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Poslání a cíle služby

Poslání:
Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích je domov pro seniory a
zdravotně postižené spoluobčany, kteří potřebují pomoc druhé osoby, při
svých základních životních potřebách.
Jeho posláním je umožnit obyvatelům důstojné a kvalitní prožití života
s důrazem na tradiční křesťanské hodnoty.

Cíle k naplnění poslání:
1) Co nejdelší fyzická a psychická samostatnost obyvatel – podpora a
pomoc vést běžný způsob života
2) Rozvoj péče o duchovní potřeby obyvatel
3) Vytvoření materiálních podmínek pro důstojné prožití života i stáří
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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané a přátelé Domu sv.
Antonína.
Dovolte mi malé ohlédnutí za uplynulým,
právě končícím rokem 2009 v Domě sv. Antonína.
Pro život obyvatel, ale ani zaměstnanců Domu sv.
Antonína nejsou charakteristické nějaké převratné
změny. Život plyne pokojně, s nadhledem lidí, kteří
mají bohaté životní zkušenosti. Odvíjí se možná
relativně rychleji, avšak v harmonii s křesťanskými
tradicemi církevního roku. To ovšem neznamená,
že by se nás nedotýkaly některé nepříliš
povzbudivé události světové, státní, či regionální. Jen mnozí z našeho
společenství je vnímají jinou optikou. Optikou lidí, kteří mají za sebou i daleko
složitější údobí života, než se jeví právě tato.
Pro chod jakéhokoliv sociálního zařízení jsou jednou z nejdůležitějších
věcí samozřejmě finanční prostředky na provoz. Začnu tedy od peněz.
Financování provozu je, tak jako ve všech ostatních sociálních pobytových
zařízeních, vícezdrojové. Největší podíl připadá na klienty cca 61%, následují
státní a ostatní dotace, příjmy od zdravotních pojišťoven, ÚP a různé dary a
příspěvky. Přes všechny negativní zprávy ohledně snížení státních dotací do
sociálních služeb ze začátku roku 2009, došlo ze strany státu v průběhu roku
posléze k dvojnásobnému přehodnocení a v konečné verzi k navýšení
původně schválených státních dotací na provoz. Pro Dům to znamenalo
v celkovém součtu státní dotace ve výši cca 90% požadované výše, které
pokryly cca 26% provozních nákladů. Kraj Vysočina přispěl též nemalou
částkou, zhruba ve výši 4 % z celkových nákladů na provoz. Stejné výše pak
zhruba dosáhly příjmy od zdravotních pojišťoven a ÚP. Drobné částky dotací
od Města Moravské Budějovice a dary přispěly zhruba k vyrovnanému
hospodaření. Tak jako všechna pobytová zařízení, která mají smlouvu na
poskytování zdravotní péče, zaznamenali jsme v roce 2009 soustředěný tlak
ze strany VZP na kontrolní činnost. Výsledek nebyl příliš příjemný. Za první
čtvrtletí roku nám byly odebrány již poskytnuté platby za vykázané zdravotní
výkony. Odvolání zamítnuto. Rozhodovali jsme se, zda dále postupovat
soudní cestou, neboť výkony byly našimi pracovníky poskytnuty, ale
vykazovaly technicko - formální chyby. Vyhodnotili jsme situaci tak, že by
případný momentální výsledek nebyl adekvátní vynaloženému úsilí a
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především by mohl ovlivnit budoucí vzájemné vztahy. Kontrola, ze strany
VZP, byla provedena opakovaně na podzim, tentokrát bez výhrad.
Nejdůležitější událostí roku 2009 byla inspekce poskytování sociálních
služeb. Inspekce „kvality“ proběhla v měsíci květnu. V souladu se zákonem
č.108/2006 Sb. Dům sv. Antonína splnil podmínky inspekce se ziskem 129
bodů ze 144 možných. Jsme jedni z prvních větších pobytových zařízení, které
inspekcí prošlo. Velká radost z dosaženého úspěchu celého pracovního týmu,
které si vyžádalo velké pracovní nasazení i osobní angažovanost, je však
trochu zastíněna skutečností, že na tento, bezesporu velmi dobrý výsledek,
není prakticky nikde brán zřetel. Např. při schvalování výše státních dotací,
případně při prezentaci Domu sv. Antonína v seznamu poskytovatelů
sociálních služeb, apod.
Z pohledu dalšího rozvoje a modernizace Domu, v souladu se
strategickým plánem, byla podána a přijata žádost o přidělení investiční
dotace na MPSV ČR, pro zahájení přístavby – ubytovací kapacita II. etapa.
Byla dokončena též prováděcí dokumentace pro podání žádosti o stavební
povolení na začátku roku 2010. Vzhledem k nedobré situaci státu,
v souvislosti s krizí veřejných financí, není v kapitole investičních dotací MPSV
prozatím částka, která by umožnila druhou etapu přístavby zahájit.
Projektová dokumentace je připravena. Musíme být trpěliví a doufat, že se
finanční prostředky podaří v budoucnu získat.
Ze skromných prostředků jsme v roce 2009 pořídili další polohovací
postele včetně nočních stolků. Jednalo se o 5 ks pokojíků od firmy Linet.
Podařilo se zlepšit prostředí na společných sociálních zařízeních na
jednotlivých patrech.
V personální oblasti jsme i přes ne příliš příznivou finanční situaci
zaznamenali drobný nárůst průměrné mzdy oproti roku 2008.
Zájem o naše církevní zařízení je, stejně jak v předcházejících letech, stále
velký. Počet žádostí o umístění se neustále pohybuje okolo 120. Zájem je
především o pobytové služby dlouhodobé, ale i o odlehčovací služby.
Tradičně menší zájem byl o nabízené služby v denním stacionáři.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům za velmi dobrou
práci v roce 2009, za citlivý a pěkný přístup k našim obyvatelům a za
cílevědomou práci v oblasti kvality poskytovaných služeb. Zřizovateli,
Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, patří dík, za velmi
vlídný a srdečný vztah k zaměstnancům i k obyvatelům Domu sv. Antonína. A
v neposlední řadě poděkování patří i všem přátelům a příznivcům Domu sv.
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Antonína, kteří na nás pamatují nejen po materiální stránce, ale podporují
naše dílo i modlitbou.
Ing. Ladislav Chloupek, ředitel

Stravovací provoz
V průběhu roku byl zaveden nový objednávkový
systém, který umožňuje efektivnější objednávání a
výdej jídel, pomocí čipových karet. Tento stravovací
systém využívají nejenom zaměstnanci, ale i cizí
strávníci, návštěvy, brigádníci atd. Stravu lze objednat
na dva týdny dopředu. Rovněž lze přihlásit nebo
odhlásit, vždy jeden den předem do 13 hod.
Marie Veithová, vedoucí stravování

Správa majetku
Oddělení správy majetku zajišťuje celkový
technický stav Domu sv. Antonína, jakož i
provoz zařízení, údržbu, úklid, zabezpečení MTZ,
provoz
prádelny
a
udržování
rozsáhlé
zahrady se zelení a ovocným
sadem. Tyto práce zajišťovali v roce 2009 dva
naši pracovníci na plný úvazek a jeden
brigádník.
Jaromír Škoda, správce
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Úsek přímé obslužné péče
Tento rok byl poznamenán několika změnami
v přímé obslužné péči. Vyměnilo se několik
pracovních míst, jedna sestra odešla do důchodu.
Místo nich nastoupily nové a bylo nutno je dobře
zapracovat.
Druhá velká zátěž pro nás - sestry, byla –
několik dlouhodobých neschopností. Díky dobrému
kolektivu a nasazení všech sester jsme i toto
nelehké období překonaly, aniž by to neslo
následky v naší službě klientům.
V tomto roce v našem zařízení proběhla inspekce kvality sociálních služeb
na jejíž přípravě se podíleli i všichni zaměstnanci přímé obslužné péče.
Odměnou jejich úsilí bylo, že jsme inspekcí zdárně prošli.
Naši práci ulehčuje nejen vzájemná spolupráce, ale i zpětná vazba –
spokojenost obyvatel. Snažíme se vytvářet prostředí domova, aby se každý u
nás cítil dobře a pokojně prožíval své stáří.
Vážím si nasazení každé jednotlivé sestry, že dělají svoji práci zodpovědně
a s úctou ke každému člověku a touto cestou všem děkuji .

SM. Salesie Tlapová, vrchní sestra
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Personalistika
Počet zaměstnanců v roce 2009

Celkový počet zaměstnanců k 31.12.2009 činil
55 osob ( z toho 49 žen a 6 mužů), v porovnání se
stejným obdobím předchozího roku došlo
k nárůstu o 3 osoby.
I v roce 2009 se Domu sv. Antonína v Mor.
Budějovicích podařilo uzavřít s Úřadem práce
v Třebíči Dohodu o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
v celkovém počtu pracovních míst : 16

Nemocnost v roce 2009
počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti 22
z toho pro nemoc
22
pracovní a ostatní úrazy
0
z důvodu nemoci zameškáno 1 100 kal.dnů (z toho muži 60 dnů,
ženy 1 040 dnů)
Oproti roku předešlému došlo k nárůstu počtu kalendářních dní nemoci,
který byl způsoben dlouhodobým onemocněním několika zaměstnanců.

Průměrný plat v roce 2009
V průběhu roku 2009 došlo nařízením vlády č. 130 a 201 k navýšení platů
ve veřejných službách a správě. Průměrný hrubý plat zaměstnanců Domu sv.
Antonína v pracovním poměru v roce 2009 činil 16 329,- Kč.
V roce 2009 bylo dále na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o
provedení práce odpracováno 9083 hodin s odměnou cca 52 Kč/hod.
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Vzdělávání a zvyšování kvalifikace
V souladu se zákonem č.108/ 2006 Sb. o sociálních službách ve znění
platných dodatků umožňuje Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích
pracovníkům přímé obslužné péče další vzdělávání v požadovaném rozsahu.
Totéž platí i pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochranu.
Také zaměstnancům ostatních úseků je umožněno další vzdělávání dle
potřeby a finančních možností organizace a zájmu zaměstnance.
Dne 17.10.2009 uspořádal Dům sv. Antonína opět konferenci Křesťan
zdravotník v sociálních službách – tentokrát na téma Péče o člověka na jeho
životní cestě – stáří jako šance a úkol. Tato akce se setkala s velkým zájmem
nejenom zaměstnanců Domu sv. Antonína v Mor. Budějovicích, ale i ostatní
veřejnosti z řad zdravotníků a zaměstnanců v sociální oblasti. Zúčastnilo se
více jak 100 posluchačů.

V uplynulém roce absolvovali zaměstnanci níže uvedené kurzy, školení a
semináře.
Zdravotník – křesťan v dnešní nemocnici
Odborná vzdělávací konference
Ochrana práv osob v kontextu sociálních služeb
Aktivizace seniorů – metody práce v institucionální a terénní péči
Příprava na inspekci kvality
Individuální plánování péče
Vzdělávací seminář MSM
Komunikace s verbálně nekomunikujícími
Hygienické minimum stravovací provoz
Novela zákona o sociálních službách
Školení BOZP
Stravování v zařízeních sociálních služeb
Pečovatelská služba v roce 2010
Změny v podvojném účetnictví a řádná účetní závěrka v NNO
Roční zúčtování daně ze závislé činnosti
Seminář o mozku
Manažerské minimum
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Sleva na pojistném
Dlouhodobý majetek a odpisy majetku z účetního hlediska
Změny v sociálním zabezpečení 2009/2010
Problematika ošetřovatelské péče v geriatrii
Jitka Nepomucká, mzdová účetní
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Ekonomika
Ekonomický provoz zajišťuje účetní-ekonom a
personalista-mzdová účetní. Na tomto úseku se
soustřeďuje veškeré účetnictví a ekonomika
zařízení.
V roce 2009 skončilo hospodaření se
zlepšeným hospodářským výsledkem 240 tis. Kč.
Celkové náklady za tento rok činily 23 mil. Kč.
Průměrný náklad na jedno lůžko a měsíc byl
23100,- Kč (v průměru za všechny služby).

Hospodaření Domu sv. Antonína
Výnosy
Tržby z prodeje služeb (ošetřovné , příspěvek na péči)
Provozní dotace
Tržby za výkony od zdravotní pojišťovny
Zúčtování fondů
Přijaté příspěvky
Ostatní výnosy
Výnosy celkem

Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Odpisy
Ostatní
Náklady celkem

v tis. Kč
3717
2122
1198
1560
9332
2875
1986
219
23009

v tis. Kč

v%

13527
7696
991
900
8
127
23249

58,19
33,10
4,26
3,87
0,03
0,55
100,00

v%
16,15
9,22
5,21
6,78
40,56
12,50
8,63
0,95
100,00
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Hospodářský výsledek
Výnosy
Náklady
Hospodářský výsledek – zisk

v tis. Kč
23249
23009
240

Celkem byly přijaty dary ve výši 421 tis. Kč. Část darů byla na provoz.
Větší část bude použita na II. etapu stavby Domu sv. Antonína.

Investiční činnost
Pořízený investiční majetek
Osobní automobil Škoda Fabia
Vjezdová el. brána a branka

248 tis. Kč
232 tis. Kč

Další činnosti
Byly provedeny opravy nevyhovujících sociálních zařízení na třech
poschodích ve výši 703 tis. Kč.
V roce 2009 byl pořízen drobný dlouhodobý majetek v celkové hodnotě
498 tis. Kč. Byly zakoupeny např. pokojíky Terno, devítimístný automobil Fiat
Ducato, vozíky, odšťavňovače, počítače včetně záložních zdrojů, dovybavení
kuchyněk, prádelny, kuchyně, údržby.
Ludmila Nejedlíková, účetní
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Sociální úsek
Domov pro seniory
Stále více se projevuje skutečnost, že
soběstační senioři zůstávají co nejdéle ve svém
přirozeném prostředí a péče v domovech pro
seniory je vyhledávána klienty v horším
zdravotním stavu. Tito klienti jsou přijímáni do
našeho domova a uvolňují tak lůžka v LDN jiným
potřebným pacientům.
Evidujeme stále velký počet žádostí o umístění do našeho domova.
V letošním roce bylo přijato 76 žádostí, 21 mužů a 55 žen.
Z minulých let je to dalších 85 žádostí, 20 mužů a 65 žen.
Víme, že některé evidované žádosti nejsou tzv. „aktivní“. Pro žadatele
jsou rezervou pro případ zhoršení zdravotního stavu nebo sociální situace.
Přesto odhadujeme, že počet aktivních žádostí je cca 120.
Nové žádosti jsou z těchto měst a jejich blízkého okolí:
Mor. Budějovice 35
Třebíč
9
Jihlava
8
Brno
3
Znojmo
5
Jaroměřice n. Rok. 3
Praha
1
Ostatní
12

Průměrný věk našich obyvatel je 82,5 let.
V letošním roce zemřelo 17 obyvatel, 3 muži a 14 žen, jedna
obyvatelka odešla domů. Bylo přijato 17 nových klientů.
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Přijatí obyvatelé jsou z těchto měst a jejich blízkého okolí:
Mor. Budějovice
Jihlava
Jaroměřice n. Rok.
Praha
Znojmo
Ostatní

8
2
2
1
1
3

Délka pobytu obyvatel v našem domově:
Do 1 roku 17
1-5 let
39
6-10 let
11
11-15
5
16-25
2
Nad 25
3
Nejdelší pobyty jsou 29,
35 a 38 let.

Do 1
roku:

3
5 2

17

11

1 -

5

6 - 10
11 - 15

39

16 - 25
nad 25

Příspěvek na péči

Bez příspěvku
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň

13
17
15
18
14

Bez příspěvku

13

14

I. stupeň 2.000,- Kč

17

18
15

II. stupeň 4.000,- Kč
III. stupeň 8.000,- Kč
IV. stupeň 11.000,- Kč
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Odlehčovací služby
O tuto službu je stále větší zájem. Jednak ji žádají ti, kteří už u nás
svého blízkého měli a s péčí byli spokojeni, ale také ti, kteří se dověděli, že
náš domov takovou službu poskytuje. V letošním roce ji využilo 17 klientů,
z toho tři opakovaně, jedna klientka u nás byla čtyřikrát. Průměrná délka
pobytu je 40 dnů.

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Tato služba je poskytována třem mužům, jejich průměrný věk je
54 let. Jeden klient nepobírá žádný příspěvek na péči, jeden II. stupeň
a jeden IV. stupeň.
Denní stacionář
Služby denního stacionáře nejsou stále plně využívány. V letošním
roce měl stacionář 4 klienty, jednoho muže a tři ženy.

Hana Hrušková, sociální pracovnice

Akce pro obyvatele

Obyvatelé Domu sv. Antonína měli možnost se
zapojit do těchto aktivizačních činností :
zábavných pořadů, kina, divadla, exkurze, výletů,
koncertů, přednášek, besed a sportovních akcích.

V roce 2009 se uskutečnili tyto akce :
V lednu koncert Kučerovců a Pořad písní z mysliveckého bálu.
V únoru pořad Filmové písničky pořádaný divadlem Ve-Tri z Prahy a
masopustní rej v DSVA.
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V březnu pořad s Květou Fialovou N. Konvalinkovou „Dámy, na kafíčko“ a
turistický pochod k pramenům Jevišovky.
V dubnu dětské divadlo z Jakubova Popelka, zábavný pořad Veselí důchodci ,
divadlo v Třebíči Rozmarný duch, koncert žáků ZUŠ M.B. Vítání jara , Letem
tancem s taneční skupinou seniorek Znojemské Grácie.
V květnu koncert skupiny Soumrak ze Zbraslavi Písně inspirované biblí, Den
matek s Martínkovským sborem , kulturní vystoupení dětí v DSVA , dětské
divadlo ze Zvěrkovic „ Jak bylo čertům v pekle zima“.
V červnu výlet do DD Myslibořic na benefiční koncert, výlet do rodiště
Martínkov ,táborák, výlety za nákupy. Mariánská rekolekce.
V červenci výlet do rodišť Blížkovic a Plavče, výlet do Telče / náměstí,zámek
/, Kostelního Vydří, / poutní místo/, celodenní a celoústavní - kněžská pouť
Kostelní Vydří, celoústavní táborák, výlet do Lednice / zámek,plavba lodí,
minaret,zámecký park / Největší a nejnáročnější akcí byl výlet do Telče,
kterého se zúčastnilo 33 obyvatel / z toho bylo 11 vozíčkářů/ a 18
zaměstnanců jako doprovod.
V srpnu výlet do rodišť Dačice-Řečice, výlet na Dalešickou přehradu.
Obyvatelé se plavili na lodi po přehradě a navštívili pivovar a muzeum
v Dalešicích.
V září rodinné centrum Korálky na zahradě DSVA uspořádalo akci pro
předškolní děti nazvanou Cesta za pokladem. V tomto měsíci se naši
obyvatelé podívali do Třebíče do Baziliky sv.Prokopa a navštívili psí
útulek.Také jsme společně oslavili 101.a 106.let našich obyvatelek.
V říjnu s folklórním souborem Dyjavánek ze Znojma jsme si připomenuli Den
seniorů. Ve dnech 5.10.-11.10.2010 proběhl v našem zařízení Týden
sociálních služeb. Součástí byla účast na akci v Jihlavě Srdce na dlani,
vystoupení dětí a hudebního souboru z Jakubova a den otevřených dveří.
Duchovní obnova pro obyvatele.
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V listopadu jsme s obyvateli uctili Památku zesnulých návštěvou hrobů jejich
blízkých. V tomto měsíci jsme uskutečnili i vánoční nákupy v Třebíči a výlet za
vánoční atmosférou ve Znojmě.
Dokonalé proměny si užily některé naše obyvatelky v programu kosmetičky a
kadeřnice pod názvem Buďte krásná, ale přitom zůstaňte sama sebou!
V prosinci přišli potěšit vánočním koncertem naše obyvatele děti ze ZUŠ
Mor. Budějovice, klienti z ÚSP Nové Syrovice, ZŠ Havlíčkova, kytarová škola
D.Urbánkové, Martínkovský pěvecký sbor. Během prodejní výstavy
vánočních perníčků paní Petrové si je mohli obyvatelé ochutnat a koupit .
Naši obyvatelé se mohli účastnit tradiční Mikulášské nadílky, Vánočního
průvodu andílků. Během vánočního období byl ke zhlédnutí pohyblivý
betlém.
Mgr. Petra Tomášová, aktivizační pracovnice
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Fotogalerie

Farma Lažínky

Gracie

Folklor

Kytarová škola

Dalešická přehrada
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Divadlo
Bowling

Dobrovolníci

Masopust

Mikuláš
Vánoční pečení
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