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Základní údaje organizace

název/právní forma:Domov Iris, příspěvková organizace

sídlo: Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČ: 70631824

statutární zástupce: Mgr. Michal Mariánek

zřizovatel: Statutární město Ostrava

předmět činnosti: poskytování sociální služby „domov pro seniory“ dle § 49 zákona
č.108/2006 Sb. o sociálních službách, kapacita 104 míst

registrace služby: domov pro seniory, pod č. j. MSK 73445/2014 (ze dne 29.7.2008),

identifikátor: 8175900

kontakty: www.domoviris.ostrava.cz, info@iris-ostrava.cz; marianek@iris-

ostrava.cz

bankovní spojení: číslo účtu 14129761/0100 u KB Ostrava

datová schránka: cuw5csm
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Organizační struktura

Počet a struktura pracovníků domova se odvíjí od charakteru poskytované služby, současného
i předpokládaného složení uživatelů služby, jejich potřeb a zdravotního stavu, platné legislativy, finančních
zdrojů a možností Domova. Schválený závazný ukazatel počet zaměstnanců je stanoven na 86,0 úvazku.
V následujících letech bude s největší pravděpodobností nezbytné prolomit nastavený ukazatel z důvodu
nezbytnosti posílení týmu přímé péče, provozního úseku a svou roli také sehrává stále větší administrativní
zátěž organizace.
Změny v organizační struktuře jsou blíže uvedeny v části C) Lidské zdroje. Organizační schéma organizace
platné k 1.1.2021 je zobrazeno v Příloze č. 1.
Domov se člení dle charakteru činností na 3 úseky: úsek sociálně-zdravotní, ekonomicko–provozní
a stravovací úsek.

Tabulka č. 1: Rozdělení pracovních pozic organizace

název úseku pracovní pozice počet
úvazků

počet
pracovníků

ředitel 1,0 1

Ekonomicko-
provozní úsek

vedoucí úseku/personalista a finanční referent 1,0 1
hlavní účetní a rozpočtář 1,0 1
mzdová účetní 0,4 1
prádelna 4,0 4
technický pracovník, údržbář 1,75 2
vrátný, topič 4,5 5
úklid 6,0 6

Sociálně-
zdravotní úsek

vedoucí úseku 1,0 1
vedoucí oddělení/sociální pracovník 3,625 4
sociální pracovník pro jednání se zájemcem o službu 1,0 1
sociální pracovník pro individuální plánování 0,3 1
účetní pro finanční depozita klientů 0,5 1
pracovník v sociálních službách 40,75 41
pracovník v sociálních službách pro aktivizační činnosti 2,0 2
všeobecná zdravotní sestra 7,0 8
fyzioterapeut 0,0 0
ergoterapeut 1,0 1

Stravovací úsek

vedoucí úseku/nutriční terapeut 1,0 1
kuchař 6,0 6
skladní 1,0 1
úklid 1,0 1

Celkem úvazků k 1. 1. 2021 85,825 90
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A. Zabezpečení provozu

Provoz je financován na základě schváleného rozpočtu Statutárního města Ostravy na rok 2021.
Ve schváleném rozpočtu organizace na rok 2021 je zahrnuto plánované 10% navýšení mzdových tarifů.
Metodika rozpočtu bohužel nepřipustila jiné  meziroční navýšení rozpočtu než z důvodů legislativního
navýšení mzdových tarifů. Vzhledem k přetrvávání nouzového stavu ČR a vývoji epidemiologické situace
předpokládáme nárůst nákladů za OOPP, který však není ve schváleném rozpočtu na rok 2021 promítnut.

Tabulka č. 2: Schválený rozpočet organizace na rok 2021

Položka Částka (tis. Kč)

Náklady 58 492
Osobní 46 280
Ostatní 8 723
Odpisy movitý majetek svěřený 558
Odpisy nemovitý majetek 2 931

Výnosy 58 492
Vlastní výnosy 28 984
Úhrady za pobyt a stravu 12 200
Úhrady za péči 11 400
Úhrady od zdravotních pojišťoven 2 200
Ostatní 253
Odpisy nekryté 2 931

Neinvestiční příspěvek SMO na provoz 10 312
Příspěvek SMO na odpisy 522
Očekávaná státní dotace 18 674

1. Nový Sazebník úhrad

V návaznosti na zvyšující se náklady na potraviny a energie budou přiměřeně zvýšeny úhrady od klientů.
Následně bude návrh zvýšených úhrad projednán s klienty (a jejich zástupci) a sepsány nové dodatky ke
smlouvám. Plánovaným zvýšením úhrad za ubytování se dostaneme na horní hranici Vyhlášky č. 389/2013
Sb., která stanovuje maximální výši úhrady za pobyt (210 Kč/den) a stravu (170 Kč/den). Nový Sazebník
úhrad za služby bude platný od 1. 2. 2021. (Příloha č. 2).

Termín: 1/2021

2. Využívání nabídek externích zdrojů

V roce 2021 budeme sledovat výzvy MSK, MPSV a dalších donátorů, také se budeme snažit získávat
sponzorské dary a bonusy od spolupracujících dárců a organizací. Případné výnosy z externích zdrojů
použijeme ke zlepšování vybavení Domova, zapojíme je do připravovaných investičních akcí nebo takto
uhradíme vzdělávání zaměstnanců.

Termín: průběžně

3. Modernizace IT organizace

Tento záměr jsme začali realizovat již v roce 2019. Bohužel z důvodu vývoje epidemiologické situace jsme
nebyli schopni v roce 2020 tento projekt konstruktivně posunout vpřed. Právě uplynulý rok nám ukázal,
že zastaralé vybavení, kterým organizace a její zaměstnanci disponují, nám neumožňuje efektivně využívat
prvky home office, realizovat videoporady, účastnit se „webinářů“ či hromadně sdílet elektronické
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dokumenty. V roce 2021 navážeme na spolupráci s firmou Ovanet a.s. V okamžiku, kdy budeme mít analýzu
s návrhem řešení finálně zpracovánu, jsme připraveni předstoupit před komisi pro IT/IS RMO
a požádat o její schválení. Následně budeme hledat finanční zdroje na pokrytí nákladů, které s modernizací
IT vybavení organizace souvisí.

Náklady: 450 000 Kč (bude upřesněno ve finálním návrhu)
Finanční zdroje: Statutární město Ostrava, vlastní zdroje organizace
Termín: 12/2021

4. Malování

V roce 2021 chceme realizovat kompletní výmalbu všech pokojů klientů, společných prostor a zázemí
organizace.

Náklady: 350 000 Kč
Finanční zdroje: Statutární město Ostrava, vlastní zdroje organizace
Termín: 12/2021

5. Pořízení 2 víceúčelových hygienických křesel Carendo

V rámci zkvalitnění poskytování péče našim klientům a zlepšování pracovních podmínek pro naše
zaměstnance budeme usilovat o pořízení 2 víceúčelových hygienických křesel Carendo. Multifukční křesla
umožňují efektivní provádění hygieny a sprchování v rámci jediného přesunu a zároveň zajišťují pohodlnou
pracovní polohu ošetřujícímu personálu i klientům během celého procesu. Carendo je navrženo tak, aby
veškerou hygienickou péči mohl poskytovat jediný ošetřovatel, včetně svlékání a oblékání, úkonů na toaletě,
sprchování i dalších hygienických úkonů bez zbytečných přesunů. Pořízením hygienických křesel Carendo
zvýšíme důstojnost úkonů spojených s hygienou klientů a také značně snížíme fyzickou náročnost při
provádění hygieny, oblékání i svlékání pracovníkům přímé péče, odstranili bychom také nevhodnou pracovní
polohu při provádění péče a snížili bychom množství pracovních neschopností způsobených fyzickou
náročností při práci s imobilními klienty.

Náklady: 540 000 Kč
Finanční zdroje: Moravskoslezský kraj (cca 270 tis. Kč), Statutární město Ostrava (cca 200 tis. Kč),

vlastní zdroje organizace (cca 70 tis. Kč)
Termín: 12/2021

6. Obnova pasivních matrací a aktivních antidekubitních matrací na pokojích klientů

Většina matrací, které využívají naši klienti, byla pořízena v roce 2008. Doba jejich životnosti je dle našeho
názoru překročena a je nezbytné zahájit jejich postupnou obnovu. V podobném stavu jsou také aktivní
antidekubitní matrace (rok pořízení 2013).

Náklady: 570 000 Kč
Finanční zdroje: Statutární město Ostrava, vlastní zdroje organizace, externí zdroje financování
Termín: průběžně

7. Obnova nábytku a vybavení v kancelářích – zkvalitnění zázemí pro zaměstnance

V rámci zkvalitnění pracovních podmínek a zázemí pro zaměstnance dojde v kancelářích k obnově nábytku
a zařízení. V roce 2019 jsme získali účelovou dotaci od zřizovatele ve výši 350 000 Kč. K dočerpání
účelového příspěvku v průběhu roku 2020 nedošlo. Hlavním důvodem byl požadavek, který vzešel
na základě zkušeností organizace se zvládáním pandemické situace související s onemocněním COVID-19,
kde jedním z rizikových faktorů bylo uspořádání zázemí pro zaměstnance. V roce 2021 chceme využít závěry
zpracované studie, která řeší nové uspořádání zázemí pro zaměstnance a v kontextu navržených úprav
budeme v obnově kancelářského vybavení pokračovat.
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Náklady: 350 tis. Kč
Finanční zdroje: Statutární město Ostrava (již poskytnuto v roce 2019), vlastní zdroje organizace
Termín: 12/2021

8. Zpracování projektové dokumentace – „Modernizace stravovacího provozu“

Příprava celkové modernizace stravovacího provozu. Ve stávajícím stravovacím provozu využíváme stroje
a zařízení, které jsou již dávno za hranicí obvyklé využitelnosti. Náklady na opravu strojů a technologií se
každoročně exponenciálně zvyšují. Při zakoupení nových strojů máme problém s kapacitou elektrické sítě
a vzduchotechniky.
V roce 2020 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace s termínem dodání 2/2021. Součástí
zpracované PD bude také odhad nákladů souvisejících s modernizací stravovacího provozu Domova Iris.

Náklady: 605 000 Kč
Finanční zdroje: Statutární město Ostrava (poskytnuto v KR SMO 2020), vlastní zdroje organizace
Termín: 2/2021

9. Modernizace tepelného hospodářství – projektové dokumentace

Modernizace tepelného hospodářství je nezbytná. Náhradní díly na některé součásti naší kotelny se již
nevyrábí. Aktuální zařízení neumožňuje efektivně řídit vytápění objektu.
Na základě konzultace s odbornou firmou a po dohodě s Odborem investičním MMO chceme nechat
zpracovat projektovou dokumentaci, která bude zohledňovat 2 hlediska. Jedním je modernizace samotného
technologického vybavení kotelny a druhým je nastavení systému tak, aby k vytápění a výrobě teplé vody
pro potřeby domova bylo co nejefektivnější. PD budou rozděleny do 2 částí: PD - Měření a Regulace a PD
– Modernizace kotelny. Vzhledem k vývoji pandemické situace jsme nepřistoupili k realizaci tohoto úkolu
v roce 2020 a budeme jej realizovat v 1. pololetí roku 2021.

Náklady: 1 000 000 Kč
Finanční zdroje: Statutární město Ostrava (poskytnuto v KR SMO 2020)
Termín: 6/2021

10. Realizace relaxační zóny – etapa II. (přední zahrada, parkoviště)

V roce 2020 byla zpracována projektová dokumentace na vybudování parkovacích míst na pozemcích před
budovou Domova. Domov Iris byl úspěšný při podání žádosti do operačního programu „Životní prostředí“
(MŽP_119.výzva, PO 1, SC 1.3) a získal finanční prostředky na realizaci „parkoviště“. V závěru roku 2020
byla dokončena I. etapa výše zmíněného záměru a došlo k rekonstrukci tzv. zadní zahrady.
V roce 2021 chceme získat do majetku organizace pozemky nezbytné pro realizaci II. a III. etapy celého
záměru a zahájit výstavbu parkovacích míst a současně rozvíjet tzv. III. etapu, tzn. vybudování „přední
zahrady“.

Náklady: 2 100 tis. Kč (vybudování parkoviště)
Finanční zdroje: Statutární město Ostrava (KR SMO 2021), OPŽP, vlastní zdroje organizace, externí

zdroje financování
Termín: 12/2021

11. Modernizace EPS

V průběhu roku 2020 organizace zpracovala projektovou dokumentaci za účelem modernizace
elektronického požárního systému (EPS) a požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ) včetně zpracování
položkového rozpočtu.
V součinnosti s Odborem investičním a Odborem veřejných zakázek MMO dojde v roce 2021 k vyhlášení
VZ na dodavatele a samotné realizaci projektu.
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Náklady: 2 930 tis. Kč
Finanční zdroje: Statutární město Ostrava (KR SMO 2021), vlastní zdroje organizace
Termín: 12/2021

12. Reklamace prasklé vnější omítky na budovách přístavby (SMO)

Vnější omítky nových částí objektu Domova jsou na bočních stěnách poškozené, je zde prasklá vnější omítka.
Vzhledem k poškození je reklamace nutná. V tomto případě postupujeme v součinnosti s Odborem
investičním MMO při uplatnění reklamace u zhotovitele díla.
Zhotovitel s reklamací nesouhlasí. Aktuálně probíhá jednání mezi SMO a dodavatelem.

Náklady: --- tis. Kč
Finanční zdroje: na náklady zhotovitele
Termín: průběžně
Termín realizace: 31.12.2021

B. Naplňování hlavních cílů organizace

1. Biografický model péče

Biografický model péče je úspěšně rozvíjen na všech odděleních Domova. V letošním roce budeme
pokračovat ve vzdělání dalších zaměstnanců. V roce 2021 proběhne v našem zařízení odborná konzultace
s PhDr. Evou Procházkovou PhD. Doporučení vycházející z této konzultace budeme zapracovávat
do metodiky a praxe. Zároveň budeme usilovat o získání certifikace „Pracoviště pracující s biografií“.

Náklady: 68 000 Kč
Finanční zdroje: vlastní zdroje organizace, externí finanční zdroje
Termín: průběžně

2. Bazální stimulace®

V konceptu Bazální stimulace jsou proškoleni téměř všichni zaměstnanci přímé péče. V roce 2020 jsme
započali vzdělávání v nadstavbovém kurzu Bazální stimulace, ve kterém budeme v roce 2021 pokračovat.
V roce 2021 budeme usilovat o recertifikaci „Pracoviště bazální stimulace“, která nám vypršela 6/2020.

Náklady: 70 000 Kč
Finanční zdroje: vlastní zdroje organizace, externí finanční zdroje
Termín: 3/2021

3. Smyslová aktivizace®

V současné době máme proškolenou, v tomto konceptu, téměř polovinu zaměstnanců v přímé péči.
Ve vzdělávání budeme v letošním roce pokračovat, zároveň se zaměříme na upevnění tohoto konceptu péče
v praxi (zapracování konceptu do metodiky a praxe).

Náklady: 40 000 Kč
Finanční zdroje: vlastní zdroje organizace, externí finanční zdroje
Termín: 12/2021
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4. Revize využívání konceptů péče v praxi Domova

V roce 2021 chceme vyhodnotit praktické využívání všech konceptů péče aplikovaných v našem Domově.
Cílem je vyhodnotit vzájemnou návaznost konceptů péče, ujasnit zodpovědnost a kompetence jednotlivých
profesí, které se na péči o klienty podílejí.

Termín: průběžně

5. Revize závazných dokumentů Domova

V letošním roce budeme pokračovat v revizích Vnitřních pravidel pro dodržování SQ a dalších navazujících
dokumentů.

Termín: průběžně

6. Rozšíření možnosti výběru stravy

V kontextu zkvalitňování péče pro naše klienty rozšíříme v roce 2021 možnost výběru stravy na snídani,
oběd a večeři (zejména v pracovních dnech). V rámci péče o zaměstnance chceme v letošním roce rozšířit
možnost objednávky stravy také o snídaně a večeře.

Termín: 12/2021

7. Dobrovolníci

Tradiční dlouhodobá spolupráce s organizací Adra bude pokračovat také letos. Budeme pokračovat
v projektu Most (zapojili jsme se 2017). Tento projekt spočívá v posilování mezigeneračních vztahů (studenti
– senioři).

Termín: 12/2021

8. Zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob

V organizaci zaměstnáváme zdravotně znevýhodněné osoby. Díky této skutečnosti naplňujeme povinný
podíl na celkovém počtu zaměstnanců. V případě volných kapacit u klientů organizace Čtyřlístek - centrum
pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace jsme připraveni poskytnout součinnost.
Nad rámec zákonné povinnosti odebíráme zboží od prověřených dodavatelů poskytujících náhradní plnění.

Termín: průběžně

9. Studentské stáže a rekvalifikační kurzy

Absolvování praxe bude umožňováno studentům VOŠ sociální, VOŠ zdravotní, Ostravské univerzity
a Slezské univerzity. Počty budou upřesněny v průběhu roku.
Na základě předběžných dohod budeme zajišťovat praktickou část rekvalifikačním kurzům „Pracovník
v sociálních službách“. Rozsah bude upřesněn dle našich možností.

Termín: průběžně
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C. Lidské zdroje

1. Změny v organizace práce, organizační struktuře

Schválený přepočtený počet zaměstnanců 86,0 je téměř naplněn (85,825 k 1.1.2021). V roce 2020 jsme
přistoupili k posílení pracovních úvazků  na sociálně-zdravotním úseku (pracovník v sociálních službách
a všeobecná zdravotní sestra) a na úseku ekonomicko-provozním (údržba).
V následujících letech bude s největší pravděpodobností nezbytné prolomit nastavený ukazatel z důvodu
nezbytnosti posílení týmu přímé péče, provozního úseku a svou roli také sehrává stále větší administrativní
zátěž organizace.
V roce 2020 se nám podařilo zajistit fyzioterapeutické služby prostřednictvím uzavření DPP (300 h/rok).
Vzhledem ke zdravotnímu stavu našich klientů a jejich potřebám je tato alternativa nedostačující, proto
v roce 2021 uzavřeme DPČ, díky které zajistíme fyzioterapeutické služby v mnohem větším rozsahu,
tj. až 900 h/rok. Vzhledem k dlouhodobým pracovním neschopnostem u pracovníků přímé péče
a stravovacím provozu jsme přijali, po dobu jejich pracovních neschopností pracovníka PSS a pracovníka
do kuchyně.

Schválený závazný ukazatel počtu zaměstnanců ve výši 86,0 úvazků bude vzhledem k řešení personální
situace organizace v kontextu dlouhodobých pracovních neschopností dočasně překročen.

2. Vzdělávání

2.1. Vzdělávání v konceptech péče

V roce 2021 plánujeme vzdělávání 6 zaměstnanců přímé péče v konceptu práce s biografií, 4 zaměstnance
v základním kurzu Bazální stimulace, 20 zaměstnanců v nadstavbovém kurzu Bazální stimulace,
15 zaměstnanců v konceptu Smyslové aktivizace.

Náklady: 180 000 Kč
Finanční zdroje: vlastní zdroje organizace, externí finanční zdroje
Termín: průběžně

2.2 Odborné semináře, výměnné stáže, supervize

Povinné vzdělávání PSS, účast na odborných seminářích a konferencích, zajištění supervize, školení BOZP
a PO. Výměnné stáže mezi organizacemi proběhnou v případě příznivé epidemiologické situace v ČR.

Termín: průběžně

2.3. Pracovně - právní předpisy, vzdělávání managementu

Dalším okruhem vzdělávání budou odborná školení v účetnictví, personalistice, FKSP, v oblasti vedení
organizace apod. V letošním roce se zaměříme na vzdělávání za účelem zvýšení počítačové gramotnosti
vedoucích zaměstnanců.

Termín: průběžně

D. Zabezpečení vnitřního kontrolního systému organizace

1. Směrnice

Vnitřní kontrolní systém je funkční a je kontrolován odvětvovým odborem. Způsob provádění kontrol, jejich
evidenci a četnost je popsána v následujících interních předpisech: Směrnice o účtování majetku klientů
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(int. předpis č. 2/2019), Směrnice pro postupy v účetnictví (int. předpis č. 5/2019) a Směrnice pro provádění
interních kontrol (int. předpis č. 3/17), jejíž součástí je stanovení rizik v organizaci.

Termín: průběžně

2. Řídící kontroly

Schvalovací postupy předběžné a následné řídící kontroly jsou prováděny na formuláři „Schvalovací postupy
– účetní doklad“. Doklad kontroluje a podepisuje příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní.

Termín: průběžně

E. Rozvojové cíle organizace na období následujících dvou let (2022 – 2023)

1. Klimatizace na oddělení A4 – realizace

V průběhu letních měsíců je na oddělení A4 vysoká teplota, která velmi znepříjemňuje pobyt jak klientům,
tak samozřejmě také zaměstnancům a návštěvám domova. V roce 2020 byla zpracována projektová
dokumentace včetně návrhu rozpočtu. Odhad nákladů na realizaci je ve výši  2 930 tis. Kč.
Vzhledem k tomu, že tato investiční akce není aktuálně zařazena v kapitálovém rozpočtu na rok
2021,budeme usilovat o pokrytí nákladů na tuto akci z jiných zdrojů nebo bude přesunuta do následujících
let.

Náklady: 2 930 tis. Kč (předpoklad)
Finanční zdroje: Statutární město Ostrava, vlastní zdroje organizace
Termín: 12/2022

2. Výměna osvětlení – II. etapa

Modernizace osvětlení domova - náhrada starých zdrojů světla za nové, moderní LED osvětlení má okamžitý
efekt v podobě zlepšení a zpříjemnění světelných podmínek jak pro zaměstnance, tak
pro uživatele. Tato výměna směřuje ke snížení energetické náročnosti budovy.
Výměna osvětlení je rozdělena do více etap (v závislosti na výši získaných finančních prostředků).
V roce 2021 plánujeme výměnu svítidel ve velké jídelně, u hlavního vchodu do budovy a také v pracovních
prostorech provozních zaměstnanců.
Vzhledem k tomu, že tato investiční akce není aktuálně zařazena v kapitálovém rozpočtu na rok 2021,
budeme usilovat o pokrytí nákladů na tuto akci z jiných zdrojů nebo bude přesunuta do následujících let.

Náklady: 250 000 Kč (předpoklad)
Finanční zdroje: Statutární město Ostrava, vlastní zdroje organizace
Termín: 12/2022

3. Provozování vedlejší hospodářské činnosti

V rámci rozvoje organizace, zejména s ohledem na zajištění provozu domova, chceme rozšířit naše možnosti
pro vytváření vlastních výnosů.
V případě shody se zřizovatelem budeme žádat zastupitelstvo města o změnu zřizovací listiny organizace
tak, abychom mohli provozovat vedlejší hospodářskou činnost. Z pohledu zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) chceme začít provozovat zejména hostinskou činnost
dle § 20 tohoto zákona.

Termín: 12/2022

4. Vybudování relaxační zóny pro klienty před budovou, včetně vybudování parkovacích míst



12

V rámci zkvalitnění bezprostředního okolí Domova a zlepšení možnosti parkování návštěvám
a zaměstnancům organizace chceme vybudovat relaxační zónu pro klienty a parkovací plochy na pozemcích
bezprostředně přiléhajících k domovu, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostrava a svěřené
k hospodaření městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky.
Ve spolupráci s Odborem ochrany životního prostředí MMO byla zpracována projektová dokumentace, která
řeší úpravu zadní i „přední“ zahrady. Současně byla zpracována projektová dokumentace pro realizaci
parkoviště, které přiléhá k „přední“ zahradě. Investiční záměr byl také představen radě městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky, která vyjádřila své souhlasné stanovisko k realizaci projektu.
Před úpravou „přední“ zahrady a budováním parkovacích ploch je nutné získat pozemky do našeho
vlastnictví od městského obvodu včetně výkupu marginálních částí pozemků od soukromého vlastníka.

Náklady: 10 920 tis. Kč (předpoklad)
Finanční zdroje: Statutární město Ostrava, vlastní zdroje organizace
Termín: 12/2022

5. Zřízení kaple

Stále větší počet klientů vyhledává duchovní služby. Rádi bychom jim vyšli vstříc a zřídili kapli přímo
v budově organizace.

Náklady: 750 tis. Kč (předpoklad)
Finanční zdroje: Statutární město Ostrava, externí zdroje, vlastní zdroje organizace
Termín: 12/2022

6. Vícemístný automobil pro přepravu klientů

Vícemístný automobil umožní realizovat více akcí, v rámci kterých budeme moci více aktivizovat
a socializovat naše klienty.

Náklady: 1 250 tis. Kč (předpoklad)
Finanční zdroje: Statutární město Ostrava, vlastní zdroje organizace
Termín: 12/2022

7. Zpracování studie - Úpravy vnitřního uspořádání domova

V rámci zkvalitňování námi poskytovaných služeb chceme našim klientům vytvořit co nejlepší podmínky
k bydlení. Aktuálně nemáme sociální zařízení jako součást pokojů, máme společné toalety a koupelny pro
celé patro. Předpokládáme, že nároky klientů a jejich rodin ve vztahu k požadavkům na vybavení pokojů
se budou do budoucna zvyšovat. Zpracováním studie proveditelnosti chceme zjistit možnosti úprav vnitřních
prostor domova a její závěry představit zřizovateli k diskuzi.

Náklady: 200 tis. Kč (předpoklad)
Finanční zdroje: Statutární město Ostrava, vlastní zdroje organizace
Termín: 12/2022

Zpracovali: Mgr. Michal Mariánek, Mgr. Lenka Marcalíková

Ostrava, leden 2021
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Celkový evidenční počet zaměstnanců: 90, * fyzioterapeut je zajišťován prostřednictvím DPP účinnost: od 1.1.2021
Celkový přepočtený počet úvazků: 85,825
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