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1.

INFORMACE O DOMOVĚ PRO SENIORY U PRAMENE
LOUNY
Domov pro seniory U Pramene Louny je příspěvkovou organizací Města

Louny. Domov pro seniory má registrované tři služby:
➢ DOMOV PRO SENIORY
◦ Poskytuje sociální, zdravotní a rehabilitační služby seniorům, kteří se ocitli
v nepříznivé sociální situaci. Poskytuje služby seniorům, kteří z různých
důvodů nemohou žít ve svém domácím prostředí nebo využívat jiných typů
sociální služby. Jedná se o pobytovou službu pro seniory. Do domova pro
seniory jsou přijímáni klienti starší 65 let. Kapacita poskytované sociální
služby je 129 lůžek.
➢ DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
◦ Poskytuje sociální, zdravotní a rehabilitační služby osobám, které trpí
Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a jiným typem demence a
jsou odkázáni na pomoc druhé osoby. Služba je poskytována osobám
starším 45 let. Jedná se o pobytovou službu pro seniory. Kapacita
poskytované sociální služby je 16 lůžek.
CÍLEM DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JE:

➢ snažit se vytvořit klientům domova příjemné, důstojné a bezpečné prostředí
➢ poskytovat klientům individuální péči vycházející z jejich individuálních
potřeb, zájmů a cílů
➢ snažit se udržovat a zachovávat soběstačnost klientů v rámci jejich
možností
➢ spolupracovat s rodinami a přáteli klientů
➢ zajistit standardní úroveň poskytovaných služeb
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➢ zajistit dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků
➢ zajistit vzdělávání pracovníků v sociálních službách
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM JE:

▪poskytnutí ubytování
▪poskytnutí stravy
▪zajištění ošetřovatelské péče
▪pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
▪pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
▪zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
▪aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činnosti
▪pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
➢ AZYLOVÝ DŮM
◦ Poskytuje pobytovou službu na přechodnou dobu osobám v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kteří nejeví známky akutního
onemocnění a nevyžadují ošetřovatelskou péči. Služba je určena hlavně pro
oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší (ne osoby
žijící dlouhodobě bez domova), rodiny s dětmi nebo rodič s dětmi. Kapacita
poskytované sociální služby je 9 lůžek.
Základní činnosti:
• poskytnutí ubytování
• pomoc při zajištění stravy
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
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2.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Všichni pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci dosáhli v roce
2016 zákonných 24 hodin dalšího vzdělávání.
V průběhu roku 2016 došlo ke vzdělávacím akcím:
➢ vzdělávací akce zajištěné zaměstnavatelem
▪ Jak na emoce vlastní či klienta – Bc. Weberová Alena
▪ Polohování a prevence dekubitů – Bila Bohemila
▪ Úvod do práce klíčového pracovníka – Bc. Reitmayerová Alena
▪ Seminář s ředitelkou DSUP – Bc. Černá Jana
➢ vzdělávací akce, které si zajistil zaměstnanec
➢ školení PO a BOZP

3.

EVIDENCE ŽADATELŮ O POBYT V DOMOVĚ PRO
SENIORY A DOMOVĚ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

V evidenci žadatelů o přijetí do Domova pro seniory bylo na konci roku 2016
evidováno 16 schválených žádostí, kterým z kapacitních důvodů nemůžeme ihned
vyhovět. Počet žadatelů bylo celkem 16, z toho bylo 5 mužů a 11 žen.
Z celkového počtu žadatelů je 6 lounských občanů, 8 žadatelů je ze spádové
oblasti a 2 žadatelé jsou mimo město Louny a spádovou oblast.
V evidenci žadatelů o přijetí do Domova se zvláštním režimem bylo na konci
roku 2016 evidováno 10 schválených žádostí, kterým z kapacitních důvodů
nemůžeme ihned vyhovět.
Počet žadatelů k 31. 12. 2016 bylo celkem 10, z toho 2 muži a 8 žen. Z celkového
počtu žadatelů je 5 lounských občanů, 3 žadatelů je ze spádové oblasti a 2 žádatelé
jsou mimo město Louny a spádové oblasti.
Za rok 2016 byla odmítnuta 1 žadatelka, která si podala žádost o přijetí do
Domova se zvláštním režimem. Důvodem odmítnutí bylo nesplnění podmínek přijetí
do domova, vzhledem k diagnóze žadatelky.
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Sociální šetření provedená před nástupem do domova pro seniory a domova se
zvláštním režimem za rok 2016.

Sociální šetření před nástupem za rok 2016

4.

Soc. šetř. na odd. následné péče

30

Soc. šetř. v domácím prostředí

13

Osobní jednání v domově

44

INFORMACE O POBYTU KLIENTŮ, ÚHRADA ZA POBYT A
STRAVU

Počet pokojů v DSUP

Jednolůžkový pokoj

16

Dvoulůžkový pokoj

50

Třílůžkový pokoj

2

Třílůžkový sociální pokoj

1

Čtyřlůžkový pokoj

1

Počet pokojů na DZR

Jednolůžkový sociální pokoj

2

Třílůžkový sociální pokoj

2

Čtyřlůžkový sociální pokoj

2
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CENÍK ÚHRADY POBYTU PLATNÝ OD 1. 7. 2013
ÚHRADA ZA
MĚSÍC*

ÚHRADA ZA
DEN

UBYTOVÁNÍ

STRAVNÉ

VRATKY
**

JEDNOLŮŽKOVÝ
POKOJ

9248,--Kč

304,--Kč

190,--Kč

114,--Kč

75,--Kč

JEDNOLŮŽKOVÝ
SOCIÁLNÍ
POKOJ

8670,--Kč

285,--Kč

171,--Kč

114,--Kč

75,--Kč

DVOULŮŽKOVÝ
POKOJ

8639,--Kč

284,--Kč

170,--Kč

114,--Kč

75,--Kč

TŘÍLŮŽKOVÝ
POKOJ

8183,--Kč

269,--Kč

155,--Kč

114,--Kč

75,--Kč

TŘÍLŮŽKOVÝ
SOCIÁLNÍ
POKOJ

7727,--Kč

254,--Kč

140,--Kč

114,--Kč

75,--Kč

ČTYŘLŮŽKOVÝ
POKOJ

7575,--Kč

249,--Kč

135,--Kč

114,--Kč

75,--Kč

ČTYŘLŮŽKOVÝ
SOCIÁLNÍ
POKOJ

7422,--Kč

244,--Kč

130,--Kč

114,--Kč

75,--Kč

KATEGORIE

Poplatek za objednání odpolední svačiny činí 10,- Kč.
Poplatek za objednání druhé večeře činí 10,- Kč.
Poplatek za používání vlastních elektrospotřebičů činí 80,- Kč za měsíc.
Poznámka:
* pobyt v nemocnici se počítá pro 30,42 dnů, tj. průměr dní za rok, který připadá na
jeden měsíc 365/12=30,416
**za dobu nepřítomnosti se vrací část stravného; osobám, kteří neplatí plnou úhradu
pobytu se vrací částka převyšující nedoplatek jejich úhrady.
Slevy na úhradě

Počet klientů se slevou na úhradě ke dni 31. 12. 2016

33,--Kč

Nejmenší částka slevy na úhradě ke dni 31. 12. 2016

56,--Kč

Největší sleva na úhradě klienta

4859,--Kč
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5.

POČET KLIENTŮ ZA ROK 2016 (domov pro seniory a domov se
zvláštním režimem)
Kapacita

Počet klientů k 31. 12.
2016

Muži

Ženy

Celkem

Přijatí

Propuštění

Zemřelí

DSUP

129

33

91

124

36

9

30

DZR

16

5

10

15

6

1

5

DSUP
Věkový průměr klientů Domova pro seniory U Pramene Louny k 31. 12. 2016 je 82,1
roků.
ve věku 27-65 let

1 klienti

ve věku 66-75 let

32 klientů

ve věku 76 – 85 let

50 klientů

ve věku 86 -95 let

40 klientů

ve věku nad 96 let

1 klient

DZR
Věkový průměr klientů Domova se zvláštním režimem Louny k 31. 12. 2016 je 81,9
roků.
ve věku 27-65 let

1 klient

ve věku 66-75 let

2 klient

ve věku 76 – 85 let

6 klientů

ve věku 86 -95 let

6 klientů

6.

POČET KLIENTŮ DLE STUPNĚ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI K 31. 12. 2016
(domov pro seniory a domov se zvláštním režimem)
DSUP

DZR

CELKEM:

Bez PNP

38

0

0

I. stupeň

20

3

=20.240,--Kč

II. stupeň

25

2

=118.800,--Kč

III. stupeň

26

3

=255.200,--Kč

IV. stupeň

15

7

=268.400,--Kč
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7.

AZYLOVÝ DŮM

Druh sociální služby zaregistrovaný ředitelkou domova u KÚ Ústí nad
Labem. Provoz byl zahájen 22.5.2009. Pobytová služba na přechodnou dobu osobám
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Personál
➢ sociální pracovnice

Počet uživatelů ve sledovanám období 2016 – 16 osob
Pobyt ukončilo ve sledovaném období 2016 – 15 osob
Počet uživatelů žijících v AD k 31.12.2016 –3 osoby
Počet neuspokojených uživatelů - 10 osob
Odůvodnění
9 osob – v době žádosti zájemnců o službu nebyla volná kapacita
1 osoby– neodpovídaly cílové skupině
Úhrada za pobyt
Dospělá osoba 80,- Kč za den pobytu
Dítě do 18 let věku 50,- Kč za den pobytu

8.

REHABILITACE, ERGOTERAPIE, VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY
Rehabilitaci provádí fyzioterapeut dle indikací praktického lékaře či

specialisty. Rehabilitaci poskytujeme cílenou a kondiční a zahrnuje léčebnou tělesnou
výchovu, elektroléčbu, mechanoterapii, masáže a termoterapii. Oddělení je vybaveno
moderními přístroji pro aplikaci magnetoterapie, ultrazvuku, diadynamiku a
interdynu. Rehabilitace probíhá individuálně na rehabilitačním pracovišti nebo na
lůžku klienta. Na jednotlivých odděleních se konají skupinová kondiční cvičení, při
kterých je využíváno hry s míčem, cvičení s terrabendy a dalšími rehabilitačními
pomůckami.
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V roce 2016 bylo předepsáno lékaři 70 poukazů na RHB péči. Z toho 63
praktickým lékařem a 7 poukazů od specialistů. Největší část zaujímala léčebná
tělesná výchova zaměřená především na udržení či zvýšení motorických schopností,
tzn. udržení či zvýšení samostatnosti při pohybu klienta a nácvik chůze.
Dále je v rámci rehabilitace poskytována ergoterapie. Ergoterapii poskytuje
ergoterapeut a jejím cílem je udržení maximální soběstačnosti a samostatnosti klienta
v běžném denním životě. Součástí ergoterapie je nácvik běžných denních činností
a sebeobsluhy, dále procvičování kognitivních a fatických funkcí, nácvik psaní, řeči
a ostatní pracovní a výtvarné činnosti. Ergoterapie cílená se provádí dle indikace
lékaře, ergoterapii kondiční bez ordinace lékaře se může věnovat každý klient dle
svého zájmu a možností či na doporučení ergoterapeuta nebo ošetřovatelského
personálu. Ergoterapii kondiční se věnuje pravidelně asi 12-15 klientů. Klienti mají
možnost denně navštěvovat ergodílnu, kde se věnují různým činnostem. Jedná se
o ruční práce nejrůznějších postupů a materiálů. Nejvíce se využívá práce s papírem,
textiliemi a dřevem. Zhotovené výrobky slouží ke zvelebování domova nebo je
možné je zakoupit na společenských akcích domova.
Volnočasové aktivity pomáhají klientům udržovat společenské kontakty
a běžnou sociální komunikaci. Jsou úzce propojeny s prací ergoterapeutky a zajišťují
je pracovníce rahabilitace.
Tyto aktivity probíhají pravidelně každý týden a jejich plán je k dispozici ve
společných prostorách domova. Každý klient si může vybrat aktivitu podle svého
uvážení a zájmu. Patří sem především hraní společenských her, trénování paměti,
zpívání. Oblíbenou aktivitou je muzikoterapie. Probíhá v pondělí a trvá hodinu.
Klienti zpívají a hrají na Orffovy nástroje, jsou doprovázeni hudbou na elektronické
klávesy. Ve čtvrtek se koná společenské posezení v jídelně domova spojené
s poslechem hudby, podáváním kávy a malým občerstvením,tzv. Kavárna. Každou
středu se v domově koná Mše svatá katolická a ve čtvrtek se koná Mše svatá husitská.
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Pravidelně v domově vystupují při různých příležitostech děti z místních
mateřských a základních škol . Klienti domova se rovněž zúčastňují sportovních her
a soutěží pořádaných jinými domovy pro seniory.
V roce 2016 byl zorganizován výlet do pražského Divadla Pod Palmovkou,
kde jsme mohli spatřit divadelní představení „VEČER TŘÍKRÁLOVÝ“. Po
divadelním představení naše cesta pokračovala na oběd, který byl v Panenském Týnci
v „Restauraci Na Pile“. Všem klientům domova a zaměstancům se návštěva divadla
líbila a všichni jsme se vrátili spokojeni.
Kulturní akce v roce 2016:
➢Lounská třináctka
➢Masopustní zábava
➢Besídka ke dni matek MŠ
➢Vystoupení dětí z MŠ
➢Výlet do Divadla Pod Palmovkou v Praze
➢Zahradní slavnost 2x
➢Vystoupení pana Šedivého „Hašlerovky“
➢Mikulášská zábava
➢Česko zpívá koledy
➢Soutěžní klání v Podbořanech 2x
➢Zábava na Zichovci
➢Návštěva Muzea v Lounech – velikonoční výstava
➢Kouzelník Waldini
➢Návštěva Divadla v Mostě
➢Den seniorů – Zastávka Louny, vystoupení Lounské třináctky
➢Návštěva Vrchlického divadla – Náš svět
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➢Návštěva MŠ v Černčicích 2x
• Předvánoční besídka
• Babičko povídej
➢Výlet na houby 2x
➢Výstava dům a zahrada
➢Žesťový koncert

DIVADLO POD PALMOVKOUPRAHA

VRCHLICKÉHO DIVADLO LOUNY

VÝLET DO LESA

9.

STÍŽNOSTI

Za rok 2016 nebyla evidována žádná stížnost. Evidována byla pochvala za
organizaci Zahradní slavnosti, která proběhla v červnu 2016.
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10. SLUŽBY ZDRAVOTNÍ PÉČE
DSUP

DZR

Diabetici

24

3

Inkontinentní klienti

94

14

DZR

1. oddělení

2. oddělení

3. oddělení

Částečně imobilní

2

6

26

11

Zcela imobilní

2

17

3

-

11. HOSPODAŘENÍ
HLAVNÍ ČINNOST
NÁKLADY
Potraviny

3. 835.849,--Kč

Drogerie

345.247,67

Zdravotní materiál

25. 643,30

Pohonné hmoty

23.455,37

Materiál

678.237,53

Energie

2.070.983,--

Opravy a údržba

421.167,03

Ostatní služby

1.202.471,06

Mzdové náklady

17.716.879,--

Odvody z mezd

6.300.116,--

Daně a poplatky

21.501,38

Pojistné

43.883,--

Odpisy

126.013,--

Náklady z drobného dlouhodob. majetku

594.120,12

NÁKLADY CELKEM

33.405.566,46Kč
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VÝNOSY
Úhrada klientů za pobyt a stravu

21.542.441,--Kč

Příspěvky a dotace

11.293.952,--

Platby zdravotních pojišťoven

407.169,90

Tržby za stravné zaměstnanců

229.554,--

Čerpání fondů organizace

4.198,--

Úroky

8.443,42

Ostatní příjmy

186.045,--

VÝNOSY CELKEM

33.671.803,32

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

266.236,86

INVESTICE
Pračka SP 10

57. 385,--Kč

INVESTICE CELKEM

57. 385,--Kč

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST- pronájem
NÁKLADY
Materiál

7.344,--Kč

Energie

110.716,--

Ostatní služby – odvod odpadu

6.060,--

NÁKLADY CELKEM

124.120,--Kč

VÝNOSY
Tržby z pronájmu

168.352,--Kč

VÝNOSY CELKEM

168.352,--Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

44.232,--Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM 2016
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310.468,86

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ 2010-2016
rok

rozpočet

2011

32.764.000

2012

počet
kapacita
pracovníků

75

provozní
příspěvek

úhrada
klientů

HV

156

5.000.000 21.205.041,00

8.316,01

31.261.000 z 75 na 68

145

5.700.000 21.075.866,00

91.209,21

2013

31.200.000

68

145

6.450.000 21.416.843,00

674.831.98

2014

31.980.000

68

145

6.450.000 21.426.882,00 1.325.470,97

2015

32.255.000

70

145

5.450.000 20.734.882,00

2016

33.366.000

72

145

5.666.000 21.542.441,00

poznámka

změna
kapacity

165.098,61
310.468,86

V roce 2016 Domov pro seniory U Pramene Louny zakoupil čističky vzduchu,
klientům nová polohovací lůžka a evakuační matrace. Děkujeme Všem dárcům a
sponzorům, kteří podpořili naši činnost v roce 2016. Dále poděkování patří
zřizovateli domova, zaměstnancům domova, organizacím a jednotlivcům nám
pomoci a uskutečňovat naše cíle a poslání.

V Lounech 1. 4. 2017

Bc. Černá Jana
ředitelka DSUPL
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