
ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2021 DOMOV DŮCHODCŮ A DŮM 

S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ZÁKUPY, PŘÍSPĚVKOVÁ 

ORGANIZACE 

 

Rok 2021 se stále nesl pod taktovkou koronavirová pandemie, která zasáhla do všech oblastí 

běžného fungování naší společnosti a zasáhla v měsíci prosinci velmi citelně do fungování 

naší organizace. 

První měsíce roku 2021 byl provoz domova zaměřen na dodržování nastavených 

koronavirových opatření, na očkování uživatelů služby domov důchodců, zaměstnanců 

organizace a obyvatel domova s pečovatelskou službou a uživatelů pečovatelské služby. 

Spolu s těmito prioritami jsme se snažili zachovat alespoň běžný chod obou služeb. 

Domov důchodců byl pro veřejnost uzavřen od ledna do dubna, poté byl opět otevřen pro 

návštěvy až do prosince 2021. V prosinci se v organizaci rozšířilo onemocnění COVID-19, 

kdy postupně zůstala polovina zaměstnanců v pracovní neschopnosti. Onemocnění se naštěstí 

nerozšířilo mezi uživateli služby domova důchodců. Přesto bylo období adventu a vánočních 

svátků velice náročné, neboť naši uživatelé měli omezené možnosti kontaktu se svými 

blízkými. 

Kulturní a společenský život v domově byl omezený, přesto jsme se snažili navázat na některé 

aktivity jako charitativní Tříkrálová sbírka, čarodějnický rej, oslava MDŽ, grilování, návštěva 

her pro seniory na Sychrově, odpolední setkání s hudbou p. Měkoty, oslava vánočních svátků 

či silvestrovská oslava apod. 

Personální oblast: 

Vedoucí pracovníci DD a DPS k 31. 12. 2021: 

Bc. Romana Kučerová           ředitelka  

Edita Růžičková  ekonomka a zástupce ředitele 

Irena Říhová   hospodářka  

Bc. Jaroslava Kosová  vrchní sestra  

Bc. Dagmar Bretová  sociální pracovnice pro domov důchodců 

Anna Kouřimská, DiS sociální pracovnice pro pečovatelskou službu 

 

Počet zaměstnanců domova důchodců zůstal stejný. 

Počet zdravotních sester se zůstává 5 + 1 vrchní sestru. 

Počet pracovníků v přímé péči zůstává nezměněn, v počtu 13 



Technicko-hospodářský úsek zůstal ve stejném počtu.  

Terénní pečovatelská služba zůstala v počtu 3 zaměstnance.  

 

Průměrný počet zaměstnanců zajišťujících provoz organizace v roce 2021 byl 34,23 

 

Domov důchodců: 

Kapacita domova důchodců zůstává stejná, 35 uživatelů v 19 jednolůžkových a 8 

dvoulůžkových pokojích.    

V průběhu roku 2021 poskytl domov své služby 43 klientům.  

Z toho bylo 34 žen, uživatelek v průměrném věku 83,48 let a mužů, uživatelů bylo 9 

v průměrném věku 75,55 let.  

Uživatelů, starších 90 let, bylo v roce 2021– 10 osob, dvěma uživatelkám bylo 99 let. 

Lůžková kapacita byla využita na 99,50 %.   

V roce 2021 byl průměrný věk uživatelů domova 82,4 let.  

Domov důchodců jako sociální služba mapuje sociální nepříznivou situaci žadatelů a následně 

i uživatelů, napomáhá tím k řešení problémů nejen uživatelů, ale i jejich pečovatelů.  

Domov spolupracuje úzce se svým zřizovatelem, s jeho dalšími příspěvkovými organizacemi 

(Základní škola a mateřská škola). Velmi dobře je nastavena spolupráce 

s Úřadem práce v České Lípě, s OSSZ v České Lípě, se sociálními sestrami Okresní 

nemocnice v České Lípě, aktivně se účastní v komunitním plánování ORP Česká Lípa a 

sociální komisi při radě města Zákupy. 

Typický uživatel sociální služby Domov důchodců je ovdovělá osoba, ve věku 82 let, 

příjemce příspěvku na péči ve stupni závislosti těžká až úplná. Z toho vyplývá, že náš uživatel 

již nadále nemohl žít sám ve svém přirozeném prostředí, neboť potřeboval celodenní dohled a 

péči druhé osoby. Ve vyšší míře již rodina nemohla zajistit tuto celodenní péči o druhou 

osobu. 

V zařízení se snažíme všemožně zajistit našim klientům kontakt s jejich blízkými. Bylo 

patrné, jak se zákaz návštěv projevil na celkové atmosféře domova.  

 

Dům s pečovatelskou službou 

Kapacita bytů zvláštního určení v DPS je 48 bytů. K 31. 12. 2021 bylo obsazeno 44 bytů a 

bydlelo zde 48 obyvatel, z toho 2 manželský páry. Volné byty byly jsou průběžně obsazovány 

novými klienty, Dva bezbariérové byty byly obsazeny osobami, které se pohybují na 

invalidním vozíku.  



Pečovatelská služba 

Posláním Pečovatelské služby v Zákupech je poskytování přiměřené pomoci v péči o vlastní 

osobu a domácnost, která Vám může pomoci změnit k lepšímu Vaší nepříznivou sociální 

situaci. Seniorům, tělesně a zdravotně postiženým obyvatelům se sníženou soběstačností 

nabízíme služby, které vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí, 

k zachování vlastních hodnot, důstojnosti a přispívají k sociálnímu začleňování. Uživatelům 

našich služeb se snažíme vyhovět v takové míře, abychom podporovali jejich samostatnost, 

aby využívali své zachované schopnosti, vedli svůj nezávislý život a mohli spolurozhodovat o 

formě péče. 

Rok 2021byl stále silně ovlivněn řešením situací ohledně koronavirové pandemie. Kontakt 

rodinných příslušníků s našimi uživateli se více upevnil a rozšířil, ovšem podzimní a zimní 

měsíce byly opět silně pod vlivem pandemie.  

V organizaci se povedlo zajistit očkování uživatelům pečovatelské služby, ale i obyvatelům 

v domu s pečovatelskou službou 3 dávkami očkovací látky. 

Typický uživatel pečovatelské služby v roce 2021 je osamělý klient, ve věku 78 let,  

s příspěvkem v 1.stupni. Má sníženou soběstačnost, velkou část pomoci mu zajišťuje rodina a 

pečovatelská služba zabezpečuje pomoc v oblasti zajištění úklidu domácnosti a dovážku 

obědů.  

Terénní pečovatelskou službu užívalo v roce 2021 celkem 81 uživatelů, průměrný věk 83 let.  

 

Přehled příjmů a výdajů za rok 2021 

 

Výdaje Skutečnost v Kč 

Spotřeba materiál 3 147 625,- 

Spotřeba energie   1 300 736,- 

Opravy a udržování 1 096 094,- 

Ostatní služby, cestovné 1 373 159,- 

Mzdové náklady 15 096 898,- 

Zákonné sociální pojištění, zákonné sociální náklady 5 723 645,- 

Jiné sociální náklady  64 364,- 

Nákup DHM 71 957,- 

Výdaje - celkem 27 874 478,- 

Příjmy Skutečnost v Kč 



Příspěvek zřizovatele – schválený rozpočet 2021 4 500 000,- 

Dotace od státu 7 719 606,- 

Dotace ostatní – odměny COVID, vícenáklady 2 431 593,-  

Příjmy od klientů – pobyt DD, příspěvky, zdravotní úkony 10 894 461,- 

Příjmy za obědy, služby 1 697 339,- 

Čerpání fondů  (rezervní fond,fond odměn,sponzor. dary) 217 159,- 

Náhrada škody 336 883,- 

Ostatní příjmy – dary, nájem prostor DD, úroky, jiné 77 437,- 

Příjmy - celkem 27 874 478,- 

 

Hodnocení a analýza údajů o rozpočtu výdajů a příjmů 

V průběhu roku 2021 vznikla ztráta v hospodaření v částce 11 247,66 Kč. 

Tato ztráta byla ke konci roku pokryta čerpáním rezervního fondu. 

Hospodářský výsledek za rok 2021 skončil vyrovnaně 

Příjmy     27 874 478,- Kč 

Výdaje    27 874 478,- Kč 

 

V roce 2021 byly vyhlášeny mimořádné dotační tituly z rozpočtu MPSV a z rozpočtu 

Libereckého kraje, všech jsme se aktivně zúčastnili a uspěli.  

 

Dotační tituly získané v roce 2021 nad rámec rozpočtu:  

Odměny COVID 19 MPSV - všichni zaměstnanci                                               1 791 582,- Kč 

Vícenáklady COVID 19 (dotace na pokrytí nákladů spojených s epidemii)           419 537,- Kč 

Dotace na úhradu nákladů spojených s nákupem testů a testováním.                        79 474,- Kč 

Účelová dotace z Libereckého kraje                                                                         141 000,- Kč 

 

Zpracovala  

Bc. Romana Kučerová          

 

 

 

 

 


