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1)

Úvod

Domov Horizont, příspěvková organizace je pobytové zařízení poskytující jednu službu:
Domov pro osoby se zdravotním postižením (9244854)
Cílovou skupinou Domova Horizont jsou chlapci a muži od 3 let s mentálním postižením a
s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným.
Posláním Domova Horizont je poskytování přiměřené míry celodenní podpory a péče chlapcům
a mužům od tří let s mentálním postižením a s mentálním postižením v kombinaci s postižením
tělesným, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Tato podpora a péče je poskytována v závislosti na jejich individuálních potřebách a přáních
s ohledem na respektování práv a zachování lidské důstojnosti.
Služba usiluje o co největší možné zachování a rozvoj soběstačnosti a podporuje osamotňování
uživatelů vzhledem k jejich možnostem, čímž se snaží snižovat závislost na službě a dále
posilovat jejich rozhodovací schopnosti, odpovědnost a především podmínky pro zapojení do
běžného života společnosti, pro využívání veřejných služeb a institucí a tím podporovat sociální
začlenění.

2)

Prostory, materiální a technické vybavení, bezbariérovost

Domov Horizont poskytuje své služby v městě Kyjov. Zařízení je umístěno v klidné, okrajové
části města a velmi dobrou dostupností do centra města. Je možno využít služeb MHD, pěšky do
centra 10 minut. Město nabízí uživatelům služby knihovny, internetové čítárny, kina, divadla,
bohaté a časté nabídky kulturních, společenských a sportovních akcí.
Samotný Domov Horizont se rozkládá na ploše 42600m2 a skládá se ze čtyř obytných budov.
Mezi další budovy, které slouží k zajištění provozu zařízení, patří vrátnice, prádelna a škola.
V půdním prostoru školy bylo vybudováno podporované bydlení pro 10 uživatelů.
V areálu je venkovní bazén, víceúčelový sportovní areál a zahrada.
První budova – Domov A - byla postavena v roce 1961. V přízemí, ve dvoupokojovém bytě
bydlí 4 uživatelé a v upravených bezbariérových prostorách žije 9 uživatelů pohybujících se
převážně na invalidních vozících.
Je zde dílna koberců, kuchyňka a jídelna. V prvním a druhém patře jsou dvou až čtyř lůžkové
pokoje, společenské místnosti, jídelny, a společné sociální zařízení.
Druhá budova – Domov B je z roku 1962, ve sklepních prostorách je rehabilitace, vodoléčba
a tělocvična, v přízemí kuchyň a jídelna, víceúčelová pracovna s internetovou místností.
V prvním patře je ambulance lékaře a pokoje pro imobilní uživatele, sociální zařízení, ve druhém
patře jsou společenské místnosti, tří až čtyř lůžkové pokoje, jídelna a sociální zařízení.
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Třetí budova - Domov C pochází z roku 1976. Ve sklepních prostorách je tělocvična, posilovna,
dílna košíků a v přízemí jsou keramická, dřevařská, textilní dílna, kreativní multifunkční dílny,
místnost pro muzikoterapii, kulturní sál a kanceláře. V prvním a druhém patře jsou společenské
místnosti, jídelny, jedno až tří lůžkové pokoje se společnými sociálními zařízeními.
Čtvrtá budova – Domov D je z roku 1986 a taktéž na dvou podlažích v ní bydlí uživatelé,
přízemí je uzpůsobeno pro imobilní uživatele. Ve druhém patře jsou jedno až tří lůžkové pokoje,
společenské místnosti, jídelna a sociální zařízení
Podporované bydlení vzniklo jako půdní vestavba školy v roce 2010 a je zde 5 dvoulůžkových
pokojů, společenská místnost, kuchyň s jídelnou a sociální zařízení. Uživatelé se zde připravují
na přechod do běžného sociálního prostředí.
Podporované bydlení – byt – od 1.1.2012 měl Domov Horizont pronajatý jeden byt v centru
města pro 3 uživatele.
Do všech potřebných prostor domova je bezbariérový přístup.

3)

Realizované kroky k optimalizaci sociálních služeb v roce 2012:

- byla dokončena investiční akce rekonstrukce osobních výtahů na třech obytných
budovách A, B, C.
- se souhlasem zřizovatele byl pořízen konvektomat a multifunkční malotraktor.
- podporované bydlení bylo rozšířeno o byt mimo areál Domova Horizont – tzv.
podporované bydlení – byt pro tři uživatele. Byla uzavřena nájemní smlouva, nastaveno
financování, vybavení bytu (financováno ze sponzorských peněžních darů), tvorba dokumentů,
zajištění pracovníků poskytujících podporu uživatelům.
- byl vybudován ZOO koutek, došlo k rozšíření terapeutické činnosti o chov zvířat. Od
května máme v deponaci ze ZOO Hodonín dvě kamerunské kozy a dvě ovce. ZOO koutek se
rozšířil o králíky a morčata.
- v květnu byla otevřena multifunkční dílna pro těžce mentálně postižené uživatele
(původní šicí dílna se přesunula do prádelny), kteří velmi uvítali změnu prostředí, pracovníků a
získali pocit větší důležitosti při konání jakékoliv práce. Vybavení bylo pořízeno z darů.
- pokračovalo se v nácviku pracovních návyků u více uživatelů, a to na rehabilitaci,
údržbě, v prádelně, při svozu prádla, v péči o zvířata, při výpomoci na ambulanci a u některých
uživatelů byly uzavřeny Dohody o pracovní činnosti.
- velmi pozitivně byla hodnocena spolupráce mezi uživateli a vedoucími pracovníky DH
formou měsíčních pravidelných schůzek.
- byla rozšířena možnost výběru obědů v pracovní dny pro uživatele i zaměstnance.
- uživatelé po celý rok využívali služeb Piafy Vyškov - Canisterapie a hipoterapie
v jezdecké stáji ve Bzenci, rekreačních pobytů, výletů apod.

Významná pozitivní reprezentace Domova Horizont
- Reportáže v TV Slovácko – zprávy z Kyjovska ze sportovních, kulturních i jiných akcí
pořádaných Domovem Horizont a také jinými subjekty.
- Články v novinách, např.: Slovácko, Hodonínský deník, Kyjovské noviny.
- Spolupráce s paní režisérkou Kateřinou Hornovou při natáčení filmu ,,Modré pozadí“, ve
kterém hráli uživatelé i zaměstnanci Domova Horizont. Film režisérky Katky Hornové měl velký
úspěch při promítání v Kyjově a Hodoníně.
- Pracovně terapeutická činnost uživatelů - prezentována na velikonoční výstavě ručních prací a
řemesel na KD v Bzenci, Eko jarmarku ve Veselí nad Moravou, při příležitost oslav Dne Země
v Kyjově, Dni matek v Bukovanech. Výrobky uživatelů byly nabízeny k prodeji na jarmarku
v Častové na Slovensku dále při akcích pořádaných Domovem Horizont a při tradičním
předvánočním prodeji na KD v Kyjově. Výrobky uživatelů zdobily výstavu ve Skalce, výstavu
betlémů v Hodoníně, vánoční výstavu střední zdravotnické školy a gymnázia v Kyjově.
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- Velmi významnou událostí v roce jsou programy pro rodiče a veřejnost – Letní den (vystoupení
našich uživatelů, a diskotéka), sportovní utkání s Hotkart rating Rakousko v kopané a bocce,
Předvánoční posezení s rodiči a přáteli, atd.
Dobrovolnická činnost – rok 2012:
S dobrovolníky spolupracujeme od začátku roku 2009.
Během roku 2012 nově začalo s dobrovolnickou činností 17 dobrovolníků a dobrovolnickou
činnost ukončilo celkem 12 dobrovolníků, z nichž 2 dobrovolníci začali pracovat v DH.
K 31.12.2012 byly uzavřeny smlouvy s celkem 23 dobrovolníky.
Dobrovolníci věnovali v roce 2012 celkem 1244 hodin svého volného času uživatelům DH.
Co se týká samotné činnosti, dobrovolníci nevykonávají odbornou činnost a nenahrazují práci
zaměstnanců. Smyslem dobrovolnictví je přinést uživatelům něco nového, vyplnění jejich
volného času, dobrovolnictví velkou měrou přispívá také k procesu integrace a tím ke zvýšení
kvality jejich života.
Občanské sdružení rodičů a přátel Domova Horizont
V roce 2010 vzniklo Občanské sdružení rodičů a přátel Domova Horizont v Kyjově a spolupráce
probíhala i v roce 2012.

4)

Sociální péče a služby

Kapacita Domova Horizont v roce 2012 byla 230 uživatelů.
Domov Horizont poskytoval k 31.12.2012 sociální službu 230 uživatelům.
Obložnost v roce 2012 byla 89,77 %
Počet příjmů
Počet ukončení pobytu

3 uživatelé
2 uživatelé

Věková struktura uživatelů k 31.12.2012:
Do 6 let
0
7-12
3
13-18
10
19-26
28
27-65
190
Průměrný věk uživatelů k 31.12.2012: 37,9 let
Úroveň poskytovaných služeb:
Ubytování:
1-lůžkové pokoje
3
2-lůžkové pokoje
36
3 a více-lůžkové pokoje (max. 6-lůžkové) 44
Vybavenost – každý pokoj je standardně vybaven postelemi, nábytkem, stolem, židlemi.
Uživatel má dále možnost zařídit a vyzdobit si po dohodě se spolubydlícím pokoj dle vlastního
vkusu, např. vlastními kresbami, výrobky, fotografiemi, plakáty atd. Uživatel má také možnost
vybavit si pokoj vlastním nábytkem, elektronikou.
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Úhrada za bydlení:
K poslední změně úhrady za bydlení došlo od 1.1.2012, kdy se úhrada navýšila na 139,- Kč/den
(ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení).
V Podporovaném bydlení úhrada za bydlení od 1.1.2011 se navýšila na 154 Kč/den.
Skutečné měsíční náklady na ubytování uživatele činí 23.280,- Kč.

Stravování
Stravování uživatelů a zaměstnanců zajišťuje vlastní stravovací provoz Domova, který
zabezpečuje stravování pro 230 uživatelů služeb a 181 zaměstnanců
Stravovací provoz tvoří: 11 kuchařů, skladnice potravin a nutriční terapeutka.
Stravování uživatelů je zajištěno jako celodenní (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře
a II večeře, dle potřeb uživatele.
Uživatelé mají možnost výběru pečiva při snídaních a výběru obědů v pracovní dny.
Veškeré dietní omezení předepisuje ošetřující lékař, nutriční terapeutka sestavuje jídelní lístek
v rámci stanovené diety. V organizaci je zaveden Dietní systém Domova Horizont, který
obsahuje všechny používané typy diet v Domově Horizont.
Seznam jednotlivých diet a jejich zastoupení v % za rok 2012
Dieta č.1 – kašovitá
Dieta č.2 – šetřící
Dieta č.3 – základní dieta, racionální strava
Dieta č.3/kaš – základní dieta,racionální strava s kašovitou úpravou stravy
Dieta č.4 – s omezením tuků
Dieta č.5 – bezezbytková
Dieta č.6 – nízkobílkovinná
Dieta č.8 – redukční
Dieta č.9 – diabetická
Dieta č.11 – výživná
Dieta č.13 – strava větších dětí
Dieta č.14 – výběrová dieta
Speciální diety
Dieta BLP/BM – bezlepková-bezmléčná dieta
Dieta BM – bezmléčná dieta
Dieta 9-S – diabetická šetřící
Dieta Spec. – speciální diety při alergiích a pod. (Dna, Warfarin apod.)
Dieta tekutá – enterální výživa + potravinové doplňky

0%
4,5 %
64 %
14 %
3,5 %
0 %
0,5 %
0%
3,5 %
0%
1%
0%
1%
2%
1%
3%
2%

Strava pro uživatele je podávána na jednotlivých budovách ve vlastních jídelnách, stravování
zaměstnanců, uživatelů chráněného bydlení a uživatelů tzv. bydlení pod dohledem probíhá
v centrální jídelně.
Úhrady za stravování
uživatelé do 18 let : 75,- Kč potraviny + 45,- Kč režie = 120,- Kč
uživatelé nad 18 let : 84,- Kč potraviny + 51,- Kč režie = 135,- Kč
Skutečné měsíční náklady na stravování uživatele činí 3.750,-- Kč.
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Sociálně terapeutické, aktivizační činnosti a vzdělávání

Domov Horizont nabízí uživatelům možnost účastnit se terapie v osmi samostatných dílnách a
jedné víceúčelové pracovně.
Uživatelé se mohou zapojit do pracovní terapie:
- ve dvou keramických dílnách,
- dílně dřevařské,
- dílně košíkářské
- dílně tkalcovské
- dílně sedaček
- dílně kreativní
- dílně multifunkční
- víceúčelová pracovna
V roce 2012 byla pro uživatele nově vybudována dílna multifunkční, která je určena především
uživatelům, kteří pravidelně nenavštěvují terapie, ale potřebují změnit prostředí a realizovat se
v činnostech, které zvládnou za asistence pracovníků. V nové dílně se uživatelé učí pracovat
s látkami, zhotovují koláže a v letních měsících se seznamují s fotografováním.
Výrobky z dílen uživatelů jsou každoročně nabízeny k prodeji široké veřejnosti a jsou
součástí řady výstav a prezentací. Pracovně terapeutická činnost uživatelů byla v roce 2012
prezentována na velikonoční výstavě ručních prací a řemesel na KD v Bzenci, Eko jarmarku ve
Veselí nad Moravou, při příležitost oslav Dne Země v Kyjově, Dni matek v Bukovanech.
Výrobky uživatelů byly nabízeny k prodeji na jarmarku v Častové na Slovensku, dále při akcích
pořádaných Domovem Horizont a při tradičním předvánočním prodeji na KD v Kyjově.
Výrobky uživatelů zdobily výstavu ve Skalce, výstavu betlémů v Hodoníně, vánoční výstavu
střední zdravotnické školy a gymnázia v Kyjově.
Aktivizační činnosti
V roce 2012 se podařilo v areálu Domova Horizont vybudovat ustájení pro dvě kamerunské kozy
a dvě ovečky a také realizovat pro uživatele zooterapii. Zooterapie probíhala za asistence
pracovníka v dopoledních i odpoledních hodinách v průběhu celého týdne. V rámci získávání
pracovních návyků dva uživatelé pravidelně pečovali o zvířata. Vzhledem k velkému zájmu
uživatelů o zvířata se chov zvířat v roce 2012 rozšířil o drobná hospodářská zvířata (králíky a
morčata). V rámci aktivizačních činností došlo k rozšíření aktivit v Domově Horizont o
muzikoterapii pro imobilní klienty.
Jako další forma aktivity probíhá v Domově Horizont vzdělávání ve „Večerní škole“.
Vzdělávání probíhá jednou týdně po dvou hodinách. Do této aktivity je zapojeno v roce
2012/2013 45 uživatelů.
Nabídka zájmových činností
Uživatelé Domova Horizont si mohli vybrat z bohaté nabídky, a to:
- kroužky – počítačový, hudební, pohybový, dramatický a taneční, výtvarný, turistický,
sportovní, relaxační cvičení, jóga, vaření, vyšívání
- canisterapie (Canisterapii v Domově Horizont zajišťuje občanské sdružení Piafa z Vyškova)
- hippoterapie Bzenec
- muzikoterapie
- autogenní trénink
- alternativní komunikace
- rozvoj samostatnosti – nácvik cestování, samostatný pohyb mimo zařízení, hospodaření
s penězi atd.
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Kulturní a sportovní činnost byla zaměřena na:
- kulturní akce (výlety, divadla, koncerty) dle přání uživatelů
- rekreační pobyty
- sportovní aktivity (kopaná, bocca, stolní tenis, atletika, lyžování, plavání aj)
- účast na akcích Českého hnutí speciálních olympiád
Vzdělávání uživatelů
Vzdělávání uživatelů zajišťuje Mateřská a Základní škola za Humny v Kyjově. Vzdělávání
probíhá v budově školy, která je součástí areálu. Výuka ve školním roce 2012/2013 probíhá ve
třech rehabilitačních třídách a účastní se jí 26 uživatelů. Mateřská a Základní škola za Humny
v Kyjově zajišťuje Kurz k doplnění vzdělávání, který navštěvuje 20 uživatelů. Celkem je do
vzdělávání v roce 2012/2013 zapojeno 46 uživatelů.
V roce 2012 proběhly kulturní, společenské, sportovní akce:
10.1.
12.a 16.1.
20.1.
8.2.
14.2.
15.2.
16.2.
20.-25.2.
25.3.
20.4.
21.4.
21.4.
25.4.
25.4.
26.4.
3.5.

4.-6.5.
13.5.
14.-18.5.
23.5.
24.5.
25.5.
27.5.
30.5.
31.5.
31.5.

Návštěva Solné jeskyně
Aquapark Uherské Hradiště
Návštěva filmového představení a koncertu
Aquapark Uherské Hradiště
Výlet s KČT
Turnaj ve stolním tenise
Vystoupení tanečního kroužku na Centru seniorů
Lyžařské závody - Svratka
Prezentace pracovně terapeutické činnosti ve Bzenci
Den Země - téma voda - vystoupení tanečního kroužku DH a prezentace prac. ter.
činnosti
Prezentace pracovně terapeutické činnosti na EKO-Jarmarku ve Veselí nad Moravou
Kyjovská padesátka
Plavecké závody v Hodoníně
Aquapark Uherské Hradiště
Výlet do Zoo Hodonín
Country den s instruktory a DJ Ivicem Ištvanovičem dopoledne budou probíhat na
hřišti zábavné westernové hry, v 16 hodin bude společný táborák při country
písničkách DJ.
Víkendový pobyt Javorník
Prezentace pracovně terapeutické činnosti v Bukovanech při příležitosti Dne Matek
Rekreační pobyt v Milovech
Výlet do ZOO Hodonín
Natáčení reportáží s p.Hornovou v Praze
Návštěva solné jeskyně v Kyjově
Letní den pro rodiče, opatrovníky, kamarády, veřejnost
Výlet na Bukovanský mlýn
Výlet do Luhačovic
Dreamnight Zoo Hodonín

1.6. Noc snů Zoo Brno
1.6.

Návštěva koncertu Evy a Vaška v Kotvrdovicích

1.-3.6. Pohádkový les Žeravice
4.-8.6. Sportovní hry v Zubří
6.6. Dinopark Vyškov
7.6.

Aquapark Uherské Hradiště

12.6.

Výlet na zámek Buchlovice
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13.6.

Výlet do Boskovic

19.6.

Výlet na Brněnskou přehradu

21.6.

Výlet do Bučovic

22.6.

Prezentace pracovně terapeutické činnosti v MŠ v Kyjově

22.-24.6. Fimfárum – festival tvořivosti Olomouc
23.6.

Vystoupení tanečního kroužku v Dambořicích

27.6.

Návštěva solné jeskyně

30.6.- 1.7.
14.7.
27.7.- 9.8.
29.7.- 11.8.
8.- 18.8.
16.8.
20.8.
22.8.
28.8.
29.8.
31.8.- 9.9.
4.9.
12.9.
12.9.
14.9.
15.9.
17.- 21.9.
19.9.
25.9.
26.9.
28.9.-1.10.
1.- 5.10.
1.- 5.10.
3.10.
9.10.
11.10.
13.10.
16.10.
16.10.
17.10.
17.10.
18.10.
20.10.
23.10.
23.10.
26.10.
26.-28.10.
1.11.
6.11.
6.11.
14.11.
20.11.
22.11.
25.11.
5.12.
5.12.
13.12.

Hotkart Racing v Hodoníně
Prezentace pracovně terapeutické činnosti v Častové (Slovensko)
Rehabilitační pobyt Staré Město pod Sněžníkem
Rehabilitační pobyt Mlýnky Strážnice
Letní tábor Vřesovice
Letní kino v DH
Výlet do Slavkova
Solná jeskyně Kyjov
KČT – Brno-Veveří
Hrané divadelní představení na motivy pohádky
Rekreační pobyt Itálie
Solná jeskyně Kyjov
Domácí turnaj v bocce
Solná jeskyně
Výlet do Bzence
Závody motorkářů v Boršicích u Buchlovic
Rekreační pobyt na Vysočině – chata Solitary
Sportovní hry pro těžce mentálně postižené, Uherský Brod
Fotbalový turnaj v DH
Bocce, Střelice
Prezentace výrobků uživatelů DH na KD v Žádovicích
Rekreační pobyt na Vysočině – chata Solitary
Rekreační pobyt na chatě na Kameňáku
Jezdecká stáj Bzenec
Výlet mikrobusem do Buchlovic
Aquapark Uherské Hradiště
Motorkáři z Boršic u Blatnice - areál DH
Divadelní představení Vodníkův sen, Kyjov
Výlet Milotice Horky
Stolní tenis Zlín - mistrovství ČR
Jezdecká stáj Bzenec
Hypocentrum Koryčany
Vystoupení tanečního kroužku v Hodoníně (SMPM)
Výlet Kyjov
Výlet Milotice
Výlet Slavkov
Víkendový pobyt v Javorníku (hotel Filipov)
Diskotéka v Mutěnicích
Aquapark Uherské Hradiště
Promítání filmu "Modré pozadí" - 19:00 kino Panorama Kyjov
Premiéra filmu „Modré pozadí“ v kině Svět v Hodoníně (od 20:00)
KČT – Strážovice – Mistřín
Prodej výrobků z dílen DH
Předvánoční posezení pro rodiče a přátele, začátek v 9:30 hod
Mikulášský turnaj Břežany
Mikuláš v DH
Vánoční nadílka v DH

9
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Zdravotní péče a rehabilitace

Zajištění lékařské péče
Lékařskou péči v Domově Horizont zajišťovali lékaři:
- MUDr. Šárka Kasardová – praktická lékařka pro děti a dorost, která pravidelně každé pondělí
ordinuje v ambulanci od 13. do 15. hodin a dále podle potřeby dle zdravotního stavu uživatelů.
- MUDr. Danuše Štaifová Zhořová – praktická lékařka pro dospělé, která ordinuje v ambulanci
organizace každé úterý od 10. do 12. hod. a každý čtvrtek od 12:30 do 15:30 hod.
- MUDr. Pavlína Doležalová – psychiatrička, pravidelně ordinuje jednou za měsíc , a to v pátek
dopoledne.
- MUDr. Grossman – diabetolog, dochází do zařízení dle potřeb uživatelů, maximálně jednou za
měsíc.
- V roce 2012 pokračovala spolupráce s nutriční ambulancí v Hodoníně s MUDr. Smetkovou.
- Specializovanou lékařskou péči zajišťují také lékaři kyjovské nemocnice, kde se uskutečnilo
788 vyšetření ve specializovaných ambulancích Nemocnice Kyjov a dalších 65 v jiných
zařízeních např. v Hodoníně a Brně.
- V roce 2012 se se podařilo zajistit pro všechny naše uživatele novou stomatoložku (byli
přeregistrováni všichni uživatelé), takže již probíhaly kromě akutního zubního ošetření
i pravidelné preventivní prohlídky.
Dle ordinace lékařů je pak zajišťována přímá zdravotní péče o uživatele všeobecnými sestrami.
Pravidelné očkování bylo prováděno dle očkovacího kalendáře a proběhlo mimořádné očkování
všech uživatelů proti chřipce.
Také v tomto roce se zdravotnický personál podílel na zajišťování potřebných podkladů pro
uživatele při přezkoumávání stupně závislosti na pomoci jiných osob.
Problematika dekubitů
U ležících uživatelů se snažíme zvýšenou aktivizací, péčí o kůži a vhodným polohováním
zabránit vzniku dekubitů a nežádoucích kontraktur. V současné době se u nás žádné chronické
dekubity nevyskytují. Problémy s dekubity řešíme převážně při návratu našich uživatelů
z dlouhodobějších hospitalizací, někdy i z domova, a při závažném zhoršení zdravotního stavu.
Oddělení pro ležící uživatele jsou vybavena polohovacími lůžky jen částečně. Domov disponuje
elektrickými antidekubitními matracemi určenými pro zvládání akutních stavů a dalšími
antidekubit. pomůckami, které jsou podle potřeby průběžně doplňovány. S postupujícím věkem
našich klientů a celkového zhoršování jejich zdravotního stavu je nebezpečí vzniku dekubitů
opravdu velké a vyžaduje neustálou pozornost, RHB péči a účinná preventivní opatření.
Využití jednotlivých forem rehabilitace
Cílem ošetřujícího personálu je všemi dostupnými metodami, tedy i rehabilitační péčí, zabránit
vzniku komplikací souvisejících s těžkým fyzickým postižením a omezenou pohyblivostí našich
uživatelů. V našem zařízení uplatňujeme celou řadu rehabilitačních prostředků, kterými
směřujeme ke zlepšení nebo obnově poškozených funkcí, náhradě ztracených funkcí či
zpomalení progrese.
Rehabilitační péči indikují smluvní lékařky dle odborných posudků neurologie, ortopedie,
chirurgie a u některých dětí a nově přijímaných uživatelů je postup léčby konzultován
s rehabilitačním pracovištěm Nemocnice Kyjov a také na základě kineziologického rozboru
fyzioterapeutů. Kontrola je prováděna při lékařských preventivních prohlídkách min. 1x ročně.
Do programu RHB péče je zapojeno 45 uživatelů (dle aktuální potřeby i více) s různým stupněm
fyzického i psychického postižení, což je asi 21 % z celkového počtu uživatelů, kterým se věnují
2 fyzioterapeuti a sanitářka.
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Vzhledem k tomu, že velká část uživatelů má indikovánu RHB péči pro postižení DMO,
zaměřujeme se především na aktivní, pasivní LTV za pomoci neuromuskulární facilitace, cviky
na zlepšení jemné motoriky, korekce vadného držení těla, vertikalizme s oporou, dechovou
gymnastiku a nácvik lokomoce a sebeobsluhy.
Náš personál je odborně proškolen v kurzech reflexní terapie ( Vojtova metoda, Bobathova
metoda, synergní reflexní terapie, reflexní masáže, techniky měkkých tkání). Využíváme také
mobilizačních techniky a bazální stimulaci. Oblíbená je mechanoterapie pomocí balanční plošiny
a dále trakční stojan, bradlový chodník, chůze po oblázcích, stepper, rotopedy, pomůcky pro
propriocepci. Fyzioterapeut se nově vzdělává v oblasti kineziotapingu pro korekci tonických
abnormalit svalstva.
Ve spolupráci s ošetřovatelským personálem probíhá polohování imobilních uživatelů s pomocí
polohovacích pomůcek vyrobených specializovanými firmami, ale i z vlastních zdrojů a za
přispění rodinných příslušníků.
Praktikujeme také léčebnou tělesnou výchovu skupinovou i individuální, kondiční cvičení
pomocí gymballů, cvičení na nářadí, pasivní protahování s předehříváním lavathermem apod.
Z fyzikální terapie jsme schopni poskytnout diadynamické proudy a mikrovlnou diatermii,
Součástí RHB je i vodoléčba, kde je možnost provádění perličkových koupelí, vířivých koupelí,
podvodních masáží, cvičení ve speciálních šlapacích vanách.
V letních měsících je k využití venkovní bazén, který sloužící na nácvik plavání, chůze
a
zlepšení kondice.
Všem uživatelům nabízíme také relaxační metody pro zlepšení psychického stavu, masáže,
míčkování, sledujeme nácvik jemné i hrubé motoriky. V 2012 bylo umožněno využívání RHB
vybavení formou poskytovaných fakultativních služeb i ostatním uživatelům a to v odpoledních
hodinách.

7) Personální oblast
truktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce
2012
tabulka č.2

kategorie

počet
zaměstnanců
k 1.1. 2012

změna počtu
zaměstnanců
přírůstky

evidenční
počet
zaměstnanců

úbytky

k 31.12.2012
ředitel
finanční referend, účetní
mzdový účetní, personalista
účetní
technický pracovník
administrativnía spisový pracovník
zásobovač
interní auditorka

1
1
1
1
1
1
1
1

THP celkem

8

všeobecná sestra
ved. zdravotního úseku - vrchní sestra
zdravotnický asistent (praktická sestra )
nutriční terapeut
fyzioterapeut
sanitář

10
1
10
1
2
1

zdravotničtí pracovníci celkem

25

1
1
1
1
1
1
1
1

0

0

8
10
1
10
1
2
1

0

0

25
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vychovatel
vychovatel - vedoucí domova
ved. aktivizačních a terapeutických
činností

4
1

pedagogičtí pracovníci celkem

6

pracovník v sociálních službách - přímá
obslužná činnost
pracovník v sociálních službá (aktivizační,
pomocné výchovné činnosti)
sociální pracovník - vedoucí
sociální pracovník

pracovníci sociální péče celkem
kuchař
pomocný kuchař
pradlena
krejčí
uklizečka
provouní elektrikář
údržbář, topič
truhlář
skladník
vrátný

provozní zaměstnanci celkem
CELKEM zaměstnanci

12
4
1

1

1

0

0

75

75

24
1
2

1

102

1

25
1
2

0

8
3
5
1
14
1
2
1
1
5

41
182

6

103
8
3
5
1
14
1
2
1
1
5

0
1

0
0

Vzdělávání zaměstnanců
Vzdělávání zaměstnanců v roce 2012 probíhalo na základě sestaveného Plánu vzdělávání pro rok
2012 zaměřeného na udržování a prohlubování odborné kvalifikace všech zaměstnanců Domova
Horizont. Zaměstnavatel zabezpečil vzdělávání sociálním pracovníkům podle §111,
pracovníkům v sociálních službách podle § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
V roce 2012 bylo čerpáno na úhradu vzdělávacích akcí zaměstnanců celkem 173.432,- Kč.
V roce 2012 bylo realizováno celkem 86 všech vzdělávacích akcí, z toho 7 vzdělávacích akcí se
uskutečnilo v souladu s obecně platnými bezpečnostními předpisy.
Domov Horizont se zapojil do vzdělávacího projektu „Podpora celoživotního vzdělávání
pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji“. V rámci projektu se
realizovaly tři vzdělávací kurzy (manažer sociálních služeb, sociální pracovník, pracovník
v sociálních službách). Projekt je realizován v roce 2012 – 2013 ve dvou bězích. Vzdělávací
kurz „manažer sociálních služeb“ absolvovaly tři vedoucí pracovnice Domova Horizont. V rámci
kurzu absolvovaly následující témata: Řízení lidských zdrojů, Psychosociální dovednosti
manažera, Financování a finanční řízení organizace poskytující sociální služby, Sociálně – právní
minimum (e-learning), Standardy kvality sociálních služeb (e-learning). Vzdělávacího kurzu
„sociální pracovník“ s tématy: Efektivní komunikace, naslouchání, Komunikace s problémovým
chováním, Aktivizační techniky, Psychosociální dovednosti a prevence vyhoření, Vedení a řízení
lidských zdrojů, Sociálně – právní minimum a etika (e-learning), Standardy kvality sociálních
služeb (e-learning) se zúčastnily a ještě účastní v roce 2013 dvě sociální pracovnice.
Vzdělávacího kurzu „pracovník v sociálních službách“ s tématy: Komunikace s klienty
s problémovým chováním, Podnikání v sociálních službách, Aktivizační techniky, Prevence
vyhoření a efektivní zvládání času, Zvládání první pomoci, Sociálně-právní minimum a etika (e-

41
183
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learning), Standardy kvality sociálních služeb (e-learning) v prvním běhu projektu se zúčastnilo
celkem 55 pracovníků v sociálních službách. Druhý běh projektu probíhal v roce 2012 a probíhá
v roce 2013 přímo v zařízení Domova Horizont Kyjov. V roce 2012 byla realizována následující
témata: Komunikace s klienty s problémovým chováním, Aktivizační techniky, Podnikání
v sociálních službách, Standardy kvality sociálních služeb (e-learning). Vzdělávací kurz
v zařízení absolvovalo 78 pracovníků v sociálních službách. V rámci druhého běhu projektu se
zúčastnilo 12 pracovníků sociální péče vzdělávacího kurzu „pracovník v sociálních službách“ na
CCS Kyjov. V rámci celého projektu bylo za rok 2012 proškoleno 150 pracovníků.
V Domově Horizont mimo projekt JMK byla realizována přímo v zařízení následující témata:
Eticky myslet, lidsky pečovat, Osobnost od normy k poruše, Hranice mezi osobním a profesním
životem, Volnočasové aktivity osob s mentálním postižením, Základy asertivity v pomáhajících
profesích, Komunikace v týmu, Normy chování na pracovišti II., Prevence infekčních
onemocnění, Epidemiologicko hygienické předpisy. Individuálních vzdělávací akcí mimo
Domov Horizont se účastnili ekonom, finanční referent, mzdová účetní, vedoucí stravování,
vedoucí provozního úseku, sociální pracovníci, zdravotničtí pracovníci.
Povinné vzdělávání sociálních pracovníků podle §111 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách splnili všichni sociální pracovníci. Povinné vzdělávání zaměstnanců v sociálních
službách podle § 116 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách splnili všichni pracovníci
mimo tří pracovnic. Důvodem nesplnění vzdělávacích povinností tří pracovnic byla dlouhodobá
pracovní neschopnost.
Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků – všechny všeobecné sestry pracující
v Domově Horizont mají platné Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného
dohledu v oboru všeobecná sestra, které vydalo MZ ČR na základě předložených dokumentů.
Personalistka a mzdová účetní ukončila vysokoškolské vzdělání studiem v bakalářském
studijním programu – Finance a daně.
Týmová supervize 2012
V roce 2012 se uskutečnila čtyři týmová supervizní setkání. Supervize se zúčastnilo celkem 33
pracovníků Domova Horizont. Supervizi probíhá pod vedením Doc. Dr. Jana Kožnara CSc.

8)

Organizační členění.
Organizační schéma - příloha č. 1 organizačního řádu
ředitel

úsek ekonomický

úsek sociální

úsek aktivizač. a terapeut.
činností

metod.vedení výchovné
pedagog. i nepedagog.
činnosti na úsecích
domovů

úsek zdrav., ošetřov.
obslužné péče

domov A

domov B

metod.vedení zdrav.,
ošetřovatel.a obslužné
péče na úsecích
domovů

a
úsek stravování

úsek provozní
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interní auditor
domov C

domov D
podporované bydlení
podpor. bydlení - byt
Vysvětlivky:

přímé vedení
metodické vedení

Organizační schéma vedoucích zaměstnanců - příloha č. 2 organizačního řádu

ředitel

vedoucí ekonom,
zástupce ředitele

ved. aktivizač. a
terapeut. činností

vedoucí sociální
pracovník

metod.vedení
výchovné pedagog. i
nepedagog. činnosti
na úsecích domovů

vrchní sestra

vedoucí domova A

metod.vedení zdrav.,
ošetřovatel.a obslužné
péče na úsecích
domovů

nutriční terapeut vedoucí stravování
vedoucí kuchař

vedoucí provozu
vedoucí domova B
interní auditor

vedoucí pradlena
vedoucí domova C

vedoucí údržbář
vedoucí vrátný

vedoucí domova D

Vysvětlivky:

přímé vedení
metodické vedení

9)

Ekonomické údaje

Dotace a příspěvky na provoz a investice:
– příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele bez účelového určení – na základě
usnesení Zastupitelstva JMK Brno č. 1642/11/Z 27 byl stanoven závazný ukazatel přípěvek na
provoz bez účelového určení ve výši 6.497 tis. Kč. Usnesením Zastupitelstva JMK Brno
č. 1940/12/Z 30 byl příspěvek na provoz navýšen o částku celkem 2.000 tis. Kč za účelem
eliminace schodkového hospodaření. Dále usnesením Zastupitelstva č.2014/12/Z 31 byl
příspěvek na provoz navýšen o částku 300 tis. Kč za účelem dosažení vyrovnaného rozpočtu.
- neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro rok 2012 byla poskytnuta na základě rozhodnutí
MPSV ČR č. 1 na sociální službu-domov pro osoby se zdravotním postižením ve výši 18.760
tis. Kč. Dotace byla v souladu s příslušným rozhodnutím a metodikou MPSV ČR vyčerpána
v plném rozsahu na platy zaměstnanců a odvody z nich. Finanční vypořádání dotace bylo
provedeno v návaznosti na vyhlášku č. 52/2008 Sb. a podmínek MPSV ČR pro přidělení dotace.
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Investice
Investiční akcí Domova Horizont v největším objemu finančních prostředků Kyjov za uplynulý
rok, která byla dokončena je Rekonstrukce výtahů. Dotace na Rekonstrukci výtahů, která nám
byla poskytnuta zřizovatelem na základě usnesení Zastupitelstva JMK Brno č. 1159/10/Z 19 dne
16. 12. 2010 ve výši 5.050 tis. Kč. Zároveň nám bylo schváleno užití dotace i v roce 2011. Na
základě usnesení Zastupitelstva JMK Brno č. 1737/12/Z 28 bylo schváleno užití finančních
prostředků nečerpaných v roce 2011 i pro rok 2012.
Výběrové řízení proběhlo dne 9. 11. 2011, uspěla firma BV Brumovice výtahy, s.r.o., 691 11
Brumovice č. 235, IČ 46342966 na základě smluvní ceny bez DPH 2.798.100 Kč. Cena za
provedení díla byla v končené fázi vyšší vzhledem ke změně zákona o DPH. Dne 5. 12. 2011
byla mezi Domovem Horizont a uvedenou firmou podepsána Smlouva o dílo . 30/2011 a práce
započaly po vyhotovení dokumentace dne 1.1.2012. Zápis o předání a převzetí díla byl mezi
zúčastněnými stranami podepsán dne 2. 3. 2012. Dotace na akci Rekonstrukce osobních výtahů
byla vyčerpána v celkové výši 3.413.812,--Kč, poskytnuta byla ve výši 5.050 tis. Kč, nečerpaná
dotace činila 1.636.188,-- Kč. Usnesením Zastupitelstva JMK Brno č. 1982/12/Z 31 nám byl
stanoven závazný ukazatel odvod investičních zdrojů do Investičního fondu JMK ve výši
1.636.188,-- Kč.
Další investiční akcí realizovanou v roce 2012 byl nákup multifunkčního malotraktoru, který byl
nakoupen jako náhrada za stávající malotraktor, který byl pořízen již v roce 1992. Nákup
malotraktoru byl součástí plánu investic na rok 2012. Na základě provedeného výběrového řízení
byl zakoupen malotraktor včetně přídavných zařízení od firmy MSO Kyjov v ceně 488.936,-Kč. Akce byla financována prostřednictvím investičního fondu organizace.
Součástí plánu investic pro rok 2012 byl také nákup konvektomatu pro stravovací provoz.
Zakoupení konvektomatu bylo důležité z hlediska rozšíření nabídky výběru jídel pro uživatele i
zaměstnance domova. Na základě výběrového řízení byl vybrán plynový konvektomat Rational
Alba včetně zavážecího a transportního vozíku od firmy Seveza Babice za cenu 449.194,-Kč. Finanční krytí bylo provedeno prostřednictvím investičního fondu organizace.
Rozpracované investiční akce
Zooterapie – dokumentace
34.200,- Kč
Probíhá jednání se stavebním úřadem Kyjov
Vybudování zádveří budovy D
27.000,- Kč
Uhrazena pouze studie, akce pro nedostatek finančních prostředků odložena
Přehled o přijatých darech a jejich použití
V roce 2012 byly přijaty dary finanční a věcné na základě darovacích smluv a v souladu
s usnesením Rady JMK Brno č. 1088/09/R 19. Dále byly přijaty dary prostřednictvím bezplatně
poskytnuté služby. Veškeré přijaté dary prošly účetní evidencí, finanční prostřednictvím
rezervního fondu, věcné prostřednictvím skladové a majetkové evidence, bezplatně poskytnuté
služby formou nákladů a výnosů.
Přijaté finanční dary:
p. Marek Ištvánek, Mutěnice
p. Cichá Marcela, Dacom Pharma, Kyjov
p. Jan Skryja, Brno
MěÚ Kyjov
HotKart Racing
Jednota Hodonín

Kč
15.000,00
3.000,00
15.000,00
10.000,00
24.725,50
30.000,00
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ASP CZECH Slušovice
Rodiče a opatrovníci
Untraco Ostrava
Swisspharma Kyjov
Dvořák René Blatnice
Celkem
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5.000,00
150.000,00
3.000,00
5.000,00
8.147,00
268.872,50

Použití :
Finanční prostředky darované v roce 2012 byly zdrojem rezervního fondu, jejich užití bylo
zapojeno do rozpočtu na základě rozpočtových opatření na vybavení multifunkční dílny,
senzomotorické místnosti pro těžce mentálně postižené uživatele a na činnost dobrovolníků.
Přijaté věcné dary:
Martek Medical Třinec-zdravotnické potřeby
86.407,28
Darované zdravotnické prostředky byly využity ve prospěch uživatelů Domova Horizont na
základě schválení zřizovatelem.
Bezplatně poskytnuté služby:
Swisspharma Kyjov- bezplatně poskytnuté poplatky
za lékárenské služby pro uživatele do 18 let

14.000,00

Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků
Inventarizace majetku a závazků byla prováděna v návaznosti na zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictví a vyhlášku č. 270/2010 Sb.,o inventarizaci majetku a závazků, dále dle směrnice č.
55/Ek o inventarizaci majetku a závazků a v souladu s plánem inventur schváleným ředitelkou
organizace pro rok 2012.
Dle stanoveného plánu byla provedena řádná fyzická i dokladová inventura k datu 31. 12. 2012:
- zásob
- pokladny a cenin
- majetku v operativní evidenci do 3 tis. Kč
- dlouhodobého hmotného majetku v používání od 3-40 tis. Kč
- dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. Kč
- nehmotného majetku, nedokončeného majetku, pozemků a uměleckých děl
- dokladová inventarizace účtů.
S odvoláním na plán inventur byla také provedena kontrola inventáře závodního stravování,
kuchyněk na odděleních, ložního prádla na odděleních, ošacení uživatelů do 18 let a nad 18 let.
Inventarizační komise porovnávaly skutečně zjištěné stavy s účetní evidencí v inventurních
soupisech, po ukončení inventarizace byly vyhotoveny každou komisí inventarizační zápisy a za
celou organizaci byl vyhotoven zápis hlavní inventarizační komise, se kterým byla seznámena
ředitelka organizace.
Výsledek inventarizace je každoročně projednán na poradě vedení příspěvkové organizace.
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
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Rozvaha - stav k 31. 12. 2012
v tis. Kč

Stálá aktiva
dlouhodobý nehmotný majetek
dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý finanční majetek

stav k 1. 1. 2012
stav k 31. 12. 2012
54 137,57
57 691,12
71,72
63,74
54 065,85
57 627,38
0,00
0,00

oběžná aktiva
zásoby
pohledávky
finanční majetek

14 336,84
1 158,96
1 176,45
12 001,43

9 098,86
1 163,95
1 272,98
6 661,93

Aktiva celkem

68 474,42

66 789,98

Vlastní zdroje krytí
jmění účetní jednotky
finanční a peněžní fondy
výsledek hospodaření

62 636,15
54 711,43
7 899,56
25,17

59 474,78
58 264,98
1 209,80
0,00

Cizí zdroje
dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky
bankovní úvěry a půjčky

5 838,26
0,00
5 838,26
0,00

7 315,20
0,00
7 315,20
0,00

68 474,42

66 789,98

Pasiva celkem
V Kyjově 8.3.2013

Mgr. Dagmar Andrešičová
ředitelka organizace

