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KOTVA PŘI STRAKONICKÉ NEMOCNICI, Z. S. 

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

 

Výroční zpráva zapsaného spolku Kotva za rok 2019 byla zpracována v souladu se zákonem 

č. 248/1995 Sb. 
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Budějovicích v oddíle L, vložka 7591. 
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

 

Název poskytovatele: Kotva při strakonické nemocnici 

Zařízení poskytovatele: Domov se zvláštním režimem 

Právní forma:  zapsaný spolek 

 

Logo: Společnost používá vlastní graficky upravené logo s názvem 

společnosti 

Působnost:   Jihočeský kraj 

Adresa:   Radomyšlská 336, Strakonice I, Strakonice 386 01 

Telefon:   387 202 365 

Mobil:    +420 728 199 420 

E-mail:   martin.karas.strakonice@seznam.cz 

Webové stránky:  www.kotva-strakonice.cz 

IČ:    06971946 

 

Statutární orgán:  Martin Karas 

 

Správní rada: 

předseda:   Martin Karas 

členové:   Vendula Karasová 

mailto:martin.karas.strakonice@seznam.cz
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2 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

Kotva při strakonické nemocnici, z. s. poskytovala tyto sociální služby: 

○ Domov se zvláštním režimem – oddělení pro osoby sociálně vyloučené 

Je pobytová sociální služba určena osobám v krizové situaci, které jsou sociálně vyloučené 

pro dosavadní životní návyky nebo způsob života, jež vedl ke konfliktu se společností, a které 

pro zdravotní stav a nesoběstačnost potřebují již pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 

○ Domov se zvláštním režimem – oddělení pro osoby s demencí 

Je pobytová sociální služba určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

zdravotního postižení (osobám s Alzheimerovou a jinými typy demencí), díky nimž tito lidé 

potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Posláním Domova se zvláštním režimem, Kotva při strakonické nemocnici, z. s., je pečlivým 

výběrem a individualizovanou péčí dosahovat nejvyšší kvality života každého uživatele.  

Cílem péče je zaměřit pozornost na individuální potřeby jednotlivců v tom smyslu, jak 

bychom si přáli, aby o nás samotné bylo pečováno. 

Pro dosažení cíle a poslání vyvíjel personál domova zejména následující činnosti: 

○ podporoval právo uživatele vyjádřit své potřeby, přání a stížnosti 

○ vytvářel podmínek pro aktivní využití volného času  

○ snažil se udržovat tělesné i duševní schopnosti a dovednosti uživatelů 

○ zajišťoval důstojné domácí prostředí  

○ snažil se napomáhat při udržování přátelských vztahů  

○ poskytoval pomoc a podporu v udržování vztahů s rodinou  

○ snažil se udržovat optimální zdravotní stav u uživatelů prostřednictvím zdravotní, 

ošetřovatelské a rehabilitační péče  

○ nabízel podporu a pomoc při uplatňování nároků a práv uživatele  

○ nabízel podporu a pomoc při využívání veřejných služeb  

○ zkvalitňoval individuální ošetřovatelské plány ve vztahu k osobnosti, schopnostem a 

dovednostem uživatele  

○ pracovalo se na zlepšení týmové spolupráce  

○ vytvářel stabilní, akceptující, spolupracující a vstřícné zázemí a prostředí pro příchozí 

osoby se zdravotním postižením  

○ snažil se u uživatelů o udržení funkčních a sociálních návyků  

○ snažil se podporovat samostatnost a soběstačnost uživatele sociální služby 

Uživatelé byli přijímáni na základě podání žádosti, a to vždy v písemné podobě. Žádost bylo 

možné si převzít přímo v zařízení u sociální pracovnice, žadatel si žádost mohl stáhnout na 

webových stránkách, nebo byla na požádání zaslána na adresu žadatele. 



3 

 

Sazebník úhrad: 

ubytování: 

ubytování/dvou lůžkový pokoj  210,-Kč/den 

Strava: 

normální     170,-Kč/den 

dieta      170,-Kč/den 

 

Pracovní doba: 

nepřetržitý celoroční provoz 24 hodin denně 

Návštěvní hodiny: 

Přestože návštěvy v domově nejsou časově omezeny, doporučujeme využívat čas mezi 

od 8.00 do 19.00 hod. a respektovat léčebný a dietní režim uživatele, polední klid apod. 

Z provozních důvodů je nutno se nahlásit při každé návštěvě u sestry konající službu. 

Návštěvám nelze v domově poskytnout ubytování ani stravu. Uživatelé mohou přijímat 

návštěvy na svých pokojích nebo ve společenské místnosti na jednotlivých patrech. 

Financování: 

○ dotace od kraje 

○ státní příspěvky 

○ úhrady zdravotních pojišťoven 

○ úhrady za pobyt, stravu 

○ sponzorské dary 

Kapacita zařízení: 

oddělení pro sociálně vyloučené: 24 lůžek 

oddělení pro osoby s demencí: 28 lůžek 

 

3 POPIS ČINNOSTI SPOLKU KOTVA PŘI STRAKONICKÉ 

NEMOCNICI Z. S.  

3.1 Historie  

Domov se zvláštním režimem byl založen v roce 2019 jako zcela nové zařízení z důvodu 

dlouhodobě nedostačující kapacity určené této cílové skupině. Své služby poskytuje v objektu 

bývalého infekčního a plicního oddělení v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. Jedná se o 

třípodlažní budovu, která je v současné chvíli kompletně zrekonstruována. V rámci oprav došlo k 

celkové výměně elektroinstalace, inženýrských a vodovodních sítí. Byly provedeny opravy všech 

obytných místností a společných prostor, včetně výměny podlahových krytin. V roce 2015 bylo 

provedeno zateplení budovy, výměna střešní krytiny, oken a ústředního topení. Přestože se jedná 

o stavbu z roku 1930, je velmi prakticky a nadčasově řešena. Prostory, které nabízí, jsou vzdušné, 
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prosvětlené a velmi prostorné. Každé podlaží má dvě venkovní terasy. Svojí polohou a 

technickým řešením má budova obrovský potenciál. Díky tomu lze uživatelům zajistit maximální 

komfort a servis. Ať už hovoříme o odborných zdravotnických službách poskytované Nemocnicí 

Strakonice, tak například zajištěním stravování dle specifických potřeb uživatele. Přízemí nabízí 

řadu místností a společných prostor a to nejen pro zázemí personálu, ale především je lze v 

budoucnu využít pro nejrozmanitější aktivizační činnosti všech cílových skupin. Přestože se 

zmiňovaný objekt nachází v areálu nemocnice, ta je obklopena zelení, kde je plánována zahrada 

určená pro odpočinek a relaxaci. Významným aspektem je pak poloha domova, který se nachází v 

samotném centru města Strakonic.  

Ubytovací část se nachází v prvním a ve druhém nadzemním podlaží. Tato jsou zcela 

oddělena z důvodu poskytování služeb dvěma rozličným cílovým skupinám. Celková 

kapacita domova činí 52 lůžek  

Závěrem roku 2019 byli postupně přijímáni klienti na základě podaných žádostí.  

3.2 Hlavní úkoly splněné v období roku 2019 

 zahájení poskytování sociálních služeb 

 postupné přijímání klientů na základě žádostí 

 postupné vyladění a harmonizace samotného provozu a organizace chodu zařízení 

a poskytované péče 

 dovybavení společných prostor nábytkem, zajištění chybějícího vybavení 

potřebného pro poskytování péče 

 instalace a zahájení práce v počítačovém programu Cygnus II 

 

3.3 Průběh roku 2019 

3.2.1. Sociální péče 

Sociální agendu uživatelů služby, jednání s uživateli, s jejich rodinami nebo opatrovníky, 

základní poradenství, jednání se zájemci o službu, vyřizování úředních záležitostí (žádosti 

o příspěvek na péči, nové průkazy ZTP/P, jednání s OSSZ a ČSSZ, jednání se soudy aj.), 

zajišťovaly 3 sociální pracovnice. Sociální pracovnice domova vedly řádnou evidenci 

všech důležitých dat, informací a dokumentů, aby mohly zpracovávat statistické údaje.  

Uživatelé služby DOZP k 31. 12. 2019 
oddělení pro osoby sociálně vyloučené 

  žen mužů 

počet 8 10 

Celkem uživatelů  18 

průměrný věk uživatelů 60,4 
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Věková struktura uživatelů k 31. 12. 2019: 

Věkové pásmo Klientů Věkové pásmo Klientů

do 6 let 0 do 6 let 0

7 - 12 let 0 7 - 12 let 0

13 - 18 let 0 13 - 18 let 0

19 - 26 let 1 19 - 26 let 0

27 - 65 let 9 27 - 65 let 2

66 - 75 let 5 66 - 75 let 4

76 - 85 let 2 76 - 85 let 11

86 - 95 let 1 86 - 95 let 3

Věková pásma,                                                oddělení 

pro osoby sociálně vyloučené

Věková pásma,                                                          

oddělení pro osoby sociálně  s demencí

 

 

Službu ukončilo  Celkem 

do domácího prostředí 0  4 

Přechod na druhou službu 
v rámci DZR 3  

zemřelo 1 
 do jiného zařízení 0   

 
  

Uživatelé služby DOZP k 31. 12. 2019 
oddělení pro osoby s demencí 

  žen mužů 

počet 9 11 

Celkem uživatelů  20 

průměrný věk uživatelů 78,1 

Službu ukončilo  Celkem 

do domácího prostředí 2  3 

zemřelo 1 
 do jiného zařízení 0   
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Přehled uživatelů dle stupně závislosti k 31. 12. 2019: 

Příspěvek na péči                                  
oddělení: osoby sociálně vyloučené 

 

Příspěvek na péči                                    
oddělení : osoby s demencí 

I. Stupeň 1 uživatel 
 

I. Stupeň 4 uživatelé 

II. Stupeň 3 uživatelé 
 

II. Stupeň 4 uživatelé 

III. Stupeň 6 uživatelů 
 

III. Stupeň 6 uživatelů 

IV. Stupeň 2 uživatelů 
 

IV. Stupeň 4 uživatelů 

Bez příspěvku 6 uživatelů  Bez příspěvku 2 uživatelé 

 

Níže uvedená tabulka uvádí přehled evidence podaných žádostí do Domova se zvláštním 

režimem Kotva při strakonické nemocnici, z. s.. Podané žádosti, které byly odmítnuty 

z důvodu plně obsazené kapacity DZR, byly automaticky zaevidovány do pořadníku 

podaných žádostí.  

Přehled evidence podaných žádostí do DZR za rok 2019 
Oddělení pro osoby sociálně vyloučené 

  
přijatých 

Přijatých 
(pořadník) 

Vyřazené (umístěni 
jinam, zemřelí, jiné) 

Zamítnutých 
(nejsou cílovou 

skupinou) 

počet  18 17 6 
10 

Celkem podaných žádostí za rok 2019  51 

 

Přehled evidence podaných žádostí do DZR za rok 2019 
Oddělení pro osoby s demencí 

  
přijatých 

Přijatých 
(pořadník) 

Vyřazené (umístěni 
jinam, zemřelí, jiné) 

Zamítnutých 
(nejsou cílovou 

skupinou) 

počet  20 7 6 
17 

Celkem podaných žádostí za rok 2019  50 
Pozn: vzhledem k tomu, že z organizačních důvodů byly nástupy klientů realizovány postupně od 

4. 11. 2019, nebyla ke dni 31. 12. 2019 plně obsazena kapacita domova.  

3.2.2. Ubytování a platné úhrady 

Celková kapacita domova je 54 lůžek. Vstup a pohyb ve společných prostorách zařízení je 

pro uživatele bezbariérový. Ubytování je realizováno ve dvou nadzemních podlažích 

v rámci jedné budovy.  

V prvním patře je 12 dvoulůžkových pokojů. 

Ve druhém patře 14 dvoulůžkových pokojů. 
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Úhradu nákladů za poskytování základních činností za poskytovanou sociální službu, 

hradí osoba ve výši sjednané ve smlouvě uzavřené s poskytovatelem služby podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v DZR Kotva při strakonické 

nemocnici, z. s., v rozsahu těchto úkonů: 

úhrada jednotka úhrada jednotka

1 lůžkový pokoj 210,- os/den 170,- os/den

2 lůžkový pokoj 205,- os/den 170,- os/den

Celková úhrada je tvořena:
stravovací jednotkou, režijními náklady a paušálním počtem 30 

dní

Rozsah úkonů při zvládání základních životních potřeb osob se zdravotním postižením,

jejichž situace vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby:

a) poskytnutí ubytování, 

b)   poskytnutí stravy, 

c)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

d)   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

e)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

f)   sociálně terapeutické činnosti, 

g)  aktivizační činnosti 

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.                                   

Konkrétní úkony a jejich specifikace, je sjednána v individuálním plánu péče

Úhrada může být snížena:

v případě zaopatřeného uživatele, který je příjemce starobního 

nebo invalidního důchodu, pokud by byl zůstatek jeho příjmu po 

úhradě stravy a ubytování nižší než 15% z jeho příjmu.

STRAVOVÁNÍ

V případě potřeby Poskytovatel zajistí stravování podle individuálního dietního režimu. 

Jídelní lístek je vždy pravidelně vyvěšen na nástěnce u hlavního vchodu v 1. patře.

VÝŠE ÚHRADY TYP POKOJE

Při pobytu uživatele mimo zařízení se úhrada za ubytování nevrací.

UBYTOVÁNÍ

 

3.2.3. Stravování uživatelů 

Domov poskytuje celodenní stravování. Strava je přizpůsobena svým složením, 

množstvím a úpravou věku, zásadám racionální výživy a zdravotnímu stavu uživatele. 

Strava je poskytována pětkrát denně formou tří hlavních a dvou vedlejších jídel. Dietní 

stravu určuje lékař a jídlo je připravováno v kuchyni strakonické nemocnice. 

Stravu tvoří: 

 snídaně 

 dopolední svačina 

 oběd 

 odpolední svačina 

 večeře 

 II. večeře 
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3.2.4. Aktivizační činnosti 

Nedílnou součástí života v domově je nabídka různých aktivizačních činností: 

Volnočasové: kdy se využívají nejrůznější výtvarné a kreativní techniky, dále vycházky, 

uživatelé se zapojují do ručních prací, pečení. 

Pracovní: do budoucna je v plánu nabídnout uživatelům možnost pracovat na základě 

řádné pracovní smlouvy (např: pomocné práce při úklidu). 

Aktivizační činnosti zaměřené na sebeobsluhu uživatelů: mají za cíl udržet, rozvíjet 

schopnosti uživatelů zvládnout dle svých možností péči o svou osobu a svůj životní 

prostor.  

Volnočasové akce, kterých se naši uživatelé zúčastnili: 

Mikulášská nadílka  

Vánoční besídka  

3.2.5. Spolupracujeme 

BĚHEM ROKU JSME SPOLUPRACOVALI  
Gymnázium Strakonice Pedikúra 

Farnost Strakonice Logopedická sestra 

Dětské centrum Jihočeského kraje Strakonice  

Euroškola Strakonice  

DOZP Domeček Javorník, Sociální pohoda o. p. s.  

Vyšší oborná škola, Střední průmyslová škola  a Střední odborná  škola řemesel a služeb Strakonice 

 

3.2.7. Zdravotní péče 

V našem domově je 24 hodinová zdravotní péče poskytována registrovaným 

zdravotnickým personálem, který je pod vedením odborných lékařů. Praktický lékař je 

uživatelům k dispozici v zařízení vždy 1x týdně, a psychiatrický lékař 1x za dva týdny.  

Ošetřovatelskou péči zajišťují pracovníci přímé péče v rozsahu a způsobem odpovídajícím 

jejich odborné způsobilosti.  

Další vyšetření jsou na doporučení ošetřujícího lékaře realizována na specializovaných 

pracovištích – uživatelům je personálem domova zajišťován doprovod. Péče zahrnuje také 

pravidelné preventivní prohlídky, předepisování ortopedických pomůcek apod. 

Dále na domov individuálně dochází pedikérka, kadeřnice. 

3.1.8. Vzdělávání zaměstnanců, školení a kurzy 

Zaměstnanci zařízení jsou si vědomi povinnosti se ve svém oboru průběžně vzdělávat, 

budou si vybírat kurzy a školení, které budou chtít absolvovat. Sociální pracovnice budou 

vést evidenci absolvovaných kurzů a školení u všech zaměstnanců. 
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Vedení 
organizace 

 

Vrchní sestra 

 

Staniční 

sestra 

 

Administrativní 

pracovnice  

Údržba 

 

Personál úklidu  
+ švadlenka 

Pracovníci přímé 

obslužné péče 

 

Externisté 

Zdravotní personál: 
Všeobecná sestra 

+ externisté 
Praktická sestra 

+ externisté 

Aktivizátor 

volnočasových 

činností 

 

Sociální 

pracovnice 

 

Vzdělávací harmonogram za rok 2019, plánované a uskutečněné aktivity: 

 

Říjen: porada všech zaměstnanců, seznámení jednotlivých členů personálu, řešení organizační 

a provozních záležitostí před nástupem klientů 

 

Listopad: školení bezpečnosti první části zaměstnanců 

 

Prosinec: školení bezpečnosti druhé části zaměstnanců 

 

4 PERSONÁL V ROCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: údaje o personálu zařízení jsou platné k 31. 12. 2019. 
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5 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY 

ZA ROK 2019 

 

Informace o použitých účetních metodách:  

Společnost vedla účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 

znění a dále v souladu s prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 504/2002 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.  

Stav majetku, závazků a finanční situace společnosti je popsána v roční účetní závěrce 

sestavené ke dni 31. 12. 2019, která tvoří přílohu této výroční zprávy. 

 

6 ODBORNÁ PRAXE, STÁŽE 

Zařízení z organizačních důvodů neumožnilo v roce 2019 vykonávat odbornou praxi 

studentům v sociální, zdravotní a pečovatelské oblasti. Praxe studentům budou umožněny 

v roce 2020. 

 

7 INFORMACE V MÉDIÍCH v roce 2019 

O činnosti DZR Kotva při strakonické nemocnici, z. s. informovali: 

Webové stránky: 

 Rádio Český rozhlas - Budějovice 

 Strakonický deník 

 Gymnázium Strakonice 

 webové stránky DZR Kotva při strakonické nemocnici, z. s. 

 registr sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí 

8 SEZNAM PŘÍLOH 

 výkaz zisků a ztrát 

 roční účetní závěrka 


