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I.  Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 
 

 

1) Stručný popis zařízení včetně vybavení 

 

Příspěvková organizace Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice vznikla 

ke dni 1.1.2004 na základě Zřizovací listiny vydané Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 

č.j. 24670/SV/2003 ze dne 6.11.2003. 

 

Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice se nachází v kraji Boženy 

Němcové, v kraji bohatých historických a kulturních tradic. Areál leží v klidné části na okraji  

města s krásným výhledem  na přehradní nádrž Rozkoš i blízké Orlické hory. Organizace 

vznikla spojením dvou dříve samostatných zařízení, která patřila pod Okresní centrum 

sociálních služeb Náchod a to Domova důchodců Česká Skalice a Ústavu sociální péče pro 

dospělé mentálně postižené ženy Česká Skalice. 

 

Hlavním účelem a předmětem činnosti organizace je: 

- poskytování komplexní ústavní sociální péče starým občanům a dospělým 

mentálně postiženým ženám, 

- poskytování stravování starým občanům, občanům těžce zdravotně postiženým a 

dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby 

Dále naše organizace provozuje doplňkovou činnost – pronájem nebytových prostor 

(kadeřnictví, pedikúra, občerstvení), za účelem jejich využití pro klienty. 

Cílovou skupinu klientů tvoří senioři, kteří již sami nejsou schopni uspokojovat své 

potřeby, ani za pomoci terénních služeb a dospělé mentálně postižené ženy. 

 

Domov důchodců byl uveden do provozu v listopadu roku 2001 a byl postaven jako 

náhrada za Domov důchodců  Stárkov, který byl vrácen v rámci restituce původním 

majitelům. Ústav sociální péče vznikl již v roce 1954 a v letech 2000-2002 prošel rozsáhlou 

rekonstrukcí a nově byl otevřen v srpnu roku 2002. Obě budovy jsou řešeny celé jako 

bezbariérové a jsou spolu spojeny venkovním nadzemním spojovacím můstkem.  

Obě střediska, jak DD tak i ÚSP, jsou rezidenční zařízení s celoročním pobytem. 

 

Kapacita domova důchodců je 100 lůžek, z toho je: 

- 28 jednolůžkových pokojů 

- 30 dvoulůžkových pokojů 

- 3 čtyřlůžkové pokoje 

 

Všechny pokoje, kromě čtyřlůžkových, jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením 

(WC a sprchový kout) a balkónem. Dále jsou pokoje vybaveny dorozumívacím zařízením 

pacient – sestra a na všech podlažích je několik respirií  (odpočinkových koutů) se sedacími 

soupravami a televizory. Součástí budovy DD je i rehabilitace, kadeřnictví a pedikúra, 

občerstvení a kuchyň, která slouží pro obě zařízení.  

Výhledově plánujeme rozvolnění stávajících čtyřlůžkových pokojů na dvoulůžkové a 

tím snížení kapacity domova důchodců o 6 míst na 94 lůžek a vybudování sociálního zařízení 

v těchto pokojích. 

 

 



Kapacita ústavu sociální péče je 55 lůžek, z toho: 

- 3 jednolůžkové pokoje 

- 11 dvoulůžkových pokojů 

- 10 třílůžkových pokojů 

 

V ústavu jednotlivé pokoje nejsou vybaveny sociálním zařízením, to je společné. Jinak 

zde mají klientky k dispozici školičku, šicí dílnu, tělocvičnu, hudební místnost a v létě 

venkovní bazén a altán. V ústavu je pouze výdejna stravy, jídlo je sem dováženo nadzemním 

venkovním krčkem z budovy domova důchodců. Obě zařízení, jak DD tak i ÚSP, mají své 

prádelny, ale prádelna DD kapacitně nestačí a tak je prádlo dováženo i do prádelny v ÚSP. 

Vzhledem k tomu, že Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice je nové 

zařízení, došlo v průběhu roku pouze k menším opravám, které byly většinou řešeny a 

odstraněny v rámci reklamačních závad s generálním dodavatelem stavby a hlavním 

projektantem. Závažnějším problémem zůstává prozatím zatékání terasami v budově domova 

důchodců, které se nadále sleduje a řeší. 

 

Jednou z priorit, na kterou jsme zaměřili svoji pozornost, bylo nastartování procesu 

standardizace v našem zařízení ve spolupráci se zřizovatelem tak, abychom byli schopni 

zajistit a nabídnout našim klientům kvalitní sociální službu v souladu s  krajskými standardy 

kvality sociálních služeb.  

 

Svou pozornost jsme zaměřili i na oblast vzdělávání pracovníků a to jednak v souvislosti 

již se zmiňovanými Standardy kvality sociálních služeb, ale také v souvislosti se zákonem 

č.96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění, který nabyl 

účinnosti dnem 1.4.2004. 

 

Za zmínku stojí také naše spolupráce s Evangelickou akademií z Náchodě a VOŠ a SOŠ 

Gustava Habrmana v České Třebové. Studenti těchto škol k nám docházejí v rámci praxe, 

seznamují se s prostředím a pomáhají v přímé péči o klienty. Zároveň nám poskytují zpětnou 

vazbu o tom, jak  na ně působí naše zařízení jako na „lidi zvenčí“ ještě nezatížené dlouholetou 

prací v ústavním prostředí. Tato spolupráce nám také dává možnost vybrat si z řad studentů, 

kteří se osvědčili, budoucí spolupracovníky. 

 

 

2) Kapacita zařízení včetně skutečného využití 

 

Celková kapacita Domova důchodců a Ústavu sociální péče Česká Skalice je 155 lůžek 

(100 lůžek v DD, 55 lůžek v ÚSP). V průběhu roku 2005 nedošlo ke změně kapacity zařízení. 

 

Využití kapacity (obložnost) v roce 2005 činila za celou organizaci 99,37 %. 

Obložnost za středisko domov důchodců činila  v roce  2005  99,13 %. 

Obložnost za středisko ústav sociální péče činila v roce 2005  99,79 %. 

V roce 2005 nastoupilo do domova důchodců 15 nových klientů a 14 klientů zemřelo a 

1 ze zařízení odešel. V ústavu sociální péče v roce 2005 zemřela jedna klientka. 

 

 

 

 

 

 



3) Přehled realizovaných akcí pro klienty 

 

Přehled realizovaných akcí pro klienty za rok 2005 je rozdílný co do počtu, ale i co do 

obsahu vzhledem k odlišným cílovým skupinám obou zařízení. 

Z velkého množství akcí pořádaných v loňském roce bych se zmínila alespoň o dvou a 

to o dvoudenním výletu klientek ústavu sociální péče do Českého Ráje a o podzimním 

přátelském posezení, které se konalo v domově důchodců a kam byli pozváni i klienti 

ostatních zařízení v okrese. 

 

 

 

II. Plnění úkolů v personální oblasti 

 
1) Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období 

 

Struktura zaměstnanců Počty zaměstnanců 

k 31.12.2005 (fyzické osoby) 

THP (včetně technických pracovníků) 7 

SZP (střední zdrav. personál) 20 

Pedagog. pracovník 1 

Instruktoři sociální péče 3 

Pracovníci sociální péče 24 

Sociální pracovníci 3 

Zaměstnanci převážně manuálně pracující 

(kuchařky, pradleny, uklízečky) 

23 

Celkem 81 

 

- evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) k 31.12.2005 činil 81 

- průměrný  přepočtený počet zaměstnanců činil 78,4 – stanovený  78,5.  

 

 

 

III.  Plnění úkolů v oblasti hospodaření 

 

Výnosy 30.695.900,-- Kč 

       z toho sponzorské dary 88.000,-- Kč 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 17.472.000,-- Kč 

 

Náklady  30.532.900,-- Kč 

 

Hospodářský výsledek 163.000,-- Kč 

 


