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Identifikace organizace 
 
Název:  Dům seniorů „Pohoda“, obecně prospěšná společnost 
Adresa sídla:  Orlová-Lutyně, Mládí  725, 735 14 
Telefon:  596 511 071 
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E-mail:  pohoda.orlova@tiscali.cz 
IČO:   25852051 
DIČ:   CZ25852051 
 

 
 
 
 

Vedení organizace 
 
 
Ředitelka:                                  Bc. Naděžda Kubalová 
Vedoucí sociálně zdravotního úseku: Miroslava Grochalová, DiS. 
 
 

 
Správní a kontrolní orgány organizace 

 
Správní rada: 
 
Předsedkyně: Svatava Horáčková  
   Věk: 56 let 
   Člen správní rady jmenovaný městem Orlová 

Zaměstnání: kulturně-propagační referent, Dům kultury Orlová 
        
Místopředseda: Ing. Miroslava Šromková 
   Věk: 50 let 
   Zaměstnání: ředitelka, Obchodní akademie Orlová 
 
Členka:  Mgr. Zdeňka Kucherková 
   Věk: 47 let  
   Zaměstnání: pedagog, Obchodní akademie Orlová 
    
 

                     Zasedání správní rady se v roce 2007 uskutečnilo  3 x. 
 
 
 
 



 
Dozorčí rada: 
 
Předseda:  Ing. Jaroslav Vaněk 
   Věk: 47 let 
   Zaměstnání: manažer, Energoaqua, a. s. 
 
Místopředseda:       Marie Pustelníková 
   Věk: 65 let 
   Starobní důchodce 

Člen dozorčí rady jmenovaný městem Orlová 
 
Členka:  Eva Kubicová 
   Věk: 59 let 
   Starobní důchodce 
    
 
Zasedání dozorčí rady se v roce 2007 uskutečnilo  2 x.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

* Kategorie „Ostatní provozní zaměstnanci“ zahrnuje: 
 
- řidič-údržbář, 
- uklízečky, 
- kuchařka. 

 
 
 
 

Ředitelka 
 

 

 
 

Administrativn ě – 
provozní  pracovnice 

 
 

100% úvazek 

 
 

sociální pracovnice 
 

 
 

30% úvazek 
 

 
 

instruktorka sociální péče 
(pracovník v sociálních 

službách – výchovná 
nepedagogická činnost) 

 
100% úvazek 

zdravotničtí pracovníci 
 

4 x 100% úvazek - 
registrovaná zdravotní sestra 

 
 

pracovníci v sociálních službách 
 

6 x 100% úvazek 
 
 

ostat. provoz. zaměstnanci * 
 

3 x 100% úvazek 
1 x 80% úvazek 

 
ORGANIZA ČNÍ STRUKTURA – SCHÉMA 

 



ČÁST   A) 
 

Zpráva o  činnosti za řízení 
 

a) Charakteristika za řízení 
 
Obecně prospěšná společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných 
společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě, dne 18.02.2000 v oddíle 0, 
vložce 110. 
 
Dům senior ů „Pohoda“, o.p.s. je nestátní za řízení ústavního typu, poskytující 
sociální a zdravotní pé či lidem, kte ří dosáhli v ěku rozhodného pro p řiznání 
starobního d ůchodu a uzav řeli s ústavem smlouvu o  bydlení a poskytování 
individuálních sociálních služeb. 
 
Posláním  našeho domova je pomáhat lidem v seniorském věku, kteří se ocitli 
v nepříznivé sociální situaci tak, aby se dle svých možností začlenili do běžného 
života komunity ve městě a nepřerušovali vztahové vazby s rodinou či přáteli. Tito 
lidé potřebují pomoc sociální instituce, ve které si mohou na základě nabídky služeb 
vybrat a uzavřít dohody o individuálním poskytování služeb z oblasti služeb 
spojených s bydlením a stravováním, s  péčí či ošetřovatelstvím, s ošetřovatelskou 
rehabilitací, s aktivizačními zájmovými činnostmi. Sociální služby jsou poskytovány 
celoročně a nepřetržitě. 
 
Hlavním úkolem  našeho domova bylo v roce 2007 dosažení schválení registrace 
sociálních služeb. Tento úkol se prolínal celou naší prací a byl završen dne 9.7.2007, 
kdy jsme registraci obdrželi. 
 
 

b) Budova a p řilehlá zahrada 
 
Budova zařízení se nachází na okraji sídliště a je obklopena vzrostlou zelení. Celý 
areál je řešen bezbariérově, jedná se o objekt pavilónového typu, který je členěn na 
2 části: 
 

- rekonstruovaná část – obytné pokoje uživatelů služeb, pracovny personálu, 
společenské a sociální místnosti, jídelna; 

- nerekonstruovaná část – technické a provozní zázemí – přípravna jídla, 
sklady, šatna zaměstnanců, pohotovostní prádelna. 

 
V závěru roku 2006 proběhla rekonstrukce zahrady, areál byl přizpůsoben pohybu 
imobilních uživatelů tak, aby mohli maximálně využívat venkovních prostor k pobytu . 
Projekt byl financován z více zdrojů: z prostředků Moravskoslezského kraje, Města 
Orlová a dárců. 
 

c) Obytné jednotky 
 
Kapacita Domu seniorů „Pohoda“ čítá 31 míst . Pro příchozí mobilní uživatele je 
v přízemí k dispozici 7 jednolůžkových a 3 dvoulůžkové pokoje, které jsou vybaveny 



vlastním sociálním zařízením. V prvním patře se nachází 6 jednolůžkových a 6 
dvoulůžkových pokojů. Sociální zařízení je společné, neboť se jedná o 
ošetřovatelské oddělení, kde jsou umisťováni převážně uživatelé imobilní nebo se 
ztíženou pohyblivostí – s kompenzačními pomůckami, inkontinentní. Obytné jednotky 
ošetřovatelského oddělení jsou vybaveny signalizačním zařízením. 

 
d) Uživatelé sociálních služeb 

 
K 31.12.2007 bylo v zařízení umístěno 30 uživatelů sociálních  služeb, z toho 4 muži 
a 26 žen. Průměrná roční využitelnost lůžek  dosáhla 99,62 %. Průběh využitelnosti 
lůžek – viz  příloha č. 1. 
 
Roční skutečná obsazenost lůžek:  11273 dnů 
- z toho: hospitalizace        599 dnů 
  dovolenky        105 dnů 
 
V průběhu roku 2007 ukončili pobyt v  zařízení v důsledku úmrtí 3 uživatelé.  
Uvolněná místa byla bez prodlení  nabídnuta  dalším žadatelům a obsazena.  
 
K 31.12.2007 dosáhl Ø věk uživatel ů služeb 84,7 let  – zachycuje příloha č. 2. 
 
Příspěvek na péči je přiznán 25 uživatelům, z toho: 
 
�  příspěvek na péči I. stupně    5    
�  příspěvek na péči II. stupně    7    
�  příspěvek na péči III. stupně  11 
�  příspěvek na péči IV. stupně    2 
   

- viz příloha č. 3. 
 
Kompenzační pomůcky používá 27 uživatelů, z toho: 
 
�  invalidní mechanický vozík  12 
�  invalidní elektrický vozík    1 
�  vycházková hůl      8 
�  francouzské hole     7 
�  chodítko       2 
�  WC křeslo      5 
�  antidekubitní matrace     3   
�  nadstavec na WC     3 
�  naslouchadlo      4 
�  polohovací lůžko elektrické    1 
�  sprchová židle pojízdná    2 
 

- viz příloha č. 4. 
 
 
Pomůcky pro inkontinenci používalo v roce 2007 18 uživatel ů. 
 



V péči o uživatele služeb a při manipulaci s nimi jsou využívány i další pomůcky: 
elektrický zvedák, hydraulická židle, mobilní Arjo lůžko, madla, dvoustupňové 
schůdky, koupací židle, žebříčky do postelí, glukometr, hrazdičky, protiskluzové 
podložky, rotana apod. Pro zlepšení kondice uživatelů se využívá rotoped, steper, 
bioptronová lampa, parafín. V roce 2007 bylo pořízeno koupací křeslo Carendo, které 
zkvalitňuje práci pracovníků v přímé péči. 
 
Každý uživatel, který bydlí v Domě seniorů „Pohoda“, o.p.s., má uzavřenou Smlouvu 
o přijetí k pobytu a  o poskytování služeb sociální péče včetně výše úhrady za 
poskytovanou péči. Smlouvu lze oboustranně měnit, doplňovat, ale i ukončit. 
 
Uživatelé služeb mají písemně stanoveny své cíle v individuálních plánech péče. 
Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který je mu nápomocen vytyčeného 
cíle dosáhnout. Individuální plán péče každého uživatele je průběžně aktualizován a 
rovněž vyhodnocován. 
 
Pořadník žadatel ů o umíst ění 
  
V pořadníku žadatelů o umístění bylo z let 2001-2006 evidováno  k 31.12.2007    198  
žádostí.  
Od 1.1.2007 jsou žádosti o umístění přijímány a vyřizovány v souladu se zákonem 
č.180/2006 Sb.  
Podmínky k umístění uživatelů sociálních služeb do domova jsou stanoveny ve 
Vnitřním řádu Domu seniorů „Pohoda“, o.p.s., veřejnosti jsou přístupné na webových 
stránkách zařízení. Výběr uživatelů k přijetí provádí sociální pracovnice ve spolupráci 
se správní radou Domu seniorů „Pohoda“, o.p.s.  
 

Přehled o rozsahu poskytovaných sociálních  služeb 
 
� bydlení 

- částečné zařízení pokojů a společných místností (dovybavovali uživatelé), 
- úklid pokojů (mytí oken, výměna záclon, vysávání, vytírání podlah, utírání 

prachu, úklid skříní, mytí dveří, úklid sociálního zařízení),  
- praní ložního i osobního prádla,  
- výměna ložního prádla, větrání,  
- zalévání květin,  
- drobné opravy dle potřeby,  
- osobní nákupy,  
 

�  stravování   
- 5 x denně (z toho 4 x vlastní příprava jídla a výdej, 1 x výdej obědu 

zhotoveného externí firmou), 
 

�  pečovatelsko-ošet řovatelská pé če 
- dle potřeby osobní hygiena či dopomoc při osobní hygieně, 
- převazy, ošetření dekubitů, 
- dle potřeby zajištění a zprostředkování lékařského ošetření, 
- dle potřeby příprava a výdej léků, 
- pomoc při jídle, 
- pomoc při zprostředkování sociálních příspěvků, 



- pomoc při zprostředkování zvýšeného důchodu pro bezmocnost, 
- doprovod na úřady, k lékařům, na kulturní akce, 
- úschova peněžních prostředků, 
 

� aktiviza ční zájmové činnosti  (skupinové či individuální – dle výběru uživatelů) 
- ergoterapeutické, 
- arteterapeutické, 
- hudebně-pohybová terapie, 
- hudební terapie, 
- trénink paměti, 
- zdravotní tělesná výchova, 
 

�  ošet řovatelská rehabilitace  
- polohování, 
- vertikalizace, 
- chůze, 
- nácvik a podpora soběstačnosti. 

 
1 x měsíčně zprostředkováváme pedikérské a kadeřnické služby. 

 
Výsledky práce s uživateli služeb 

 
S každým uživatelem služeb zpracovávají klíčoví pracovníci individuální plán péče, 
kde si uživatelé stanovují cíle. Pracuje se s nimi individuálně i skupinově. Cíle si 
uživatelé vytyčují sami, případně s pomocí klíčových pracovníků či rodiny a mohou si 
je dle potřeby měnit. 
 
Dle výsledků Barthelova testu základních všedních činností k 31.12.2007  je stav 
péče o vlastní osobu u 21 uživatelů služeb beze změn, u  9 uživatelů došlo ke 
zhoršení – viz příloha č. 5. 
 
Uživatelé našich služeb měli možnost během dne vyplňovat volný čas aktivní účastí 
na různých zájmových skupinových či individuálních činnostech. Jednalo se o 
činnosti arteterapeutické, ergoterapeutické, taneční terapii, hudební odpoledne, 
cvičení paměti, zdravotní tělesnou výchovu, společenské hry. Při těchto pravidelných 
činnostech si uživatelé služeb uvědomují, že dokáží vytvořit smysluplné věci, 
upevňují a posilují si vědomí vlastní hodnoty a důstojnosti. Dochází nejen 
k navazování kontaktů, zapojení se do skupiny, komunikaci, k průběžnému řešení 
problémů, k rozvoji jemné motoriky, ale i k celkovému obohacení a rozvoji osobnosti. 
 
Rovněž v roce 2007 jsme se snažili umožnit uživatelům sociálních služeb maximálně 
se zapojovat do aktivního spole čenského a kulturního života orlovské komunity : 
 

� V květnu 2007 jsme se opět zapojili do celorepublikové akce, kterou pořádá 
Liga proti rakovině – „Kv ětinový den“ . Výtěžek z této akce je věnován na 
podporu výzkumu onkologických onemocnění. 

� S  klienty jsme prezentovali naše výrobky na již tradiční velikono ční a  
vánoční výstav ě v  Dom ě kultury v Orlové-Lutyni , výstavy jsme společně 
rovněž shlédli. 

 



  
Soutěže 

� Nemalým zážitkem pro obyvatele DS „Pohoda“, o.p.s., tak rovněž pro 
zaměstnance, byla organizace „XI. Mezinárodních sportovn ě-
spole čenských her vozí čkářů“ , kde jsme přijali roli hostitelů pro čtyřiadvacet 
zařízení a umožnili tak dvěma stovkám lidí příjemně prožít jeden nevšední 
den. Akce byla hodnocena jak veřejností, tak samotnými účastníky, velmi 
kladně. Tato akce byla pořádána ve spolupráci s Asociací poskytovatelů 
sociálních služeb ČR a pod záštitou starosty města MUDr. Jiřího Michalíka. 

� Svou přízeň jsme zachovali rovněž aktivitám pro seniory, které byly již tradičně 
vyhlášeny v rámci projektu „Senioři mezi námi“. Naši obyvatelé se zapojili do 
soutěží „Osmism ěrka 2007“, „Zlatá k řížovka 2007“ a „Kaštánek roku 
2007“. V soutěži „Kaštánek roku 2007“ se naše obyvatelky umístily na 
krásném druhém místě. 

� N nadále jsme zůstali věrni soutěži, kterou pořádá Dům techniky Ostrava pod 
názvem „Domov plný života“ . Náš strom života, se kterým jsme se do 
soutěže zapojili, potěšil nejednoho obyvatele. 

� Opět jsem přijali pozvání Domova – penzionu pro důchodce Havířov na  
„Šesté sportovn ě spole čenské hry vozí čkářů“ a „Kuželká řský turnaj“. 

 
Velmi nás potěšily úspěchy, kterých jsme v soutěžích dosáhli. Budeme  společně 
se seniory vyhledávat  další příležitosti, které vedou k aktivnímu využití jejich  
volného času, třeba prostřednictvím podobných regionálních i celorepublikových 
soutěží.  

 
 

e) Spolupráce s jinými organizacemi, institucemi a zařízeními 
 

Spolupráce se školami 
 
Mezi již dlouhodobé  partnery našeho zařízení patří Mateřská škola Radost, s. r. o ., 
Základní škola Mládí Orlová, Základní škola U Kapli čky Orlová,  Střední škola , 
Havířov-Prost řední Suchá, p.o., Obchodní akademie a Vyšší odborná  škola 
sociální, Ostrava-Mariánské Hory, p.o., St řední škola, Bohumín, p.o.  a v 
neposlední řadě Obchodní akademie Orlová, p.o . Děti, žáci a studenti navštívili 
obyvatele domova  u příležitosti oslav MDŽ, Dne matek, Velikonoc a Vánoc.  
 
 V průběhu roku 2007 absolvovalo  v našem zařízení svou odbornou praxi 12 
studentek  z výše uvedených středních škol. 
 

 
Spolupráce s jinými za řízeními 

 
I v tomto roce jsme pokračovali v upevňování přátelství s obyvateli z Domova Vesna, 
p.o., Domova důchodců a Ústavu pro dospělé Bohumín, p.o., Domu Pomocy 
Spolecznej w Gorzycach a Miejskeho Domu Pomocy Spolecznej w Rybniku.  
Společně jsme prožili několik zdařilých akcí jako byly „Vítání jara v Gorzycach“ , 
„Zahradní slavnost“ a „Dožínky“ v Pohodě, o.p.s., „Zábavu Andrzejkovou“ 
v Gorzycach a Rybniku, „Odpolední posezení v Cassio baru“ a „Srdí čkový ples“ 
v Bohumíně. 



 
 

Spolupráce  s odbornými sdruženími 
 

� Jelikož jsme členy Asociace ústav ů sociální pé če ČR, měli jsme možnost 
účastnit se odborných setkání - sekcí, která pořádá v průběhu roku asociace pro 
jednotlivé profese v sociální sféře. Díky tomu jsme měli výbornou příležitost poznat 
ostatní poskytovatele sociálních služeb, prohlédnout si jiné domovy seniorů a 
porovnávat – toto poznání nás mnohdy motivuje ke zkvalitňování našich služeb.  

 
Spolupráce s obcí 

 
Město Orlová  je jedním ze zakladatelů naší o.p.s. a každoročně přispívá na její 
provoz, snažíme se o maximální spolupráci. Městský úřad Orlová věnuje pozornost 
seniorům při oslavě jejich životních jubileí, kdy pracovnice sociálního odboru 
blahopřejí seniorům. Sociální odbor byl nápomocen našim uživatelům při vyřizování  
příspěvků na úhradu zvýšených osobních nákladů v souvislosti s používáním 
kompenzačních pomůcek či příspěvku na péči..  
 
Již od samého vzniku našeho zařízení jsme partnerem Zdravého m ěsta Orlová  a 
úzce s ním spolupracujeme.  
 
� V roce 2007 jsme se podíleli na přípravách a průběhu oslav „Dne pracovníka 
v sociálních službách“ , u jehož příležitosti jsou oceňováni nejlepší  pracovníci 
všech poskytovatelů sociálních služeb ve městě Orlová. Naše zařízení v tomto 
ročníku nominovalo paní Simonu Harokovou. Pozvání přijali významní hosté a 
zastupitelé města Orlová. 
 

Spolupráce s firmami a fyzickými osobami 
v oblasti dárcovství a sponzoringu 

 
Velmi si vážíme přízně našich dárců a sponzorů, jejich nemalé příspěvky byly 
smysluplně využity ke zlepšování života zdejších uživatelů a podmínek v domově. O 
finanční pomoci darujících subjektů informujeme širokou občanskou veřejnost na 
vývěsce ve vestibulu budovy, občasně i v článcích Orlovských novin. 
 
Celkový objem poskytnutých financí činil v roce 2007 98.000,--Kč. 
 
Z toho: 
a) na investici – signalizaci:   70.000,--Kč 
b) na provoz:      28.000,--Kč 
 
Velké poděkování patří:  

� BT Computers 
� SCA TENA, s.r.o. 
� Kovovýroba Jaroš, a.s. 
� Vilikus, s.r.o. 
� Meccano, s.r.o. 
� MADT, a.s.  
� Mgr. Zdeňka Kucherková 



� Ing. arch. Naděžda Malkovská, Ph.D. 
� p. Šajar 
� Ing. Jaromír Hovorka 
� Ing. Jiří Adamec 

 
 
Je potřeba také poděkovat všem sponzorům, díky kterým se mohl náš domov zhostit 
role organizátora XI. Mezinárodních sportovně společenských her. Celkové finanční 
prostředky - dary, které byly domovu na akci poskytnuty, činily 34.000,--Kč. Na 
finančním krytí této akce se podílela také Asociace poskytovatelů sociálních služeb, 
a to ve výši 12.761,--Kč.  
 
K dárcům patří: 

� Autosalon Kudrna, s.r.o. 
� Vilikus, s.r.o. 
� MaDEX, s.r.o. 
� Karimpex strojírny, s.r.o. 
� Prosperita, a.s. 
� Karimpex, a.s. 
� INTER META Ostrava, s.r.o. 
� Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 

 
Spolupráce se zdravotnickými za řízeními 

 
Naše zařízení nadále spolupracuje dle přání a výběru obyvatel s ordinacemi 
privátních praktických lékařů (MUDr. Konvičková, MUDr. Haplová, MUDr. Przeczek, 
MUDr. Kartárik, MUDr. Rzymanová) i odborných ambulancí (např. neurologická – 
MUDr. Žwak, chirurgická – MUDr. Otaševič, psychiatrická – MUDr. Samson) a to tak, 
že lékaři mají naše klienty vedeny ve své kartotéce a  jejich ošetření či vyšetření jsou 
hrazeny příslušnými zdravotními pojišťovnami. Většina lékařů dochází za svými 
pacienty do domova. Dále spolupracujeme s  Nemocnicí s poliklinikou Karviná, 
pracoviště Orlová. Akutní i následnou zdravotní péči zajišťují zdravotnická zařízení 
dle rozhodnutí ošetřujících lékařů. 
 

Spolupráce s rodinnými p říslušníky obyvatel 
 
Spolupráce zaměstnanců domova s rodinnými příslušníky uživatelů našich služeb je 
dlouhodobě hodnocena velmi kladně. Návštěvy mají možnost denního vstupu do 
zařízení prostřednictvím čipových karet, a to v době od 8,00 do 18,00 hod., po 
domluvě se službu konajícím personálem kdykoliv. Rodinní příslušníci jsou ochotni 
pomoci svým blízkým při jednoduchých osobních asistencích, doprovázejí je do 
kostela, k lékaři, chodí s nimi na procházky. Naprostá většina rodinných příslušníků 
se zajímá o aktuální dění v domově a snaží se s námi dle možností spolupracovat 
(viz přítomnost na některých akcích v domově i mimo něj).  Rodiny také umožňují 
svým blízkým pobývat ve vlastních rodinách, někteří si však již změnu místa pobytu 
příliš nepřejí, což je vždy respektováno. 
 
 
 
 



f) Prezentace za řízení 
 
� ročenka města Orlová 2006, 
� místní tisk – Orlovské noviny, 
� webové stránky – www.pohoda-orlova.cz, www.neziskovky.cz, 
� u příležitosti konání „Dne pracovníka v sociálních službách“ jsme prezentovali 
naše zařízení v prostorách Hotelového domu Doubravan prostřednictvím infopanelu, 
� Gerontologické dny Ostrava – prezentace domova v rámci soutěže Domov plný 
života, 

 
g) Údaje o zam ěstnancích 

 
Pracovní kolektiv, který je stabilizovaný, tvořilo v roce 2007 18 kmenových 
zaměstnanc ů.  Na překrytí období, kdy si kmenoví zaměstnanci čerpali řádné 
dovolené či při jejich dlouhodobé pracovní neschopnosti, byli přijímání zaměstnanci 
na zástup. Fluktuace kmenových zaměstnanců je již dlouhodobě nízká, pracovní 
kolektiv opustily v průběhu roku 3  pracovnice. 
 

h) Vzdělávání zam ěstnanc ů 
 
V průběhu roku 2007 se naši zaměstnanci účastnili celkem 35 vzd ělávacích kurz ů, 
školení, cykl ů, workshop ů a seminá řů  - viz příloha č. 6.  
 
Poznatky ze vzdělávacích akcí, ale i získané samostudiem z odborných knih a 
časopisů (nakladatelství: Grada, Portál, časopisy: Sociální péče, Sestra, Senior 
revue, Zpravodaj AÚSP…) se zaměstnanci snažili aplikovat v práci s uživateli. 
Předávání důležitých změn a novinek probíhalo vždy na pravidelných provozních a 
klientských poradách kolektivu. 
 

 
i) Činnost kontrolních orgán ů, šetření 

 
V roce 2007 proběhly tyto kontroly a šetření: 
 
� kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Ostrava , se 

zaměřením na stravovací provoz domova a dodržování předpisů s ním 
souvisejících,  

� kontrola Finančního ú řadu Karviná ve věci zjištění skutečností rozhodných pro 
stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle § 44 zákona č. 218/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech  o změně některých souvisejících zákonů. 
Kontrola proběhla dne 11.7.2007. 

 
V protokolech o provedených kontrolách nebyly zaznamenány nedostatky a nebyla 
uložena nápravná opatření. Protokoly jsou uloženy v ředitelně zařízení. 
 

 
 
 
 



j) Dotace, projekty, granty 
 
Stejně jako v minulých letech  jsme i v roce 2007 usilovali o získání peněžních 
prostředků  z různých  finančních zdrojů. Velkou pozornost jsme věnovali grantové 
politice a fundraisingu a v uvedeném roce jsme předložili celkem 6 projektových 
žádostí , z nichž  5 bylo úspěšně profinancováno. 
 
 

Seznam p ředložených projekt ů 
 
Poskytovatel: MPSV 
Název: Zajištění finančních prostředků na provoz domova 
Účel:   úhrada mzdových nákladů 
Výsledek:  úsp ěšný  – skutečně vyčerpáno 1,610.000,--Kč 
 
Poskytovatel: M ěsto Orlová 
Název: Finanční prostředky na provoz domova 
Účel:   krytí provozních nákladů  
Výsledek:  úsp ěšný  – skutečně vyčerpáno  800.000,--Kč 
 
Poskytovatel: M ěsto Orlová 
Název: XI. Mezinárodně sportovně společenské hry vozíčkářů 
Účel:   organizátor her 
Výsledek:  úsp ěšný – skutečně vyčerpáno  6.000,--Kč 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČÁST B) 
 

Zpráva o hospoda ření organizace 
 
Dům seniorů „Pohoda“, o.p.s. vykonával v roce 2007 pouze činnosti související 
s jeho posláním, tj. poskytovat individuální sociální i zdravotní péči občanům, kteří 
dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro své trvalé 
změny zdravotního stavu tuto péči potřebují, neboť jim nemůže být zajištěna jiným 
způsobem, a dále pro občany, kteří umístění v zařízení nezbytně potřebují z jiných 
vážných důvodů. 
 
 

Hospodá řský výsledek za rok 2007 (v tis. K č) 
 
Ukazatel Částka 
Náklady 6336 
Výnosy 6929 
Hospodá řský výsledek = zisk +593 
 

 
Přehled náklad ů za rok 2007 (v tis. K č) 

 
 
Druh nákladu Částka  
Spotřeba materiálu 1248 
Spotřeba energie 131 
Spotřeba ostatních nesklad. dodávek (teplo, voda, plyn) 438 
Opravy a udržování 16 
Cestovné 6 
Ostatní služby (účetnictví, prádlo, vzdělávání, 
telekomunikace, revize, poštovné, nájem, strava, DDNM.....) 
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Mzdové náklady 2845 
Zákonné sociální pojištění 985 
Ostatní sociální pojištění 11 
Zákonné sociální náklady 10 
Silniční daň 5 
Jiné ostatní náklady 39 
Odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. majetku 123 
Celkem 6336 
 
 
Celkové průměrné neinvestiční náklady na 1 lůžko činily: 
 
� denně:        562,--Kč 
� měsíčně:   17.032,--Kč 
� ročně: 205.130,--Kč 
 
Uživatel se podílel na krytí neinvestičních nákladů 70 %. 

 



 
Přehled výnos ů za rok 2007 (v tis. K č) 

 
Druh výnosu Částka  
Tržby z prodeje služeb 4438 
Zúčtování fondu 33 
Úroky 14 
Příspěvky, dary 28 
Provozní dotace 2416 
Celkem 6929 
 
 

Stav pohledávek a závazk ů k 31.12.2007 (v Kč) 
 

Pohledávky celkem:        122.449,10 K č 
- z toho: odběratelé           58.029,10 Kč  
- z toho: provozní zálohy          64.420,--   Kč 
 
Po lhůtě splatnosti nejsou žádné pohledávky, jedná se o pohledávky krátkodobé. 
 
Závazky celkem:          598.403,67 K č 
- z toho: dodavatelé          172.027,67 Kč 
- z toho: zaměstnanci          212.854,-- Kč 
- z toho: daňový závazek            19.778,-- Kč 
- z toho: OSSZ, ZP           127.449,-- Kč 
- z toho: dotace ze stát. rozpočtu                    0,-- Kč 
- z toho: dohadné účty pasivní           63.641,-- Kč 
- z toho: ost. dlouhod. závazky                    0,-- Kč 
- z toho: ostatní závazky    2.654,--  Kč 
 
Po lhůtě splatnosti nejsou žádné závazky. 
 
Účetní jednotka neměla k 31.12.2007 splatné závazky pojistného za sociálním 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ani veřejného zdravotního 
pojištění. Účetní jednotka taktéž neměla k 31.12.2007 evidovány daňové nedoplatky 
u místně příslušných finančních orgánů. 
 
Dům seniorů „Pohoda“, o.p.s. vykonával v roce 2007 pouze hlavní činnost, 
výsledkem hospodaření byl zisk ve výši 592.182,55 K č. Příjmy z hlavní činnosti 
tvořily poplatky klientů na pobyt, stravné ve výši 2,446.563 Kč a příspěvky na péči ve 
výši 1,784.947 Kč. Vytvořený zisk  vznikl v souvislosti s přijetím zákona 180/2006 
Sb., kdy došlo k navýšení příspěvku na péči dle skutečné potřebnosti uživatel, 
některé příspěvky byly přehodnoceny na konci roku a některé uhrazeny až v roce 
2008. Proto nebyly zcela vyčerpány. 
 

Výše úhrad za pobyt v za řízení v roce 2007 
 
1-lůžkový pokoj: 240,-- Kč / 1 den 
2-lůžkový pokoj: 218,-- Kč / 1 den 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 



 



 











   Jaro 2007 – s pomlázkou přišly potěšit naše obyvatelky děti z Mateřské školy Radost, s.r.o. 

V rámci projektu „Senioři mezi námi“ získaly naše obyvatelky v soutěži Kaštánek roku 2007 
krásné druhé místo. 



XI. Mezinárodní sportovně společenské hry vozíčkářů se konaly v režii našeho domova. 

Kuželkářský turnaj 2007 – pohybu není nikdy dost… 



Štědrý večer nastal... 

 

Hromnice 2007 – posezení u krbu s muzikou se stalo již naší tradicí. 


