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I.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Domov Potoky poskytuje své služby od roku 2012 dle pravidel stanovených zákonem pro službu
domov se zvláštním režimem. Specializujeme se na péči o osoby s onemocněním demencí a
na péči o nemocné Huntingtonovou chorobou, kteří potřebují v pokročilých stádiích nemoci
vysokou míru podpory. Co se týče nemocných Huntingtonovou chorobou, tak napříč celou
republikou je zařízení pečujících o tuto skupinu nemocných nedostatek, a proto je naše zařízení
v tomto směru službou ojedinělou a vyhledávanou. Veškeré plány v oblasti rekonstrukcí,
obnovy vnitřního vybavení, vzdělávání zaměstnanců apod. jsou vždy zaměřeny na péči o tuto
cílovou skupiny.
Základní údaje:
Typ sociální služby
(zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách § 50)

Domov se
zvláštním režimem

Identifikátor
Kapacita služby
Počet skutečně využitých lůžkodnů
Maximální počet lůžkodnů
Obložnost v %

50374458
68
23 754
24 888
95,43%

V roce 2020 bylo v našem zařízení dohromady celkem 84 uživatelů služby. Tento rok byl již
částečně poznamenán pandemií onemocnění Covid-19, a tato skutečnost se projevila na
celkové obložnosti služby. Pro srovnání byla v roce 2019 obložnost 97,22%.

Popis služby
Domov Potoky se nachází v krásné krajině trojmezí Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce,
Chráněné krajinné oblasti Lužické hory a Národního parku České Švýcarsko. V těsné blízkosti
domova protéká říčka Chřibská Kamenice. Komplex je tvořen dvěma třípodlažními budovami
propojenými spojovacím krčkem. Budova A slouží k ubytování klientů, v budově B je kromě
ubytovací části také kuchyň, jídelna domova a technické zázemí. Za domovem
v těsném sousedství říčky se nachází venkovní klidová zóna. Domov tak díky lokalitě, ve které
se nachází, nabízí oproti zařízením, která jsou umístěna ve městech či dokonce na sídlištích,
alternativu pobytu v krásné přírodě.
Domov Potoky poskytoval v roce 2020 sociální službu Domov se zvláštním režimem v souladu
s § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách s celkovou kapacitou 68 lůžek. Historicky
došlo díky poptávce a v souvislosti s výstupy z komunitního plánování k několika změnám
registrace ve smyslu počtu lůžek i věkové hranice uživatelů služby. Poslední byla právě od
1.1.2020, kdy došlo rušením vícelůžkového pokoje ke snížení kapacity od dvě lůžka.
Poskytujeme tyto základní činnosti
•
•
•
•

Ubytování
Stravu
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

•
•
•

Sociálně terapeutické činnosti
Aktivizační činnosti
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Aktuálně, na základě již zmíněných změn, je služba určena osobám s chronickým duševním
onemocněním od 40 let věku.
Posláním Domova Potoky je poskytování nepřetržité pobytové sociální služby osobám
s chronickým duševním onemocněním, kteří už nadále nemohou žít v důsledku chronického
duševního onemocnění a v souvislosti se změnami ve svém zdravotním stavu (týká se nejvíce
osob s Huntingtonovou chorobou) ve svém přirozeném prostředí.
Vždy podporujeme soběstačnost uživatelů naší služby s respektem k individuálním potřebám
a vytváříme domácí atmosféru. Poskytovaná služba podporuje udržení zachovaných
schopností a soběstačnosti a vychází z individuálních potřeb každého konkrétního jednotlivce.
Veškeré cíle poskytované služby jsou podmíněny individuálním přístupem k uživateli
v závislosti na jeho aktuálním celkovém stavu a jeho potřebách. Máme snahu poskytovat
základní činnosti služby tak, aby byla v maximální míře podporována ještě zachovaná
soběstačnost a schopnosti uživatele.
II.

UŽIVATELÉ

Všichni uživatelé služby poskytované v Domově Potoky odpovídají věkem, základní diagnózou
i potřebností péče cílové skupině Domova Potoky.

Domov se zvláštním režimem
Struktura uživatelů k 31.12.2020
Pohlaví
rozpětí
Věk

nejmladší
nejstarší

ženy

muži

47
84

47
85

průměrný věk
(všech uživatelů)
bez závislosti
I.
Stupeň závislosti na
II.
pomoci jiné fyzické
osoby
III.
IV.
Počet uživatelů celkem
Počet podaných a dosud nevyřízených žádostí o PnP
Počet uživatelů
Počet opatrovníků

svéprávných
s omezením svéprávnosti
veřejný
rodinný příslušník

Počet podaných žádostí o přezkoumání způsobilosti

celkem

67

35
15
11
4

15
19
13
6

4
6
23
27
24
84
4
50
34
24
10
6

Jak je patrné z předchozí tabulky, bylo ke 31.12.2020 v našem zařízení celkem 34 uživatelů
s omezením svéprávnosti. V běžné praxi je spolupráce s veřejnými opatrovníky
i s opatrovníky, kteří jsou rodinnými příslušníky poměrně bezproblémová.

Struktura uživatelů - ukončení služby během roku 2020
Pohlaví
Důvod ukončení
služby

úmrtí
změna poskytovatele
odchod do domácí péče

ženy
9
2
1

muži
6
1
0

celkem
15
3
1

V roce 2020 bylo přijato i přes náročnou epidemiologickou situaci s řadou omezení celkem 19
nových uživatelů.
Struktura uživatelů nově přijatých v roce 2020
Pohlaví
rozpětí
Věk

nejmladší
nejstarší

ženy
47
83

muži
47
84

průměrný věk
(všech uživatelů)
bez závislosti
I.
Stupeň závislosti na
II.
pomoci jiné fyzické
osoby
III.
IV.
Počet uživatelů celkem
Počet podaných a dosud nevyřízených žádostí o PnP
Počet uživatelů
Počet opatrovníků

svéprávných
s omezením svéprávnosti
veřejný
rodinný příslušník

Počet podaných žádostí o přezkoumání způsobilosti

celkem

67

6
4
2
2

5
4
3
1

3
2
6
5
3
19
3
11
8
5
3
1

V roce 2020 byli do služby domov se zvláštním režimem přijati zatím nejmladší uživatelé služby.
Jedná se o muže a ženu s Huntingtonovou chorobou, kteří jsou oba již v poměrně pokročilém
stádiu nemoci. Péče o tyto uživatele nám přinesla řadu nových zkušeností a opět jsme si
potvrdily přínosnost spolupráce s neurologickou klinikou v Praze a spolupráce se Společností
pro pomoc při Huntingtonově chorobě. U obou těchto uživatelů je k soudu podán návrh na
přezkoumání způsobilosti k právním úkonům a v obou případech se do role opatrovníků hlásí
rodinný příslušníci, se kterými je spolupráce bezproblémová a z jejich strany velmi vstřícná.

Zájemci
Během roku 2020 prošlo evidencí zájemců o službu celkem 82 žádostí o přijetí do služby Domov
se zvláštním režimem. Některé tyto žádosti byly uspokojeny, některé vyřazeny z evidence (z
důvodu umístění v jiné službě nebo úmrtí zájemce) a ke dni 31.12.2020 evidujeme těchto
žádostí celkem 63.

III.

ZAMĚSTNANCI

Vzdělávání
V oblasti vzdělávání zaměstnanců se zaměstnavatel významně podílí na financování aktivit
spojených s dodržením zákonné povinnosti vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle
§111 Zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách. Zaměstnavatel má zájem, aby veškerá
školení byla zaměřená na cílovou skupinu klientů služby a proplácí zejména náklady na většinu
odborných kurzů a seminářů kromě cestovních výdajů.
Veškeré vzdělávací aktivity pracovníků v přímé obslužné péči jsou směřovány ke zvýšení
znalostí a dovedností v péči o osoby s demencí a Huntingtonovou chorobou.

Formy vzdělávání pracovníků
Akreditované kurzy
V oblasti akreditovaných kurzů nejčastěji využíváme akce pořádané Asociací poskytovatelů
sociálních služeb v České republice. Pracovníci měli tak možnost absolvovat již několik
vzdělávacích aktivit a zážitkových kurzů, kdy se jako nejoblíbenější a vyhledávaná lektorka
osvědčila paní Mgr. Andrea Tajanovská, která se ve svých seminářích zaměřuje na problematiku
a specifika komunikace a péče u osoby s demencí.
Zaměstnanci v přímé obslužné péči také v minulých letech absolvovali kurz první pomoci, jehož
opakování se nám bohužel v roce 2020 nepodařilo zrealizovat. Naplánovaný kurz se však
přesouvá do dalšího kalendářního roku a věříme, že již dojde k jeho realizaci.
Supervize
Během roku 2020 proběhla v zařízení společná supervize, avšak vlivem pandemie jsme byli
nuceni další osobní supervizní setkání pracovníků v přímé obslužné péči odložit.
Vedení organizace má možnost on-line supervizních setkávání, která využívá především ředitel
organizace minimálně čtvrtletně.
Periodická školení
Školení PO a BOZP probíhá pravidelně 1x ročně ve dvou termínech a účastní se ho povinně
všichni zaměstnanci Domova Potoky. Součástí školení je také praktický nácvik zacházení
s hasicími přístroji a obsluha elektronických požárních systémů (EPS a ER), jejichž ovládací
panely jsou umístěny v denní místnosti pracovníků v přímé obslužné péči.
Součástí povinných školení je také školení řidičů, které probíhá individuálně dle potřeb
organizace.
Veškerá školení byla v roce 2020 významně ovlivněna probíhající pandemií, a právě z toho
důvodu se jich neuskutečnilo tolik, jak bylo plánováno.

IV.

KVALITA SLUŽBY

Proces hodnocení kvality služby je ze strany veřejnosti velmi subjektivním pocitem, který je
souhrnem buď vlastní zkušenosti se službou nebo pouze zprostředkovaným získáním informací
o službě.
Ze strany úřadů se jedná o proces hodnocení kvality dle pravidel daných pro provádění inspekcí
kvality, kontrol plnění podmínek registrace či pravidelných kontrol hygieny, hasičů
a jiných orgánů.

Proces sebehodnocení služby
Hodnocení služby probíhá v souvislosti s pravidelným hodnocením zaměstnanců, které se koná
1x ročně. Výsledek hodnocení kvality práce našich zaměstnanců nám dává obraz kvality
poskytované péče a spokojenosti zaměstnanců.
Uživatelé služby mají možnost hodnotit službu prostřednictvím anonymního dotazníkového
šetření, které v minulých letech probíhalo 1x ročně a bylo vždy anonymní. V roce 2020 byla
návratnost dotazníků natolik nízká, že nebylo možno učinit žádné vypovídající závěry
a hodnocení tak probíhalo spíše na základě individuálních rozhovorů s klienty a výstupů z nich.

Návaznost na další sociální služby a veřejné služby
Uživatelům služby nejsou nabízeny pouze služby, které se nacházejí přímo v zařízení. Uživatelé
jsou v rámci individuálního plánování motivováni k využívání běžně dostupných služeb.
Aktivizační pracovníci ve spolupráci s klíčovými pracovníky mapují potřeby uživatelů
a hledají cesty k naplnění těchto potřeb.
Pro uživatele plánujeme výlety po okolí, zprostředkováváme jim dopravu do okolních měst
spojenou s drobnými nákupy, účastníme se sportovních klání a společenských akcí pořádaných
jinými poskytovateli, na které jsme zváni.

Informace o rozvoji služby
Služba funguje od roku 2012 a do roku 2018 jsme fungovali bez dotačních prostředků. Rozvoj
služby byl tak velmi omezený, jelikož veškeré prostředky musely být použity na financování
služby.
Za dobu fungování však proběhla již řada investic z pohledu bezpečnosti (EPS, evakuační
rozhlas, požární uzávěry, venkovní evakuační schodiště, rampy pro vozíčkáře, výměna všech
dveří za požární a kouřotěsné, rekonstrukce centrálních koupelen pro ošetřovatelský úsek ad.).
Díky těmto úpravám jsme v oblasti požární bezpečnosti jedno z nejmodernějších zařízení v
kraji. Postupně dochází k výměně nábytku pro klienty.
Dále pokračuje veřejná sbírka otevřená v roce 2019 nesoucí název „Výtah boří naše bariéry“,
kde shromažďujeme dary na výstavbu nového výtahu. Veškeré další rekonstrukce

a modernizace se budou odvíjet od případné investiční podpory ve vyhlašovaných dotačních
programech, kam podáváme žádosti. Často je však podmínkou žádná zástava u banky, což není
v rámci financování úvěry možné či jsme vyřazeni z možného okruhu žadatelů. I proto jsme
vyhlásili veřejnou sbírku.

Co se podařilo v roce 2020
Zařízení, i přesto, že dosud bariérové, je přizpůsobeno potřebám uživatelů. Hlavní vchod do
budovy se nachází v budově A a je bezbariérový, stejně jako celé přízemí budovy A, které je
uzpůsobeno potřebám imobilních uživatelů. V budově B je nákladní výtah do prvního patra.
Pokoje uživatelů služby jsou umístěny ve třech podlažích budovy A, a ve třetím podlaží budovy
B, kdy pouze přízemí budovy A a spojovací krček jsou bezbariérové. Pokoje ve druhém a třetím
podlaží obou budov jsou dostupné pouze po schodišti. Koupelna i toalety jsou společné pro
všechny uživatele ubytované na jednotlivých patrech budovy A (oddělené pro muže a ženy)
a nachází se na společných chodbách jednotlivých podlaží budovy A a ve spojovacím krčku
mezi budovami. Celkem sedmnáct pokojů je vybaveno vlastní koupelnou s umyvadlem a
sprchovým koutem. Pro všechny uživatele jsou k dispozici společné koupelny a toalety na
jednotlivých podlažích obou budov. Ve druhém patře budovy B se nachází jídelna. Jídelna je
v našem zařízení místem, kde se kromě pravidelného podávání stravy konají také společenské
akce pro klienty našeho zařízení i pozvané hosty a je také využívána ke společným aktivizačním
činnostem pořádaným pro klienty Domova Potoky. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem
(postel, noční stolek, skříň, jídelní stůl a židle). Po domluvě je možné dovybavit si pokoj
nábytkem vlastním, a umístit zde drobné osobní předměty, které uživateli připomínají domácí
prostředí.
V našem zařízení již proběhla řada rekonstrukcí, které významně přispěly ke zvýšení kvality
prostředí a zároveň zvýšily komfort nejen pro naše klienty a zaměstnance služby, ale také okolí
vnímající vzhled budovy, přivítalo tyto změny velmi kladně a s pochvalou. V současné době
máme také zpracované projekty na rekonstrukce dalších koupelen a toalet, rekonstrukce
stávajícího výtahu v budově B a výstavbu nového výtahu vně budovy A, výměnu podlahových
krytin v dalších patrech, další výměnu nábytku a také např. realizaci závěsného stropního
zvedacího systému. Od roku 2015 je domov zkolaudován pro poskytování pobytové sociální
službu, tzn. že plní současná pravidla zejména požární ochrany.
V roce 2020 se podařilo dokončit realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti objektu
společnosti JIPRO-CASH s.r.o.", která je spolufinancována Evropskou unií. Cílem je snížení
energetické náročnosti provozu snížením konečné spotřeby a snížením emisí generovaných
spotřebovávanými energiemi. Konkrétně šlo o kompletní zateplení obálky všech budov,
výměnu oken, novou fasádu, výměnu otopného systému včetně nové ekologické kotelny.
Původní kotelna na tuhá paliva z 80. let minulého století byla nahrazena tepelnými čerpadly a
kotlem na dřevěné pelety v nejvyšším standardu. Kotel slouží k dokrytí potřeby v teplotních
špičkách, ale je také schopen v případě výpadku elektřiny vytopit samostatně celý objekt.
V kombinaci s nově instalovaným záložním diesel-generátorem se stal Domov soběstačným
v případě delšího výpadku elektrické energie.

Stále pokračujeme v rekonstrukci pokojů i podlahových krytin na chodbách a pokojích. Již se
podařilo dokončit celé 1. NP objektů.
Veškeré společné prostory byly vybaveny LED osvětlením (jídelna, schodiště, chodby). Na
chodbách a schodištích byly přidány také pohybová čidla, která nejen z efektivní používání
osvětlení, ale zejména zvýší bezpečnost klientů při pohybu v noci.
Došlo k vybudování nových kanceláří, lékárny a vyšetřovny z nevyužitého prostoru původní
sauny. Vznikl tak nový prostor pro zástupce ředitele a sociální pracovnici s asistentkou v centru
dění v dostupnosti pro klienty, návštěvy i personál v důstojném prostoru pro veškerá jednání.
Domov je také vybaven vybavením sloužícím ke zvýšení bezpečnosti prostředí nejen
v souvislosti s pandemií COVID-19. Chodby jsou vybavení certifikovanými čističkami vzduchu,
které filtrují bakterie i viry a desinfikují vzduch i pomocí UV lampy. V rámci desinfekčního plánu
disponujeme i generátorem ozonu, germicidními lampou, parním čističem s možností
desinfekce prostor mikropárou. Volací systém sestra-pacient byl opět rozšířen do dalších
pokojů a jsou jím vybaveny všechny chodby. Každé patro domova bylo také vybaveno pevnou
linkou s vlastním telefonním číslem. Rodiny tak mohou volat svým blízkým přímo na patro, kde
má dotyčný pokoj.
V roce 2020 došlo také k modernizaci prádelny a zakoupení nové velkokapacitní pračky.

Plán pro rozvoj služby pro rok 2021
V následujícím roce plánujeme po všem úpravách rozvodů topení, které vyžadovaly stavební
zásahy, rekonstrukce chodeb a všech pokojů zahrnující opravu stěn, stropů, štuky, výmalba,
nové vypínače, zásuvky, osvětlení a další potřebné úpravy.
Plánujeme také z původní kanceláře sociální pracovnice rozšířit zázemí pro pečovatelský
personál. Mělo by také dojít k přesunu skladovacích prostor pro hygienické a čistící prostředky
na jedno místo dostupné vedoucí úklidu, která má tyto sklady na starosti. Změnou dispozic se
přesune dílna údržby, která může nyní využít i část kotelny po rekonstrukci. Mělo by také
vzniknout zázemí pro správce budov a zřízení nového místa pro archiv dokumentů.
Další rozvoj bude závislý na reálných finančních prostředcích během roku 2021.

V.

FINANČNÍ UKAZATELE ROKU 2020

V roce 2021 byl Domov Potoky podpořen na 25 lůžek Ústeckým krajem v rámci prostředků z
MPSV. Dalšími významnými partnery byli pro nás město Česká Lípa, město Kladno a město
Děčín, kteří podporují občany svých měst a kraje, kteří jsou klienty naší služby. Dalšími, kteří se
podílí finančně na péči o své občany, byli město Bohušovice nad Ohří a Svazek obcí Jilemnicko.
Minimální podporu jsme také získali i od Libereckého kraje. Darem podpořili fungování
Domova města Chrastava, Srbice, společnost PRO.MED.CS Praha a.s. a všichni drobní dárci a
podporovatelé. Řada z partnerů podpořila naši tradiční akce „Loučení s létem“ nebo zmíněnou
veřejnou sbírku na výstavbu výtahu. Loučení s létem podpořila i ústecká Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR.
Boj s pandemií nemoci COVID-19 podpořilo i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a
Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Celkové náklady služby musely být oproti plánu poníženy dle skutečně získaných prostředků.
Nemohlo tak být dosaženo všech cílů například v růstu mezd všech pracovníků či jejich
navýšení do optimálního počtu.

NÁKLADY
Částka v tis.
Osobní náklady
Provozní náklady
z toho materiál a zboží
z toho služby
z toho odpisy
z toho ostatní náklady
CELKEM

20 711 701 Kč
9 588 222 Kč
4 032 873 Kč
2 625 736 Kč
1 943 444 Kč
986 169 Kč
30 299 923 Kč

Další ukazatele
Náklady na lůžkoden
Náklady na lůžko za měsíc
Investice po odečtení očekávané dotace

1 217 Kč
37 132 Kč
9 148 567 Kč

Podíly krytí nákladů
skutečnými výnosy
Příjmy od klientů z úhrad
Příjmy od zdravotních pojišťoven
Příjmy z příspěvků od ÚP
Dotační prostředky
Dary

48%
13%
0%
35%
0%

Za rok 2020 se zpracovává auditní zpráva k využití dotace od Ústeckého kraje z prostředků
MPSV. Zpráva byla se závěrem bez výhrad. Za rok 2019 byla s výrokem bez výhrad. Zpráva bude
o výrok za rok 2020 doplněna.

VI.

SOCIÁLNÍ PODMÍNKY

V Domově potoky je celkem 37 pokojů, které jsou rozmístěny v jednotlivých podlažích obou
budov. Některé pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnou se sprchovým koutem. Toalety jsou
společné pro všechny uživatele na jednotlivých patrech oddělené pro muže a ženy.
Počet pokojů a jejich členění dle počtu lůžek
Typ pokoje

bez vlastní koupelny

s vlastní koupelnou

celkem

1 lůžkový

9

6

15

2 lůžkový

7

10

17

Vícelůžkový

4

1

5

Pokojů celkem

37

VII.

VÝŠE ÚHRADY

Od počátku fungování služby došlo k několika změnám ve výši úhrad, avšak vše je plně
v regulích a odpovídá limitům nastaveným vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Výše úhrady za ubytování je dána typem pokoje, na kterém je uživatel ubytován. Cena se
pohybuje od 185,--/den do 210,--/den a v případě nedostatečné výše důchodu konkrétního
uživatele, je tato úhrada poníže na takovou výši, aby po zaplacení služby, měl uživatel
k dispozici 15 % důchodu pro svou osobní potřebu.
V oblasti stravování poskytujeme uživatelům celodenní stravování. Strava je připravována
v místní kuchyni a podávána uživatelům ve společné jídelně nebo v pokojích. Připravovaná
strava odpovídá veškerým zásadám zdravého stravování. Uživatelům je podávána snídaně,
oběd, odpolední svačina a večeře. Uživatelé s diabetickou stravou dostávají navíc ještě
dopolední svačinu a druhou večeři.
V naší kuchyni připravujeme stravu racionální, diabetickou, šetřící s omezením tuků a
diabetickou šetřící. Výše úhrady za stravu je jednotná a stanovená na 170,--/den.
Na základě potřeb našich uživatelů připravujeme kromě různých diet také stravu mletou,
mixovanou, tekutou a stravu při užívání warfarinu.
Kromě základních služeb nabízíme našim uživatelům také služby fakultativní, které si uživatel
hradí nad rámec úhrady za pobyt v Domově Potoky. Naši uživatelé tak využívají služeb
kadeřnice, pedikérky a využívají dopravu služebním vozem na nákupy, výlety aj.

Fotodokumentace:
Realizace energeticky úsporných opatření – nový vzhled

Nová okna, dveře, otopný systém

Záložní dieselgenerátor

Tepelná čerpadla

Tepelná izolace stropů

Kotelna s kotlem na dřevěné pelety a zásobník na pelety

Koupelny pro ošetřovatelský úsek po rekonstrukci

