali jsme to RELAXAČNÍM CVIČENÍM. 

 

7.11.2017 Pyžamová párty. Vstupenkou bylo pyžamo, noční košile jak pro personál, tak 

klienty. Osloveni klienti na odpolední zábavu v pyžamech a to i zaměstnanci. Hudba 

reprodukovaná. Rozdání lžic na stravování, předmětů na muzikoterapii, šátků. Všichni zpívali 

a používali nástroje a to i včetně zaměstnanců. Zaměstnanci i k tomu tančili. Skromné 

občerstvení  bábovka, káva, džus.  

 

9.11.2017 Sledování DVD Jak se budí princezny 

 

13.11.2017 Vykrajování vánočních motivů na zdobení ze speciální hmoty „vánoční pečení“. 

Oslovení klientů na tvorbu. Připraveno těsto (kukuřičný škrob, soda, voda). Jídelna 

připravena, stoly uzpůsobeny lepší spolupráci a diskusi. Vysvětlen postup. Rozdány 
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vykrajována, válečky na těsto. Výtvory opatřeny dírkou pro budoucí zavěšení ozdob na 

stromeček, větve.  Vykrajování klienty bavilo, vzpomínalo se. Později bude vykrájené 

„pečivo“ ještě obarveno klienty a dále uzpůsobeno na vánoční výzdobu. 

 

14.11.2017 Barvení šišek na vánoční výzdobu 

14.11.2017 Tajný turnaj. Osloveni klienti na Tajný turnaj. Připravení prostorů a cen. 

Soutěžní disciplíny: hod tenisovým míčkem do koše, zavazování tkaničky na čas, 

připevňování kolíčků na karton na čas. Na konec všeho jsme zkusili si zahrát TICHOU 

POŠTU. Rozebrány ceny (sloni) dle vlastního výběru. 

 

20.1.2017 „Babinec“ Setkání s ženami z Klubu žen Žacléř. Klientům nahlášeno, že dnes 

přijede KLUB ŽEN ZE ŽACLÉŘE si povídat, posedět, zavzpomínat. Po obědě příprava 

místnosti, občerstvení. Povídání s ženami, vzpomínání, předání dárečků, popřání krásných 

svátků. 

 

23.11.2017 Oslava narozenin – listopad. Příprava občerstvení, místnosti, stolů. Oslavenci, 

jejich spoluobyvatelé, rodiny. Posezení, vyprávění, občerstvení. Přípitek, předání květin. 

  

24.11.2017 Vánoční trhy Justýnka Hronov. Oslovení klientů, přípravy na cestu. Prohlídka 

výstavky s krásnými výrobky – Vánoce. Občerstvení, povídání se zaměstnanci Domova. 

 

29.11.2017 Zdobení vánočních stromků. Oslovení klientů, příprava ozdob. Každý stromek 

ozdobený dle fantazie klientů. Nejvíce se zamlouval stromek před DD, který byl z přírodních 

materiálů. 

 

25. 11. 2016 Vánoční výstava v Teplicích nad Metují. Pozvání, oslovení klientů, přípravy na 

cestu. Prohlídka výstavky, posezení. Popovídání se zaměstnanci Domova. 

 

1.12.2017 Zdobení větviček na chodby. Nastříhání větví na požadovanou výšku. Ozdobení 

větví připravenými osobičkami z těsta a pomerančové kůry. Roznesení výzdoby po Domově. 

 

4.12.2017 Návštěva psí kamarádky. V rámci projektu Ježíškova vnoučata do, kterého byl náš 

Domov zapojen nás navštívila paní se psem v rámci Canesterapie. Odpoledne osloveni klienti 

na seznámení se psem. Pes chodil s paničkou, možnost podat pamlsek, pohladit si ho. 
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5.12.2017 Canesterapie. Dopoledne přijelo „JEŽÍŠKOVO VNOUČE“ v podobě tří pejsků. 

S paní majitelkou jsme se dohodli, že se s nimi bude chodit po pokojích. U někoho pobyt 

v náruči, u někoho na lůžku. Možnost pochovat si, podat pamlsek. 

 

6.12.2017 Předvedení a ukázka vánočních dárků. Ježíšek byl u nás v Lamperticích trochu 

dříve. Představení dárků od Ježíška: tabule na psaní, velkého Člověče nezlob se, boty 

s tkaničkou pro zlepšení motoriky rukou, dřevěné věci na zlepšení motoriky rukou, cvičební 

pomůcky, ale největší potěšení udělaly pomůcky na muzikoterapii. Dalším dárkem žehličky 

na Enkaustiku. 

  

7.12.2017 Den s Mikulášem, Andělem a Čertíkem. Rozdání nadílky. Někteří klienti 

zavzpomínali na dětství – básničky, písničky. Pozvání na zábavu při živé hudbě. Možnost 

zatančit si, popovídat, zazpívat, drobné občerstvení. 

 

11.12.2017 DVD na jídelně Jak se budí princezny 

 

11.12.2017 Vystoupení dětí ze ZŠ Žacléř – Dramatický kroužek. Připravena jídelna, 

doprovody klientů, osloveni klienti. Přivítání dětí a doprovodů. Vystoupení dětí – dvě scénky, 

zazpívání koled. Po skončení děti rozdali všem klientům namalované obrázky. 

 

12.12.2017 Vystoupení dětí ze ZŠ Bernartice. Upravena jídelna, osloveni a doprovod klientů. 

Děti měli připraveno pásmo vánočních koled a písní. Někteří klienti si s nimi zazpívali. 

Hudební doprovod žákyně a pedagogický doprovod. Na konec všichni dostali od dětí 

vlastnoručně upečené cukroví, které rozdali.  

  

14.12.2017 Hra ze slovy. Oslovení klientů, vysvětlení aktivity. Procvičování paměti. Např. 

auto, končí slovo na o, tak další otoman. Slovo končí na n další slovo nůž. Použití tabule pro 

lepší vizualizaci slova. 

 

14.12.2017 Učení s Notebookem (vánoční dárek od Ježíškových vnoučat). Po hře se slovy 

nabídnuto učení na počítači - notebook od Ježíškových vnoučat pro klienty.Vysvětlení jak se s 

tím pracuje - názorná ukázka. Hodně se klienti zajímali co a jak funguje. Přečtení několika 

zpráv z internetu o známých hercích.   
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14.12.2017 Oslava narozenin  - prosinec. Oslovení klientů. Pozvání rodinných příslušníků. 

Nákup, připravení stolů, místnosti. Oslava s klientkami a rodinnými příslušníky. Povídání, 

občerstvení, vzpomínání. Předání květiny, popřání. 

 

15.12.2017 Tvořivé odpoledne s dětmi (Hasiči z Bernartic – dobrovolní hasiči). Oslovení 

klientů, příprava jídelny, přivítání. Rozdělení dětí a klientů. Vysvětlení výroby, postupů. 

Rozdání materiálů pro výrobu. Vyrábění vánočních svícínků na svíčku. Druhý výrobek 

vyrábění svícínků na čajovou svíčku ze skleniček. Vzájemná spolupráce nejmladší generace 

s našimi klienty. Vzájemná spolupráce, povídání si, předávání zkušeností.  

  

19.12.2017 Vyzkoušení vánočního dárku. Oslovení klientů, příprava jídelny, pomůcek pro 

ENKAUSTIKU - malování žehličkou na papír k tomu určený.V jídelně připraveno video v 

notebooku, taky připraveny pomůcky: papír, žehlička,voskovky. Klientky se usadily u stolu a 

sledovaly video. Potom s každou klientkou zvlášť zkoušeno malování. 

 

21.12.2017 Vánoční odpoledne s předáním dárků od Ježíškových vnoučat (Gast – pro – gril, 

druhý dárek od rodiny z Trutnova – harmonikář). Osloveni klienti na odpolední posezení s 

předáním dárků od Ježíškových vnoučat. Připravena jídelna, občerstvení. První dárek od 

Ježíškových vnoučat byl venkovní gril, který osobně přivezl majitel firmy s manželkou, který 

nám ho věnoval jako sponzorský dar. Přivezl sebou i kuchaře, který připravil gril i maso na 

něm. Druhý dárek od Ježíška byl pro klienta, který si přál harmonikáře. Skvělá atmosféra, 

povídání, vzpomínání, občerstvení. 

 

24.12.2017 zdávání vánočních balíčků 

 

    Skoro každý pracovní den začínal v roce 2017 „ranním společným cvičením na židlích“, 

kterého se ø účastní od  15 až po 35 klientů, jak ve kterém měsíci a který den. Samozřejmě 

záleží na momentálním zdravotním stavu, schopnostech a zájmu klienta.  Účast je dobrovolná, 

ne každý den mají všichni klienti chuť na cvičení za zvuků reprodukované hudby. Pro skalní 

příznivce se však rozcvička stala neodmyslitelným začátkem dne. A někdy se zájemci jen 

těžko vejdou na jídelnu, kde rozcvička probíhá. Na toto cvičení jsou klienti doprovázeny 

(berle, chodítko, iv), ale i samostatně si na cvičení dojdou. Někteří toto cvičení berou jako 
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společenskou událost, popovídání si s ostatními klienty. Někdy je cvičení obohaceno o 

procvičování paměti. Někdy oživeno šátky, balóny nebo jinými pomůckami. 

 

    Když počasí dovolí jsou klienti bráni na vycházky do okolí v doprovodu personálu. Někdo 

na vozíku, někdo pěšky, jak aktuální zdravotní stav dovolí. Jinak někteří klienti samostatně se 

prochází okolo DD, po vsi. Rádi využívají posezení v parku. V průběhu roku se k nám do 

parku přestěhoval pan Vodník. Který se zabydlel u jezírka. Klienti mají možnost využít 

posezení na lavičkách v parku právě u tohoto vodníka nebo pod vysokými smrky v parku za 

prádelnou. 

 

    Každý měsíc (pokud není změna) společně oslavíme narozeniny klientů, v tom kterém 

měsíci narozených. Klienti si pozvou hosty z  Domova i příbuzné, známé. Domluví se 

s aktivizačním personálem jak si oslavu přestavují. Koho pozvat, co nakoupit. Každý 

oslavenec si v den svých narozenin může přát, co bude podáváno k obědu pro všechny 

v Domově. Někdy jsou narozeniny zrušeny např. z důvodu chřipky. Někdy jsou slouženy 

např. dva měsíce dohromady. Hodně v poslední době využíváme k narozeninovým oslavám 

společenskou místnost. Je to prostor moc nevyužívaný. Ale narozeninové oslavy jsou, zde 

v takovém komornějším prostředí. 

 

    Schůzky s klienty a vedením se konají dle potřeby, většinou na přání klientů, když je 

potřeba s něčím seznámit, nebo něco řešit.  

 

    Schůzky s klienty a sociálními pracovníky snažíme se o určitou pravidelnost. Vždy je 

několik témat k diskusi. Klienti i sociální pracovníci, tak mají možnost si sdělit informace, 

přání, potřeby. Informovat jak teoreticky, tak prakticky. 

 

 

    Průběžně umožňujeme půjčování knih a časopisů z vlastní knihovny. 

 

     Během roku se promítala videa, DVD filmy, fotky z minulých let, z různých akcí pro 

oživení vzpomínek. 
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     Také chodíme s klienty, kteří mají zájem zapálit svíčku, pomodlit se, poprosit k 

„Madonce“, která nás chrání a je umístěna za Domovem. Někteří klienti chodí zapalovat 

svíčku samostatně.  

 

    V průběhu roku 2017 probíhala výroba věcí pro radost, pro výzdobu, výstavy, jako dárky 

pro sponzory. Ale také přáníčka- Vánoce. Z důvodu špatné jemné motoriky klientů však tato 

aktivita upadá. 

 

    Denně také jsme prováděli dle přání, rozpisu (činnosti individuální, tak v menších 

skupinkách) s klienty nácvik chůze (berle, hole, doprovod, chodítko), postavování do 

chodítka, zachování nebo rozvoj jemné motoriky, cvičení fyzické. Ale i cvičení pro rozvoj 

psychických dovedností: předčítání z časopisů, hra s kostkami, určování čísel, počítání, 

procvičování paměti, prohlížení fotografií, povídání si, deskové hry. Cviky na udržení 

dovedností jako psaní a kreslení. Dechová cvičení, relaxační rehabilitace, individuální 

cvičení, „masírování“ hřejivou mastí. 

 

 

    Protože náš Domov se nachází na vesnici, kde není žádný obchod, zajišťujeme pro 

klienty nákupy v Trutnově v některém z marketů. Bylo tak i v roce 2017. Snažíme se každý 

týden, ale ne vždy to z provozních důvodů vyjde.  

 

    Nová společenská místnost, již není dlouho nová, ale stále si zachovává tento název. Tato 

zmíněná místnost byla dostavěná v listopadu 2009. Stále jí využívají jak klienti, tak i 

zaměstnanci. Klienti jí využívají k odpočinku, ke sledování tv, nebo když mají návštěvu. 

V této místnosti je k dispozici DVD, počítač s internetem. Tato společenská místnost během 

roku je jakousi propojovačkou, bezbariérovým výstupem, vstupem mezi hlavní budovou 

Domova a parkem za Domovem.  
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II. Plnění úkolů v personální oblasti 

 

 

K 31.12.2017                                       evidenční počet zaměstnanců     přepočtený počet 

CELKEM                                                          34                                 33,75 

Z toho: THP (ředitel,ekonom,zásobovač)          4                                               4 

Všeobecné sestry včetně vrchní sestry   7                              6,75 

Pracovníci v sociálních službách            12                                          12 

Sociální pracovníci                                   2                                      2 

Kuchaři a pomocní kuchaři                      4                                      4 

Pradleny                                                    2                                      2 

Uklízečky                                                  2                                      2 

Údržbář, řidič,                             1                                       1 

                                   

V roce 2017 ukončili pracovní poměr 7 zaměstnanců. Nově nastoupili do pracovního poměru 

6 zaměstnanců. 

Byly uzavřeny dohody o provedení práce se 3 zaměstnanci a ukončeny byly nejpozději 

31.12.2017. 

 

Limit mzdových prostředků 10 303 000,00 Kč 

Čerpání mzdových prostředků 
10 302 180,00Kč – 

99,99%1 

Platy zaměstnanců 10 234 110,00 Kč 

Na ostatní osobní náklady 68 070,00 Kč 

 

Nemocnost byla ve výši 8,09% 

 

 

Průměrný fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2017 34 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců 33,462 

Průměrný plat bez OON 25 083,00 

Průměrný tarifní plat 16 212,90 

                                                 
1 Celkové čerpání limitu mzdových prostředků 
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Průměrná platová třída 6,64 

Průměrný platový stupeň 10,39 

Průměrný platový stupeň ve třídě 1-3 12 

Sumarizovaný přehled o vyplacených mimotarifních složkách - 

Osobní příplatky celkem 624 845,00 

Osobní příplatky na 1 zaměstnance 18673,30 

Odměny celkem 1 123 000,00 

Průměrné odměny na 1 zaměstnance 33 560,00 

Příplatky za vedení celkem 120 950,00 

Příplatky za vedení na jednoho vedoucího zaměstnance 40 316,00 

Zvláštní příplatky celkem  72 770,00 

Zvláštní příplatky na jednoho zaměstnance s tímto nárokem 4 548,00 

Příplatky za SO + NE celkem 327 137,00 

Příplatky za SO + NE na jednoho zaměstnance 14 869,90 

Příplatky za noc celkem 184 336,00  

Příplatky za noc na jednoho zaměstnance 11 521,00 

Pohotovost 26,00 

Příplatky za svátek celkem 165 751,00 

Příplatky za svátek na jednoho zaměstnance 7 534,14 

Celkem vyplaceno za dovolené a ostatní náhrady 955 416  

Nemocnost v procentech 8,33 

Placená přesčasová práce 45 021,00 

Podíl mimotarifních složek v celkovém objemu vyplacených prostředků mimo OON v % 

Příplatky a doplatky       14,62 

Z toho osobní příplatky 6,10 

Odměny 10,97 

 

 

Náklady na vzdělávání byly vyčerpány v částce 69 558,00Kč. 

Vzdělávání zaměstnanců –všeobecné sestry si své znalosti pravidelně doplňují ať už přímo na 

našem pracovišti, ale i mimo naše zařízení (studium VŠ, certifikované kurzy, konference, 

školení), čímž si kontinuálně udržují úroveň registrovaných a vzdělaných sester. 
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Vzdělávání ostatních zaměstnanců v přímé péči je zajišťováno průběžně, z poměrně bohaté 

nabídky agentur nebo na školeních organizovaných přímo naším Domovem, nebo sousedními 

domovy v rámci okresu nebo kraje. Všichni pracovníci (všeobecné sestry, sociální pracovnice 

a pracovníci sociálních služeb) v přímé péči o klienty v r. 2017 absolvovali školení – 

vzdělávání zaměřené na péči o klienty a standardy kvality v sociálních službách. Všichni 

splnili minimální požadované množství 24 hodin pro rok 2017, ale většinou školení 

zaměstnanců přesáhlo 30 hodin. Opět jsme se snažili využít zdarma pro nás pořádaného 

vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje. 

Uvádím několik příkladů dalších absolvovaných vzdělávacích akcí: 

 

- Ekonomka se v roce 2017 zúčastnila sedmi seminářů v Hradci Králové na témata  

legislativní změny v oblasti účetnictví příspěvkové organizace, v oblasti mezd a 

personalistiky a daňové oblasti, Jednotný ekonomický systém Královéhradeckého kraje 

(JEKIS), FAMA  (Evidence majetku Královéhradeckého kraje). 
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III. Hospodaření organizace 

1.  Ekonomické ukazatele r. 2016 

 

 

 

 

4. Účet 
Plán 

2017 

Plnění 

2017 

Skut. 

2016 

%plnění 

plánu 

2017 

Rozdíl 

skut.- 

plán  

2017 

Rozdíl 

skut.17- 

skut.16 

Index 

2017 

k 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

provozní 

příspěvek 

672-500, 0501 

1910,00 1910,00 1753,3 100,00 0 156,7 108,95 

Dotace MPSV 

672-600, 0603 
4964,57 4964,57 3183,00 100,00 0 1781,57 155,97 

Vlastní výnosy:        

úhrady od 

klientů 

602-30, 0431, 

0311 

4800,00 4988,565 4671,6 103,93 188,565 316,965 106,78 

Příspěvek na 

péči 

602-400, 0435 

5200,00 4926,768 5110,3 94,75 -273,23 -183,532 96,41 

Tržby od 

zdravotních 

pojišťoven 602-

500, 0400-0406 

2700,00 3030,531 2546,3 112,24 330,53 484,231 119,02 

Součet: 19574,57 19820,434 12328,2 101,25 245,86 7492,234 160,77 

stravování zam. 

602-600, 0313 
150,00 158,943 131,8 105,962 8,943 27,143 120,59 

obědy cizí-

soc.služby 602-

700, 0312 

0 2,3 3,0 0 2,3 -0,7 76,66 

ostatní tržby 

602-xx 
0 0 0 0 0 0 0 

Odepsaná 

pohledávka 

643-30 

0  0 0 0 0 0 0 

Ostatní výnosy 

 669-0300 
0 0 127,4 0 0 -127,4 0 

Zúčt.fondů 

648-03xx 
60,00 51,752 36,7 86,25 -8,248 15,052 141,01 

Jiné ostatní 

výnosy 

649-30 

0 0 0,3 0  0 0 

výnosy celkem 

6XXXX 
19784,57 20033,431 17564,0 102,78 248,86 2469,43 114,06 
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Účet 672-0501 provozní příspěvek: Tato položka je tvořena prostředky od zřizovatele, tedy 

od Královéhradeckého kraje. 

Účet 602-0311 úhrady od klientů za poskytnutou stravu. 

Účet 602-0431 úhrada od klientů za pobyt.  

Účet 602-0435 jsou úhrady Příspěvku na péči od klientů. 

Účet 602-04xx tržby od zdravotních pojišťoven: Zdravotním pojišťovnám je fakturovaná 

vykázaná zdravotní péče o naše klienty, kterou vykonávají registrované zdravotní setry u nás 

zaměstnané.  

Účet 648-0300 zúčtování fondů: Jedná se o čerpání peněžních prostředků z rezervního fondu 

– darů sponzorů na úhradu hudebních vystoupení pro naše klienty a nákup drobného materiálu 

používaný při ručních pracích klientů, na nákupy kytiček k narozeninám. Dále jsou 

prostředky použity na nákup tácků, kelímků, drobného občerstvení, cen do tomboly a pohárů 

pro vítěze soutěží konaných v příležitosti Krkonošských gerontologických dnů. 
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2. Neinvestiční výdaje  

 

 

 

Plán 

2017 

Skutečn. 

2017 

Skut. 

2016 

%čerpání 

rozpočtu 

2017 

Rozdíl 

skut.- 

plán  

2017 

Rozdíl 

skut.17- 

skut.16 

Index 

2017 

k 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

prostředky na platy 

5213X 
10303,0 10302,18 9084,5 99,99 -0,82 1217,68 113,41 

soc.zdrav.poj. 

5243X,4X 
3307,0 3707,80 3048,0 112,11 400,8 659,8 121,64 

spotřeba materiálu 

5016X 
325,00 361,37 215,2 111,19 36,37 -146,17 167,92 

potraviny 

501-330,035x 
1600,0 1696,19 1625,0 106,01 96,19 71,19 104,38 

Čistící a prací prostř. 

501-360, 033x 
350,0 342,02 336,1 97,72 -7,98 5,92 101,76 

Drob.dlouhodob.majetek 

501-5X, 0461 
100,0 74,06 100,5 74,06 -25,94 -26,44 73,69 

prádlo a textil  

501-370, 036x 
50,0 48,91 28,9 97,82 -1,09 20,01 169,23 

OOPP 

527-700, 0350 
60,0       52,71 121,6 87,85 -7,29 -68,89 43,34 

spotřeba  zdrav.mat 

501-67, 0453-0460 
50,00 43,73 40,9 87,46 -6,27 2,83 106,92 

spotřeba vody 

5024X 
50,0 30,26 41,2 60,52 -19,74 -10,94 73,45 

spotřeba elektřiny 

5023X 
700,00 700,58 665,8 100,08 0,58 34,78 105,22 

opravy a údržba 

5113X 
600,00 287,57 425,5 47,93 -312,43 -137,93 67,58 

Školení zaměst. 

527-400, 0320 
60,00 69,56 50,7 115,93 9,56 18,86 137,19 

 pošta a spoje 

5183X, 031x,0490,0570 
50,00 52,56 68,0 105,12 2,56 -15,44 77,29 

Likvidace odpadů 

5184X, 042x 
200,00 224,67 225,4 112,34 24,67 -0,73 99,68 

Ostatní služby 

5187X,6X 
630,00 319,28 468,35 50,68 -310,72 -149,07 68,17 

vedení účtu, popl.bance 

518-800,045x 
20,00 20,07 15,6 100,35 0,07 4,47 128,65 

poh.látky,paliva 

5014X,  
25,00 29,12 28,0 116,48 4,12 1,12 104,00 

FKSP 

5273X 
190,00 204,68 135,0 107,73 14,68 69,68 151,61 

odpisy 

5513X 
472,00 486,61 451,0 103,09 14,61 35,61 107,89 

náklady z DDM 

558 
300,00 677,65 293,0 225,88 377,65 384,65 231,28 

ost.náklady-5123X 

5494X,5133X,525-300 
88,00 279,24 78,2 317,32 191,24 201,04 357,08 

Náklady celkem: 19530,00 20010,82 17546,42 102,46 480,82 2464,4 114,04 
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Účet 511 Opravy a údržba představuje položky týkající se opravy výtahu, servis ČOV, 

každoroční výmalby kuchyně a přilehlých prostor, výmalby sesterny a kanceláře vrchní 

sestry, oprava pračky W 4041 H, oprava žehlícího kompletu FABER a další drobnější opravy. 

Další větší nákladovou položkou je účet 518 Služby. Jedná se o služby v oblasti bezpečnosti 

práce a požární ochrany, poradenské služby firmy PPS Consult – supervize psychologa 

p.Jelínka. Dále zde jsou zaúčtována hudební vystoupení konaná pro klienty a tyto částky byly 

účtovány z rezervního fondu – z darů našich sponzorů. Nemalou položkou jsou pak platby za 

likvidaci odpadu účtu 518-042x. 

 

3. Spotřeba vody a elektřiny 

 

Účet 
Plán 

2017 

Skutečn. 

2017 

Skut. 

2016 

%čerpání 

rozpočtu 

2017 

Rozdíl 

skut.- 

plán  

2017 

Rozdíl 

skut.17- 

skut.16 

Index 

2017 

k 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

spotřeba vody 

5024X 
50,0 30,26 41,2 60,52 -19,74 -10,94 73,45 

spotřeba elektřiny 

5023X 
700,0 700,58  665,76 100,08 0,58 34,82 105,23 

 

 

Spotřeby energií jsou také velkými položkami čerpání finančních prostředků.  
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Skupina nákladových účtů v Kč Hlavní činnost 

materiálové náklady (501) 2595410,53 

mzdové a související (521,52X) 14135023,24 

služby (518) 772095,58 

energie (502) 730840,00 

opravy a údržba (511) 287571,16 

cestovné (512) 18916,00 

náklady na reprezentaci (513) 2744,91 

Náklady z DDHM (558) 677653,55 

ostatní  303955,00 

odpisy (551) 486612,00 

Celkem 20010821,97 

  

Na základě dotačního řízení a Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje č. SR_17_3943362 byl přiznán účelově určený příspěvek  ve výši 4 964 570,-Kč.  

 

4. Investiční výdaje 

 

V roce 2017 nebyly pořízeny žádné investice. 

 

5. Hospodářský výsledek 

 

Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo především snahou o úspory a 

naplněním příjmové stránky rozpočtu. Průběžně se snažíme o přehodnocení a zvýšení 

přiznaného příspěvku na péči našich klientů.  
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6. Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku, peněžní krytí fondů 

a HV 

 

Fond: FO FKSP IF RF 

Stav k 1.1.2017 438 339,59 54 684,78 271 962,46 1 482 010,19 

Příděl po FV 

2017 
10 000,00   

7 649,41 

 

Tvorba celkem  204 678,00 469 050,00 55 774,00 

- povinná     

- dotace     

- z odpisů   469 050,00  

- ostatní    55 774,00 

Čerpání celkem  154 459,00  389 000,00 51 751,91 

Stav 

k 31.12.2017 
448 339,59 104 903,78 352 012,46 1 493 681,69 

Návrh na 

rozd.HV 
10 000,00   12 609,92 

Stav po FV 458 339,59 104 903,78 352 012,46 1 506 291,61 

 

7. Stav bankovních účtů k 31.12.2017 

 

Běžný účet  (241-11                        2 176 362,11  

Běžný účet (241-12)                        1 236 107,19 

FKSP                                                  130 365,69 

Depozitní účet - pozůstalosti                34 180,85 

Depozitní účet – klienti                              543,38 

 

8. Autoprovoz 

 

Celý rok jsme podle potřeby využívali obě služební vozidla - Škoda Octavia Combi, 

registrační značky 5H2 3782, a VW Transportér, registrační značky 4H7 1419. 

S Octavií jsme najeli 21 527 km s průměrnou spotřebou 5,33 l nafty na 100 km. Pro 

porovnání, v technickém průkazu vozidla je uvedena průměrná spotřeba  město/90/120 ve 

výši 5,7 / 3,9 / 4,5 litrů na 100 km. To by představovalo průměr asi 4,7 l/100km. Takové 
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celoroční spotřeby jsme nedosáhli, protože naši spotřebu nepříznivě ovlivňuje horské 

prostředí – dlouhá zima, sníh, kopce a převážně krátké vzdálenosti, které jezdíme pro potřeby 

Domova. Čistý náklad je 31 501,00 Kč. Na 1 km je to tedy 1,46Kč. 

S VW Transportérem jsme najeli 5 010 km, což byly cesty na nákupy pro obyvatele téměř 

každý týden a výše zmíněné malé výlety s klienty. Průměrná spotřeba vychází na 8,43 l 

/100km. V technickém průkazu je psaná spotřeba 9,6 /6,3/7,5, to je asi 7,8 l/100 km. Čistý 

náklad je 12 611,00 Kč a  na 1 km pohonných hmot je 2, 52Kč. 

 

9. Kontrolní činnost 

 

Okresní správa sociálního zabezpečení Trutnov – v roce 2017 byla provedena kontrola 

odvodu pojistného bez závažných chyb. 

Zdravotní pojišťovny – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění nebyla 

provedena. 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje – kontrola personální a mzdové agendy – kontrolou 

byly zjištěny drobné nedostatky, které byly odstraněny v dané lhůtě. 

 

10. Inventarizace majetku a závazků 

 

Inventarizace majetku je nařízena a prováděna dle směrnice ředitele Domova. Čtvrtletně je 

prováděna inventarizace hotovosti v pokladně drobného vydání, důchodové pokladně a 

pokladně peněžních karet klientů. Vkladní knížky klientů jsou kontrolovány pololetně. 

Majetek v evidenci organizace v majetku Královéhradeckého kraje byl inventarizován k datu 

30. 9. 2017. Ostatní majetek jako sklady, závazky a pohledávky byly inventarizovány       

k 31. 12. 2017.  
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IV. Závěr 

 

Rok 2017 byl pro Domov náročný zejména kvůli několikadenním výpadkům el. energie i 

přesto se zaměstnancům Domova pod vedením nadřízených povedlo zajistit řádný chod 

Domova.  

 V ekonomické části je domov stabilní jak v příjmové tak i ve výdajové stránce. Své 

pohledávky a závazky řádně eviduje a plní. Poskytuje tak dobrou základnu pro klid našich 

klientů, kterým je zajištěn servis všech základních i některých nadstandartních služeb a 

personálu, který může odvádět a odvádí nadstandartní péči 

V oblasti personální jsme za rok 2017 nalezli nové zaměstnance, kteří se dobře 

zapracovali. Všichni zaměstnanci jsou ochotný k práci nad rámec pracovní náplně nebo jsou 

ochotni se zúčastnit i akcí, pořádaných mimo jejich pravidelnou pracovní dobu. Bez těchto 

aktivit a vlastní iniciativy by jen těžko šlo zajistit zájmové a kulturní vyžití klientů našeho 

Domova. 

Domov důchodců Lampertice má v širokém okolí dobré jméno o které je potřebovat 

pečovat. Budovat důvěru mezi klienty a zaměstnanci. Poskytovat moderní péči s lidským 

dotekem a péčí ku prospěchu všech, zejména pak našim klientům. 

V roce 2017 bylo provedeno mnoho oprav. Jednalo se o opravy v kuchyni, prádelně 

nebo v provozní části budovy (výtah). Byla koupena nová sněhová fréza a zřízen sklad 

inkontinenčních pomůcek. Dále bylo vyměněno drobné zařízení Domova a vylepšeno zázemí 

klientů. V neposlední řadě proběhla výměna 26 matrací klientů. Původní molitanové matrace 

byli vyměněny za pasivní antidekubitní matrace a Domov zakoupil i jednu aktivní 

antidekubitní matraci.  

          Zaměstnanci i vedení Domova se neustále snaží zlepšovat podmínky pro pobyt klientů 

v domově a to jak po stránce materiální, tak i po stránce péče o klienty.  

        Domov se dočkal i příjemné zprávy ze strany zřizovatele, který zadal studii na 

rekonstrukci domova. Domov důchodců Lampertice v roce 2020 oslaví 110 let od 

kolaudačního rozhodnutí. V různých formách poskytoval péči o svoje obyvatel po celou dobu 

svojí existence. Do dnešní doby se dočkal mnoha dílčích úprav, ovšem je nutné se zabývat 

celkovým stavem budovy, které jak již bylo řečeno, bude 110let. 

 

V Lamperticích dne 3. 2. 2018 

Zpracoval: Ing. Viktor Selinger 

  ředitel Domova důchodců Lampertice, z podkladů dalších zaměstnanců  


