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1) ÚVOD  

Název zařízení: Gerontocentrum ČČK, zřizováno Oblastním spolkem ČČK Karviná, 

Čajkovského 2215/2a, 734 01 Karviná – Mizerov  

Statutární zástupce: Luděk Rechberg, předseda OS ČČK Karviná  

 

Sídlo zařízení: Střelniční 257/3, 737 01 Český Těšín  

Odpovědná osoba: PhDr., Bc. Kateřina Kneifel – ředitelka zařízení  

 

 

Druhy poskytovaných služeb:  

a) „domovy pro seniory“ (§ 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů). Kapacita služby: 32 míst  

 

b) „odlehčovací služba“ (§ 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů). Kapacita služby: 1 místo  

 

 

Počet a struktura zaměstnanců organizace k 31.12. 2019:   
 

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE 

CELKEM 
Z TOHO: 

DPS                            OS  

Pracovníci v sociálních službách   13 12,61                           0,39 

Sociální pracovník  1 0,97                             0,03 

Zdravotníci  3 2,91                             0,09 

Zaměstnanci správy  8 7,27                             0,23 

CELKEM:  25 23,76                           0,74 

 

 

Finanční zabezpečení organizace pro rok 2019 (dle schváleného rozpočtu VR OS 

ČČK Karviná):  

 

Plán nákladů:  Organizace celkem 
Osobní náklady 7 100 000 Kč  

Ostatní náklady 4 760 000 Kč 

Odpisy  330 000 Kč 

  

Plán výnosů:   

Očekávané vlastní výnosy 7 500 000 Kč 

Očekávané dotace 4 690 000 Kč 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



2. PROVOZNÍ AKCE: 

 

2.1. Dokončení revitalizace fasády zadní části budovy zařízení a revitalizace fasády + výměna 

vrat u přilehlé garáže. Náklady ve výši cca 320 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků 

organizace.  

                              T: 31.5. 2019  

Splněno:  

V průběhu první poloviny roku 2019 byla dokončena revitalizace zadní části budovy, taktéž 

byla revitalizována fasáda přilehlé garáže, u které byla vyměněna i vrata. Celkové náklady ve 

výši 390 000 byly hrazeny z finančních prostředků organizace.  

 

2.2. Dokončení stavby a zfunkčnění venkovní výtahové plošiny. Náklady ve výši cca 50 tis. 

Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace.  

 

                   T: 31.5. 2019 

Částečně splněno: 

Byla dokončena stavba i zfunkčnění výtahové plošiny, do roku 2020 bylo přesunuto získání 

kolaudačního rozhodnutí k výtahové plošině z důvodu výskytu požadavků v oblasti 

protipožární ochrany. Náklady ve výši 50 tis. byly hrazeny z finančních prostředků 

organizace. 

 

2.3. Z důvodu havarijního stavu centrálního lůžkového výtahu usilujeme o jeho celkovou 

výměnu za zcela nový, splňující všechny bezpečnostní požadavky.  

Plánovaný náklad je předběžně odhadnut na cca 1,8 mil Kč., včetně záložního zdroje.  

Financování by mělo být pokryto půjčkou od Úřadu ČČK v Praze.  

 

                   T: 31.12. 2019 

Částečně splněno: 

S Úřadem ČČK Praha byla dojednána půjčka ve výši 1,8 mil Kč na plánovanou rekonstrukci 

lůžkového výtahu, taktéž byla uzavřena Smlouva o dílo s dodavatele výtahu a práce budou 

započaty k 1.2. 2020. 

 

 

2.4. Výměna vnitřního osvětlení na chodbách zařízení za LED tělesa, která mají větší svítivost 

a menší spotřebu elektrické energie, zároveň také delší životnost.  

Náklady ve výši cca 35 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace. 

 

                   T: 31.10. 2019 

Nesplněno z objektivních důvodů: 

Výměna vnitřního osvětlení neproběhla z důvodu plánování malování celé budovy v r. 2020 a 

v návaznosti na plánovanou rekonstrukci výtahu a dalších prostor. Výměna osvětlovacích 

těles by měla být zrealizována v r. 2020.  

 

2.5. Celková revitalizace zahrady – stavba zahradního altánu pro aktivní odpočinek uživatelů, 

výsadba nových rostlin, zřízení jezírka pro chov okrasných ryb. Zhotovení vyvýšených 

zahradních záhonů pro pěstování bylinek a květin.  

Náklady ve výši cca 250 tis. budou hrazeny částečně z finančních zdrojů organizace a 

částečně budeme usilovat o zisk finanční podpory od dárců a z nadačních fondů.  

  

                 T: 31.10. 2019 

 



Splněno: 

Byla zrealizována revitalizace zahrady zařízení – zakoupen nový altán, zbudováno jezírko pro 

chov okrasných ryb, zhotoveny záhony pro pěstování květin a bylinek. Celkové náklady ve výši 

160 tis. Kč byly částečně hrazeny z finančních prostředků organizace a částečně z finanční 

podpory nadačního fondu Globus Lepší svět, který poskytl na revitalizaci dar ve výši 50 tis. 

Kč.  

 

2.6. Obnova vybavení ve společenské místnosti zařízení a přebudování na kinokavárnu – 

místo pro aktivní odpočinek uživatelů služeb.  

Náklady ve výši cca 60 tis. Kč budou hrazeny částečně z finančních zdrojů organizace a 

částečně budeme usilovat o zisk finanční podpory od dárců a z nadačních fondů.  

 

                  T: 31.12. 2019 

Splněno: 

Společenská místnost byla přetvořena na kinokavárnu, byl zakoupen dataprojektor, promítací 

plátno, nové vybavení místnosti a vyměněna podlahová krytina. Kinokavárna slouží 

k plánovanému účelu. Celkové náklady ve výši 60 tis. Kč byly částečně hrazeny z finančních 

prostředků organizace a částečně z finanční podpory nadačního fondu Tesco, který poskytl na 

realizaci projektu10 tis. Kč.  

 

2.7. Přestěhování ženské šatny do místnosti po rehabilitaci. Výměna podlahové krytiny + 

výmalba místnosti. Náklady ve výši cca 30 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků 

organizace. 

 

                   T: 28.2. 2019 

Splněno:  

Dámská šatna byla přestěhována do suterénu zařízení, v místnosti proběhla výměna 

podlahové krytiny i výmalba. Náklady v celkové výši 35 tis. Kč byly hrazeny z finančních 

prostředků organizace.  

 

2.8. Obnova lůžkového fondu, nákup nejméně 10 polohovacích lůžek.  

Náklady ve výši cca 170 tis. Kč budou hrazeny částečně z finančních zdrojů organizace a 

částečně budeme usilovat o zisk finanční podpory od dárců a z nadačních fondů. 

 

                   T: 31.12. 2019  

Splněno: 

Podařilo se zakoupit 10 ks repasovaných polohovacích lůžek pro uživatele. Náklady ve výši 

170 tis. Kč byly částečně hrazeny z finančních prostředků organizace a částečně z finanční 

podpory soukromých dárců.   

 

 

3. LIDSKÉ ZDROJE 

 

3.1.  V rámci prohlubování dosavadních znalostí a dovedností zaměstnanců obou služeb a 

získání nových poznatků, uspořádat v zařízení minimálně 3x v roce akreditovaný seminář, 

který bude reflektovat na aktuální potřeby v oblasti vzdělávání dle cílové skupiny zařízení.  

Náklady ve výši cca 25 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace. 

 

             T: 31.10.2019  

 

 



Splněno: 

Byly zrealizovány celkem 4 akreditované kurzy přímo v zařízení, reflektující na aktuální 

potřeby pracovníků přímé obslužné péče a další vzdělávací aktivity, vedoucí k prohloubení 

znalostí a zkušeností PSS. Celkové náklady ve výši 37 tis. Kč byly hrazeny z finančních 

prostředků organizace. 

 

3.2. V návaznosti na prohlubování účinnosti sociálního modelu služby zajistit účast na 

některém z celorepublikových kongresů se zaměřením na rozvoj sociálních služeb za účasti 

sociální pracovnice,  koordinátorky  průběhu  služby  a  ředitelky zařízení,  s cílem  

zkvalitnění vzájemné komunikace a spolupráce s odborně zaměřeným programem. Náklady 

ve výši cca 10 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace.   

        

              T: 31.10. 2019  

Splněno: 

Byla zajištěna účast na Kongresu APSSČR  v Mikulově. 

Náklady ve výši 12 tis. Kč byly hrazeny z finančních prostředků organizace.  

 

 

3.3. Zajistit vzdělávání v oblasti bazální stimulace alespoň pro 4 zaměstnance přímé obslužné 

péče, s následnou aplikací do praxe. Náklady ve výši cca 20 tis. Kč budou hrazeny z 

finančních prostředků organizace.    

             T: 30.6. 2019 

Splněno: 

4 zaměstnankyně přímé obslužné péče absolvovaly Základní kurz bazální stimulace a 

následně aplikují průběžně do praxe. Náklady ve výši 20 tis. Kč byly hrazeny z finančních 

prostředků organizace.  

 

3.4. Zajistit skupinová supervizní setkání pro zaměstnance přímé obslužné péče + sociální 

pracovnici. Náklady ve výši cca 10 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace.

    

              T: 31.12. 2019 

Splněno: 

Byla zajištěna 4 supervizní setkání (skupinová i individuální) pro zaměstnance přímé obslužné 

péče i sociální pracovnici. Náklady ve výši 12 tis. Kč byly hrazeny z finančních prostředků 

organizace.  

 

3.5. Ve spolupráci s organizací sdružující dobrovolníky umožnit alespoň 3 dobrovolníkům 

pravidelná setkávání s uživateli sociálních služeb.  

 

              T: 31.12. 2019  

Splněno: 

Během roku 2019 jsme navázali spolupráci s celkem 5 dobrovolníky z organizace ADRA, kteří 

pravidelně navštěvovali naše uživatele. V této spolupráci budeme i nadále pokračovat.  

 

 

4. ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU 

 

4.1. Nastavit a průběžně zabezpečovat účinný kontrolní systém, který je v zařízení stanovován 

platnou směrnicí. Tuto směrnici průběžně aktualizovat, v návaznosti na nové právní předpisy.  

 

              T: průběžně, celoročně 



Průběžně plněno: 

Během r. 2019 byly průběžně prováděny kontroly stanovené vnitřním kontrolním systémem, 

v návaznosti na platný vnitřní předpis.  

 

5. ROZVOJOVÉ CÍLE ZAŘÍZENÍ NA OBDOBÍ 2020-2021 

 

5.1. Nadále aktivně pracovat na upevňování sociálního modelu služeb v zařízení. Průběžně 

vytvářet odpovídající podmínky pro podporu sociálního modelu, a to: 

 

a) zvyšováním a posilováním kompetencí a vzděláváním zaměstnanců v přímé obslužné péči,  

a dalších zaměstnanců tj.  sociální  pracovnice a  pracovnice  v sociálních  službách  na  

volnočasových  aktivitách (vzdělávání, konzultace a kontakt s obdobnými druhy služeb, 

podpůrné konzultace s metodiky apod.), 

b) dalším zkvalitňováním systému individuálního plánování služby s jednotlivými uživateli 

služeb. 

              T: do 31.12. 2021 

Průběžně plněno:  

Dochází k průběžnému posilování kompetencí a vzdělávání zaměstnanců přímé obslužné péče 

i dalších zaměstnanců. Vzdělávání reflektuje na aktuální potřeby ze strany zaměstnanců. 

 

5.2. Získávat externí finanční zdroje, které bude možno využít na vzdělávání zaměstnanců, 

obnovu vybavení interiérů i exteriéru zařízení.  

 

              T: do 31.12. 2021 

Průběžně plněno:  

Průběžně se zapojujeme do vypisovaných dotačních titulů, s cílem získat finanční zdroje na 

vzdělávání zaměstnanců, obnovu vybavení interiérů i exteriéru zařízení.  

 

 

5.3. Zajistit finanční zdroje na plánovanou rekonstrukci všech stávajících sociálních zařízení u 

pokojů uživatelů a přeměnu stávajících centrálních sociálních zařízení na pokoje pro 

uživatele.  

 

              T: do 31.12. 2021 

Průběžně plněno:  

Průběžně se zapojujeme do vypisovaných dotačních titulů, s cílem získat finanční zdroje na 

rekonstrukci sociálních zařízení u pokojů uživatelů a přeměnu stávajících centrálních 

sociálních zařízení na pokoje pro uživatele.  

 

 

V Českém Těšíně, 4.3. 2020 

 

        ………………………………….. 

            PhDr., Bc. Kateřina Kneifel 

           ředitelka Gerontocentra ČČK 

 


