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 S.M. Alžběta Soudková 
 Josef Fujdl 
                                                               
Dozorčí rada: Ing. Jiří Fanc 
 Ing. Vlastimil Šipl 
 Marie Škvařilová 
 
 
Ředitel, statut. zást.:  Ing. Ladislav Chloupek 
 
Identifikační číslo:  00394190   
 
Registrace: Domov pro seniory 
 Domov pro osoby se zdrav.postižením 
 Odlehčovací služby 
 Denní stacionář 
 
Podrobné informace: www.dsvamb.cz 
 www.boromejky.cz 
 
 

http://www.dsvamb.cz/
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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 

Vážené  dámy  a pánové, 
rok 2010 plynul v Domě sv. Antonína svým 
poklidným tempem. Společenské změny, které se 
odehrávaly ve společnosti, zasáhly a zasahují 
obyvatele víceméně okrajově. Pravdou je, že část  
našich obyvatel sleduje připravované změny ve 
zdravotnictví a sociálních službách s určitými 
obavami, ale většinou s nadhledem lidí, majícími 
již za sebou daleko těžší životní zkušenosti a 
zkoušky. Navíc se rozsah změn neustále mění, což 
mnohdy nestačí vnímat o mnoho mladší lidé, než 

jsou naši klienti. Hospodářská krize, o které se  všude hojně mluví, se 
prozatím v roce 2010 nijak dramaticky nepromítla do života obyvatel Domu 
sv. Antonína. Oproti tomu rodiny našich zaměstnanců však dost často musí 
řešit složité životní situace spojené s velkou nezaměstnaností  
moravskobudějovického regionu. 

Hodnocení Domu sv. Antonína, neboli vysvědčení za právě uplynulý rok 
2010 nám zpětně vystavují naši stávající i budoucí obyvatelé a jejich příbuzní, 
případně přátelé a dobrodinci . Stávající obyvatelé  tím, že jsou spokojeni a 
našli zde svůj druhý domov a ti budoucí už tím, že si k nám podali žádost o 
přijetí. V roce 2010 jsme poprvé překročili hranici 200 žádostí o umístění. 
Rodinu přímých uživatelů sociálních služeb poskytovaných v Domě sv. 
Antonína rozšiřují někteří moravskobudějovičtí senioři, kterým i ve spolupráci 
s pečovatelskou službou města poskytujeme stravovací služby. Počet těchto 
klientů se pohybuje okolo 70. Kladně byly též hodnoceny “odlehčovací 
služby“, které Dům nabízel a nadále nabízí zájemcům z našeho regionu.  
Denní stacionář jsme naopak provozovali v roce 2010 poslední rok. Od roku 
2011 dočasně rušíme registraci z důvodu nezájmu o tuto sociální službu z řad 
seniorů města a okolí. 

Celková kapacita Domu je prozatím již léta nezměněná. Stálý domov, 
nebo-li trvalé bydliště, zde má 80 obyvatel, z nichž všichni jsou občané města 
Moravské Budějovice. Je pravda, že v kontextu těchto čísel je finanční 
podpora provozu Domu sv. Antonína od města Moravské Budějovice ve výši 
O,4 % z celkových rozpočtových nákladů, nepřiměřeně nízká, a to i ve  
srovnání s jinými městy a obcemi na Vysočině. Se svými 55 zaměstnanci je 
Dům také významným zaměstnavatelem na území města Moravské 
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Budějovice. Za poslední léta jsme stabilizovali kolektiv zaměstnanců tak, že 
dochází k obměně většinou jen při odchodech některých pracovníků do 
důchodu. Evidujeme více jak sto žádostí o zaměstnání.   

Radost máme z toho, že se nám podařilo začátkem roku 2010 vyřídit 
stavební povolení na II. etapu připravené přístavby nové ubytovací kapacity. 
Od roku 2009 máme požádáno o státní investiční dotaci na tuto akci. Netěší 
nás naopak, že státní rozpočtové škrty MPSV ČR mají neblahý vliv na nově 
zahajované investiční akce v sociálním sektoru. Doufáme, že se situace uklidní 
a zahájíme přístavbu nového ubytování co nejdříve. Prosíme o jakoukoliv 
podporu naší připravené akce.  

Na závěr bych rád poděkoval všem zaměstnancům Domu sv. Antonína za 
službu, kterou poskytují našim obyvatelům. Zdravotním sestrám civilním i 
řádovým, ošetřovatelkám, sociálním pracovnicím a všem ostatním, kteří 
zajišťují veškerý servis hlavnímu poslání Domu sv. Antonína. Pracovníkům 
v kuchyni, prádelně, správě areálu i administrativě. Velký dík patří i zřizovateli 
Domu sv. Antonína, Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského za 
veškerou materiální i duchovní podporu naší činnosti.  Také všem 
dobrovolníkům, drobným i větším dárcům, nadaci Dobré dílo i nadaci Domu 
sv. Antonína patří velké Pán Bůh zaplať za podporu, propagaci a šíření 
dobrého jména našeho domova.  

       
Ing. Ladislav Chloupek, ředitel 
 

Stravovací provoz 

 
     Rok 2010 byl pro kuchyň z hlediska jejího 

chodu poněkud náročnější, jelikož jsme zde měli 
několik dlouhodobých neschopností. Přesto jsme 
toto nelehké období dokázali bez větších problémů 
překonat hlavně díky dobré spolupráci 
zaměstnanců kuchyně. Velkou pomocí  byla také 
přítomnost několika brigádnic, které se na chodu 
kuchyně taktéž aktivně podílely. I přes tento 
výjimečný stav jsme byli schopni stále vařit denně 
cca 180 obědů. Mimo to jsme ochotně vyšli vstříc i 
zájemcům o obědy v rámci pořádání soukromých 
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akcí a taktéž jsme vařili pro děti ze školní družiny ZŠ, jejichž kuchyně byla 
z důvodu rekonstrukce dočasně uzavřena. 

Naším stálým krédem je - pestrá a vyvážená strava. A naším přáním - aby 
zde všem strávníkům chutnalo jako doma. Jejich spokojenost je pro nás tou 
největší odměnou. 

 
Marie Veithová, vedoucí stravování 

 

Správa majetku 

 
 Správa majetku poskytuje veškerý technický 

servis potřebný pro bezporuchový a 
bezproblémový chod celého domova. Ve svém 
referátu má i materiálně-technické zabezpečení , 
provoz prádelny a úklid ostatních prostor mimo 
oddělení. Od jara do podzimu je věnováno nejvíce 
času údržbě okolí domu. Rozsáhlá zahrada 
s množstvím ovocných stromů a travnatých ploch 
zaměstnává pracovníky správy majetku velmi  

intenzivně. Práce zajišťovali v roce 2010 dva kmenoví 
zaměstnanci a dva pracovníci , které jsme zaměstnávali v rámci VPP. 
Jaromír Škoda, správce  

 

Úsek přímé obslužné péče 

  
   Práci sestry nelze vykonávat jednotlivě, ale 

jde o společnou práci celého kolektivu. Jde o 
vzájemnou práci, spolupráci a souhru. Podle 
souhry se pak stává práce snadnější, přestože je 
nelehká a mnohdy náročná. 

Všechny pracovnice přímé obslužné péče 
vykonávají svoji práci s osobním nasazením, zvláště 
tím, že je každá klíčovým pracovníkem svého 
klienta a stalo se už pěkným zvykem, že se jim   

každá  snaží osobně více věnovat – popovídat si, 



7 
 

vyslechnout, splnit přání, zajistit drobný nákup a v neposlední řadě i kontakt 
s rodinou. 

   Poskytování služby klientům probíhá nepřetržitě a řídí se jednak 
platnými harmonogramy činností jednotlivé služby, jednak individuálními 
požadavky klientů na jejich provedení. Důležité stanovisko pro každou z nás je 
– chovat se klidně, vyrovnaně, vystupovat profesionálně a s rozvahou, nejen 
proto, že chceme všem klientům ukázat, že je máme rádi, ale i proto, že k 
nám dochází studentky ze sociální školy na praxi, aby v nás viděly příklad, jak 
mají v budoucnu uskutečňovat svoji práci pečovatelky. 

  Zdravotní stav našich klientů se mnohdy nedá zlepšit, ale důležité je, aby 
se - pokud možno - stabilizoval. Pravidelně k nám dochází ošetřující lékař, 
zubní lékařka, psychiatr, a dle potřeby jsou vždy ochotni s námi konzultovat 
různé situace po telefonu.   Abychom rozšířily své znalosti ve svém oboru, 
zúčastňujeme se různých školení, konferencí, seminářů, a tak se vzděláváme 
po stránce odborné a praktické, zdravotní i sociální.  

Děkuji touto cestou každé jednotlivé sestře za nasazení pro naše 
obyvatele, aby jim zpříjemnily prožívat všední dny co nejlépe.          
 

SM. Salesie Tlapová, vrchní sestra   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
, 
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Personalistika 

Počet zaměstnanců v roce 2010 

 
 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 činil: 
 
fyzické osoby  51,78 
přepočtený stav  48,15 
 
Celkový počet zaměstnanců k 31.12.2010   
 činil 56 osob ( z toho 49 žen a 7 mužů).  
 
V roce 2010 jsme též spolupracovali s Úřadem 

práce v Třebíči v oblasti vytváření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Jednalo se o pomocné práce 
úklidové, ošetřovatelské, pomocné práce v kuchyni, prádelně a na zahradě.  

 
 

 
 

Nemocnost v roce 2010 
 
počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti 23 

 
  z toho pro nemoc     21 
 
  mimopracovní  úrazy        2 
 

z důvodu nemoci zameškáno 931 kalendářních dnů (z toho muži   114 
dnů,   ženy  817 dnů) 

  
Ve srovnání s předešlým rokem došlo k mírnému snížení nemocnosti. 
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Průměrný plat v roce 2010  

Průměrný hrubý plat v roce 2010 činil 15 935,- Kč.   
 

Vzdělávání a zvyšování kvalifikace 

Dům sv. Antonína průběžně umožňuje svým zaměstnancům další 
vzdělávání, a to dle oblasti jejich pracovního zařazení v souladu s platnými 
zákony, potřebami a finančními možnostmi organizace.  

 
V roce  2010  absolvovali zaměstnanci níže uvedené kurzy, školení a 

semináře:  
 
Přímá obslužná péče a sociální pracovníci 
Deprese a její léčba 
Zdravotník křesťan 
Konference – Péče o klienty se specifickými potřebami 
Role klíčového pracovníka – seminář – Dům sv. Antonína 
Péče o klienty s kožním defektem – Dům sv. Antonína 
Sexualita v ústavní péči 
Potřeby, motivace, aktivizace klientů – Dům sv. Antonína  
Úzkost  a  její léčení 
Poruchy osobnosti 
Křesťan zdravotník v sociálních službách – duchovní péče – pořádáno 
Domem sv. Antonína – dne 16.10.2010 

Základy asistence a manipulace 
Muzikoterapie pro seniory 
Pozitivní komunikace 
Efektivní komunikace 
Asertivita v praxi 
 
 
Ostaní 
Roční zúčtování daně 
Zákoník práce 2010 
Změny v sociálním zabezpečení 
 
Všichni zaměstnanci dále absolvovali školení BOZP a PO. 
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16.10.2010 uspořádal Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích ve 

svých prostorách konferenci Křesťan zdravotník v sociálních službách, 
tentokrát na téma Duchovní péče – důležitá součást života opět pod záštitou 
Biskupství brněnského a České asociace sester.  

 
Referáty přednesli  :  Mons. Pavel Posád - biskup českobudějovický, Mgr. 

Petr Piler -  ředitel Komunity Salesiánů Dona Boska v Mor. Budějovicích, 
MUDr. Ladislava Kabelka – primář hospice v Rajhradě, MUDr.  Zbyšek Pospíšil 
– primář infekčního oddělení a Mgr. Marie Lazárková – pedagog SZŠ ve 
Znojmě. 

 
 
 
Personální práce 
 
V oblasti personální práce se vedení Domu sv. Antonína prioritně 

zaměřuje kromě odborného vzdělávání též  na prohlubování pocitu 
sounáležitosti zaměstnanců k organizaci, jejímu poslání a na rozvoj 
mezilidských a kolegiálních vztahů. Proto i v minulém roce uspořádal Dům sv. 
Antonína tématický zájezd do Prahy s návštěvou Domova sv. Karla 
Boromejského v Řepích. Dále jsou podporovány i mimopracovní aktivity a 
setkávání zaměstnanců jako např. návštěva poutního místa Mariazell 
v Rakousku, společné bruslení či turnaj zaměstnanců  v bowlingu.   

Na předvánočním setkání  stávajících a bývalých zaměstanců , zhodnotil 
za vedení Domu sv. Antonína pan ředitel uplynulý rok, poděkoval  všem 
zaměstnancům za velmi dobře odvedenou práci  v roce 2010 a popřál do 
nového roku mnoho pracovních a osobních úspěchů. 

 
Již trvalou součástí personální práce je pravidelné hodnocení a 

sebehodnocení zaměstnanců.  
 
 
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 2010 skončilo hospodaření se 
zlepšeným hospodářským výsledkem  13 tis. Kč. 
Celkové náklady za tento rok činily 25 mil. Kč. 

Průměrný náklad na jedno lůžko a měsíc byl 
24770,- Kč (v průměru za všechny služby). 

 

Hospodaření Domu sv. Antonína 

 
Výnosy v tis. Kč v % 
 
Tržby z prodeje služeb (ošetřovné , příspěvek na péči) 14588 58,39 
Provozní dotace 8024 32,12 
Tržby za výkony od zdravotní pojišťovny 1220 4,88 
Zúčtování fondů 825 3,30 
Přijaté příspěvky 319 1,28 
Ostatní výnosy 7 0,03 
Výnosy celkem 24983 100,00 
 
 
Náklady v tis. Kč v % 
Spotřeba materiálu 4241 16,98 
Spotřeba energie 1678 6,72 
Opravy a udržování 2562 10,26 
Služby 1437 5,75 
Mzdové náklady 9660 38,69 
Zákonné sociální pojištění 3243 12,99 
Odpisy 1977 7,92 
Ostatní 172 0,69 
Náklady celkem 24970 100,00
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Hospodářský výsledek v tis. Kč 
Výnosy 24983 
Náklady 24970 
Hospodářský výsledek – zisk 13 
  

Celkem byly přijaty dary ve výši 494 tis. Kč. Část darů byla použita na  
provoz. Větší část bude použita na  investiční akce Domu sv. Antonína.  

 

Investiční činnost 

 

Pořízený investiční majetek  
Výměna oken na schodišti, v oratoři a soc. zařízení   
Projektová dokumentace – II. etapa přístavba    

Další činnosti 

 
Byly provedeny tyto opravy:  

oprava a nátěr fasády na staré části budovy             
oprava balkonů a vstupního schodiště   
oprava soc. zařízení      
oprava zastřešení vchodu a zábradlí terasy   
oprava lůžkového výtahu      
oprava, servisní práce a kontrola dveří   
 
 
V roce 2010 byl pořízen drobný dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 

1092 tis. Díky dotaci od Nadace Dobré dílo jsme mohli pořídit pokojíky Terno 
(postel s matrací, noční stolek, hrazda).Z vlastních zdrojů pak několik skříní do 
pokojů, vybavení čistících místností dřezy a skříňkami, nové vybavení 
kuchyňky  na 3. NP a mnoho dalších.  

 
Ludmila Nejedlíková, účetní 
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Sociální úsek 

 
   Sociální pracovnice je v kontaktu s klientem již 

před jeho nástupem, pomáhá mu s adaptací 
v novém prostředí, při jednání na úřadech a 
hospodaření s financemi.           O umístění v našem 
domově je stále velký zájem. Z dřívějších let je 
evidováno 106 žádostí, v letošním roce přibylo 84 
žádostí.  

 
 
 

Domov pro seniory 
          V letošním roce do našeho domova nastoupilo 17 nových obyvatel, 

17 zemřelo - 5 mužů a 12 žen. Průměrný věk je 83 let. 
 

Věkové složení: 
 

 

 
 
 
 
 
Původní bydliště nově příchozích klientů: 
Mor. Budějovice a okolí       14 
Jihlava                                        1 
Jemnice                                     2 
 
 

66-70 3 

71-75 6 

76-80 13 

81-85 20 

86-90 28 

91-95 4 

> 95 3 
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1-5 let

6-10 let

11-15 let

16-20 let

21-39 let

Délka pobytu 
 

 
 
Příspěvky na péči: 
 
Bez příspěvku                12 
1. stupeň                          9 
2. stupeň                        18 
3. stupeň                         16 
4. stupeň                         22 
 

Odlehčovací služby 
          Tuto službu využilo 18 klientů – 4 muži a 14 žen. Největší zájem byl 

opět jako každý rok v letních měsících, kdy  rodinní příslušníci, kteří pečují o 
své blízké, čerpají dovolenou.  

 
Domov pro osoby se zdravotním postižením 
         Tuto službu sociální péče poskytujeme třem klientům – mužům. 

Jejich průměrný věk je 55 let. Jeden pobírá příspěvek na péči 2. stupně a 
jeden 4. stupně. 

 
Denní stacionář 
             Tuto službu využili pouze dva klienti. Přesto, že nabízíme i dopravu 

klientů do stacionáře a snažíme se o jeho propagaci, není o tuto službu zájem. 
 
Hana Hrušková, sociální pracovnice 
 
 
 
 
 

do 1 roku 16 

1-5 let 43 

6-10 let 11 

11-15 let 6 

16-20 let 1 

21-39 let 3 
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Akce pro obyvatele 

Akce Domu sv.Antonína v roce 2010 
LEDEN - 10.1.Zpívání koled- vzpomínkové 
odpoledne s rodinou Kouřilovou, Janouškovou a 
p.Kubovou  
27.1.Podkarpatská Rus – beseda s promítáním, 
kterou vedl p.Ing.I.Fryčera 
ÚNOR -  3.2. Svatoantonínský turnaj v bowlingu, 
4.2.Zábavný pořad s králem komiků, Vlastou 
Burianem – imitátorem Pavlem Kopeckým, 
9.2.Canisterapie s p.Pyroutkovou, 16.2. 
Masopustní radovánky - průvod maškar, koblížky, 
23.2. Povídání o bylinkách a o čajích s p.Svobodovou, 22.2.-28.2.Zabijačkový 
týden -jitrnice, ovar, tlačenka, tmavá polévka, huspenina, guláš 
25.2.Bruslení pro zaměstnance a rodinné příslušníky  
BŘEZEN - 4.3.Festival narcisů v Bad Ausee –beseda s Ing.I.Fryčerou, 
11.3. Kamélie mezi knihami, výlet do Rajhradu na výstavu květin, 12.3.Eva 
Vašek-koncert, 24.3.Velikonoce a víkend v Bavorsku – beseda s promítáním 
s p.F.Čáblem, 30.3.Prodejní výstava velikonočních perníčků p.Petrové 

DUBEN -13.4. Společné tvoření seniorů s dětmi ze ZŠ Havlíčkova, 
15.4.60.výročí kněžství P.L.Tichého, 28.4.Nákupní výlet do Znojma, 
30.4.Cirkus Pacifik – návštěva cirkusu 
KVĚTEN - 8.5. Den matek se studenty kytarové školy D.Urbánkové, 9.5.Den 
matek s Martínkovským pěveckým sborem, 12.5.Dobrovolníci z ČEZ – úprava 
areálu, 13.5.Oslava matek s žáky ZUŠ, 22.5.Šardické folklórní odpoledne  - 
zahradní slavnost, 29.5. Zvoneček Jihlava – dětský pěvecký sbor 
ČERVEN- 16.6.Prehistoric park Chvalovice, 16.6.Červená Karkulka – pohádka 
křesťanských dětí, 22.6.Oslava otcovství kulturním vystoupením studentů SOŠ 
23.6.Žirovnice , zámek, špýchar –výlet 
ČERVENEC – 21.7.Letní setkání u ohně, 16.7.Kněžská pouť Kostelní Vydří  
SRPEN - 21.8.Perly panny Serafinky – ochotnický divadelní soubor Budišov 
28.8.Mariazell – zájezd pro zaměstnance 
ZÁŘÍ - 1.9.Country skupina Tuláci, 3.9.Oslava životního jubilea 102.let 
17.9. Praha – Domov sv.Karla Boromejského, Řepy - exkurze pro zaměstnance  
23.9.Hudební kavárna 
ŘÍJEN - 1.10. Den senior, 4.10.-10.10.Týden sociálních služeb – 
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4.10.Vietnam -přednáška prof.Ing.P.Valíčka,5.10.Nákupní výlet, 6.10.Den 
otevřených dveří v DSVA,fotovýstava, výstava výrobků, workshop 7.10 
Posezení u burčáku a koláčů, 8.10.Workshop výtvarných technik Terno, 
12.10.Péče o pleť na podzim, 14.10.Horáček – kulturní vystoupení dětí ze ZŠ 
Lesonice, 16.10.II.Konference – Křesťan zdravotník, 21.10.Duo Condor – písně 
a kouzla, 28.-29.10.Duchovní obnova 
LISTOPAD - 1.11.Památka zesnulých, 10.11.Léčivé rostliny - přednáška 
prof.Ing.P.Valíčka, 11.11.Sv.Martin – zábavné dopoledne s dětmi ze ZŠ 
Havlíčkova, 11.11.Malá dechovka z Jemnice, 12.11.Galakoncert Valdaufinky a 
Stříbrňanky,  22.11.-26.11.Charitativní akce – Adopce na dálku  (7000,- Kč), 
22.11.-28.11.Zabijačkové hody, 23.11.Prodejní výstava vánočních perníčků 
PROSINEC- 3.12.Mikulášská nadílka, 14.12.Vánoční koncert žáků ZUŠ M.B., 
18.12.Vánoční koncert žáků kytarové školy p.D.Urbánkové, 19.12.Vánoční 
koncert Martínkovského pěveckého sboru, 20.12.Vánoce v anglicky mluvících 
zemích – beseda s Mgr.P.Pokorným, 24.12.Chození andělíčků 
Naši obyvatelé se mohli účastnit tradiční Mikulášské nadílky, Vánočního 
průvodu andílků. Během vánočního období byl ke zhlédnutí pohyblivý 
betlém. 
 

Dobrovolníci 

 
Domov spolupracuje s Dobrovolnickým centrem STŘED,o.s., které 

vysílá zájemce o dobrovolnickou službu. Dobrovolník pracuje s klienty na 
základě smlouvy.V roce 2010 se klientům zařízení věnovaly 3 studentky a 5 
žen evidovaných na ÚP. 
  V rámci firemního dobrovolnictví  DSVA spolupracuje  s Fórem 
dárců,o.s. a je přihlášen do programu Zapojím se! ČEZ Dukovany vyslal do 
domova  pomáhat  6 zaměstnanců. 

Klientům a zařízení docházejí pomáhat zvenku i dobrovolníci, kteří 
nejsou nikde organizováni. Tito dobrovolníci jsou z řad studentů, důchodců, 
ale i pracujících. 

Všem patří velký dík za jejich pomoc, čas a nadšení, které věnují  
klientům a Domovu. 
 
Mgr. Petra Tomášová, aktivizační pracovnice 
 



17 
 

Fotogalerie 

Modernizace domova 
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Společensko-kulturní akce 
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Zpráva auditora 
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Poděkování 

 
 


