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Úvod 

LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb, byl zřízen v roce 2003 

usnesením zastupitelstva Středočeského kraje. Poskytuje čtyři sociální služby dle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:  

1) Domov pro seniory, 

2) Odborné sociální poradenství, 

3) Sociální rehabilitaci, 

4) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 
 

Luxor Poděbrady v sobě zahrnuje: 

- Domov pro seniory 

- Komunitní centrum 

- Vzdělávací a denní centrum (činnosti ukončena k 31. 8. 2011) 

 

Rok 2011 byl charakterizován další etapou kvalitativních změn vnitřního vybavení 

domova. Za plného provozu došlo k výměně všech podlahových krytin na pokojích, 

sesterně, ošetřovně a jídelně. 

Méně příjemnou skutečností se stala výstavba multifunkčního domu v našem 

bezprostředním sousedství. Přes veškerou snahu a vstřícnost investora se stavební 

ruch negativně promítá do života klientů i personálu. 

Vítanou změnou bylo vybudování tzv. reminiscenčního koutku, který nově nabízí pro 

klienty možnost posedět s návštěvou, s přáteli, rodinou.  

Výrazným příspěvkem pro zlepšení života obyvatel Luxoru bylo zřízení dalšího 

jednolůžkového pokoje. Přínosem pro zlepšení kvality bydlení bylo dovybavení 

pokojů a balkonů novým nábytkem. 

Mezi další splněné úkoly na rok 2011 patří pořízení nového automobilu, obnovení 

venkovního označení budovy, položení zámkové dlažby při vjezdu do garáže, oprava 

střechy koridoru a nákup mrazáků pro uskladnění nebezpečného odpadu. 

Svého zázemí se konečně dočkal i zdravotní úsek a to vybudováním denního 

odpočinkového koutku v původních prostorách vzdělávacího centra. 
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Základní údaje  

 

Název zařízení: LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb  

 

Právní forma: příspěvková organizace  

Adresa: Tyršova 678/21, 290 00 Poděbrady III  

Zřizovatel: Středočeský kraj  

Zborovská 11, 150 21  Praha 5, 

IČ: 49534947 

 

Kontakty:  

Ředitel: Mgr. Jaromír Novák  

Zástupce ředitele: Dana Mašindová, DiS. 

Ekonom: Ing. Hana Souralová  

Vedoucí sestra: Hana Kuncová 

Vedoucí Komunitního centra: Bc. Anna Hrochová 

Vedoucí vzdělávacího centra: Eva Tlamková 

Telefonní kontakt: 325 612 603-4, 325 615 877, 325 512 670 

Fax: 325 611 820  

E-mail: luxor@dd-pdy.cz 

Internetové stránky: www.dd-pdy.cz  

Bankovní spojení: KB Poděbrady, 19733191/0100 
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1 Domov pro seniory Luxor 

1.1 Popis služby 

Poskytujeme sociální služby seniorům, kteří se ocitli v obtížné sociální nebo 

zdravotní situaci. To znamená ubytování v 1-3 lůžkových pokojích, celodenní stravu, 

ošetřovatelskou a rehabilitační péči a další služby. 

Zabezpečujeme lékařskou péči, včetně péče odborných lékařů. Běžně jsou 

prováděny služby denní potřeby: úklid, praní prádla a drobné opravy. 

1.1.1 Kapacita 

Kapacita je 70 obyvatel Domova pro seniory Luxor Poděbrady. 

Klienti žijí v 10 jednolůžkových, 18 dvoulůžkových a 8 třílůžkových pokojích. 

Proběhla změna struktury pokojů, pro zlepšení kvality ubytování klientů v prosinci 

2011. 
 

V roce 2011 jsme přijali 88 žádostí. Celkově evidujeme 189 žadatelů o službu 

sociální péče domov pro seniory. 

1.1.2 Cílová skupina 

Sociální služba je poskytována seniorům, kteří potřebují v důsledku zhoršeného 

zdravotního stavu, omezení soběstačnosti a obtížné sociální situaci celodenní 

podporu, pomoc nebo i celodenní péči a jsou občany členských států Evropské unie 

a mají trvalý pobyt na území České republiky. 

Zařízení je vhodné zejména pro mobilní a imobilní klienty, kteří mohou sami nebo 

s dopomocí plně využít ideálního umístění Domova pro seniory Luxor (dále jen 

Domov) v lázeňském prostředí s širokou nabídkou kulturních podniků. Není ovšem 

vhodné pro klienty s poruchou prostorové orientace. Budova Domova je po celý den 

otevřena a tito klienti by se opuštěním budovy bez ohlášení mohli sami ohrozit 

na zdraví. 

Naše služba je určena osobám ve věku 60 let a výše. 

1.1.3  Poslání a vize organizace 

Posláním Domova je zajistit důstojné a spokojené žití seniorům v našem Domově 

a vytvořit podmínky co nejvíce blízké běžnému životu. 
 

Akceptací individuálních přání, potřeb a cílů klientů, citlivou prací s našimi seniory 

a nabídkou pestré palety aktivit a služeb chceme trvalou cestou zkvalitňování 

budovat vlídnou rodinnou atmosféru, která bude typickým charakterovým znakem 

Luxoru.  

1.2 Obsah poskytovaných služeb 

Dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje Domov tyto 

obligatorní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 

b) poskytnutí stravy, 
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c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

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

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. 

1.3 Zdravotní péče 

Zdravotní péči v zařízení v roce 2011 poskytoval: 

 praktický lékař MUDr. Pavel Zezula  

 

Do domova dochází tito odborní lékaři: 

 psychiatr MUDr. Katarina Halajová (1x měsíčně) 

 chirurg MUDr. Vladimír Švejcar; MUDr. Josef Oupický (na požádání) 

 kožní lékař MUDr. Václav Macura (na požádání) 

 dia poradna MUDr. Pavel Frič (4x ročně) 

 neurolog MUDr. Luňáková (na požádání) 

 geriatr primářka MUDr. Renáta Petrová (dovážíme klienty do ordinace) 

 oční lékař MUDr. Kupcová (dovážíme klienty do ordinace) 

 stomatolog MUDr. Cenková (dovážíme klienty do ordinace) 

Počet hospitalizovaných klientů v roce 2011 bylo 63 (Nemocnice Kolín, Nymburk, 

Městec Králové). 
 

Spolupracovali jsme s MUDr. Runczikem, využíváme program PC Doctor 

na objednávání a kontrolu léků. Také jsme spolupracovali s Novou lékárnou 

s pohotovostní službou v Poděbradech. 

V rámci odborné praxe jsme spolupracovali se Střední zdravotní školou Nymburk, 

kdy k nám docházeli studenti oboru sociální péče. Dále účastníci kurzů (cca 15 osob) 

„Pracovník v sociálních službách“ si u nás vykonali odbornou praxi každý v délce 

40 hod.  

1.4 Rehabilitace 

Rehabilitaci pro klienty domova, ale i pro pacienty z veřejnosti zajišťují 3 registrované 

fyzioterapeutky. 

Máme uzavřenu smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR 

a Zaměstnaneckou pojišťovnou ŠKODA. 

Všichni klienti domova mají možnost docházet za MUDr. Pavlínou Fričovou, která je 

rehabilitační lékařka a pravidelně 1x za měsíc ordinuje v Luxoru. 

Kvalita poskytovaných služeb je velmi kladně hodnocena, což dokazuje stále rostoucí 

zájem ze strany veřejnosti. 

Za rok 2011 na rehabilitaci bylo celkem ošetřeno 2973 pacientů (klienti domova 

a veřejnost).  
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Čís. Velikost Ubytování Navýšení Celkem Služby Ubytování Strava Strava Celkem Celkem

ozn. pokoje základ balkon den den den normál dia/den norm/den dia/den

1 Jednolůžkový s balkonem 104 6,00 110,00 70,00 180,00 140,00 148,00 320,00 328,00

2 Jednolůžkový bez balkonu 104 104,00 70,00 174,00 140,00 148,00 314,00 322,00

3 Dvoulůžkový s balkonem 84 6,00 90,00 70,00 160,00 140,00 148,00 300,00 308,00

4 Dvoulůžkový bez balkonu 84 84,00 70,00 154,00 140,00 148,00 294,00 302,00

5 Třílůžkový s balkonem 66 6,00 72,00 70,00 142,00 140,00 148,00 282,00 290,00

6 Třílůžkový bez balkonu 66 66,00 70,00 136,00 140,00 148,00 276,00 284,00

1.5 Stravovací úsek 

Celodenní stravování klientů Domova je důležitou podmínkou jejich spokojenosti 

a dobrého zdravotního stavu. Spolupracujeme v tomto směru s úsekem přímé péče 

a Výborem obyvatel našeho Domova.  

Zařazujeme nové i tradiční recepty, např. u příležitosti Dní různých států, s jejichž 

kulturou (včetně jídla) se klienti seznamují. Připravujeme a podáváme občerstvení na 

kulturních akcích, které v Domově probíhají. 

Tým pracovnic kuchyně a jídelny s pochopením vyhovuje výjimkám dietního 

stravování i připomínkám svých strávníků.  

Rádi přispíváme zdravou a chutnou stravou k příslovečné dlouhověkosti klientů 

našeho Domova. 

Kromě zajištění provozu kuchyně vedoucí tohoto úseku řídí také malou 

kuchyňku/výdejnu stravy, kde se pracovnice starají o kulturu stravování a obsluhu 

klientů v prostorách přilehlé jídelny.  

Do domova docházeli studenti Středního odborného učiliště společného stravování 

Poděbrady oboru kuchař – číšník v rámci pravidelné odborné praxe. Svým přístupem 

a působením mezi klienty při podávání jídel vytvořili důstojnou atmosféru a příjemné 

zpestření této běžné činnosti.  

1.6 Úhrady za poskytované služby 2011 

Pro rok 2011 došlo ke změně cen základních služeb. Cena za jednolůžkový pokoj 

byla navýšena o 2,- Kč/den, za dvoulůžkový a třílůžkový pokoj o 4,- Kč/den z důvodu 

vyšších provozních nákladů např. elektřina, voda.  

Dále byla také navýšena cena za stravu o 8,- Kč/den z důvodu zdražení potravin 

a provozních nákladů. 

 

 

Ceník platný od 1. 1. 2011 
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1.7 Skladba klientů 

Počet klientů k 31. 12. 2011 69 

Počet nástupů k pobytu v roce 2011 21 

Počet ukončení pobytů v roce 2011 20 

 jiné zařízení soc. služeb 2 

 do soukromí 0 

 úmrtí 18 

z toho:                            ve věku 27 - 64 2 

ve věku 65 - 80 18 

ve věku nad 80 49 

z toho                                             mužů 17 

žen 52 

Průměrný věk klientů 83,6 

1.7.1 Počet uživatelů dle stupně PNP (příspěvek na péči) k 31. 12. 2011 

1. lehká závislost 9 

2. střední závislost 16 

3. těžká závislost 18 

4. úplná závislost 19 

bez PNP   7 

1.8 Personální zajištění služby 

Přímou péči o klienty domova zajišťuje:  

1 vedoucí sestra 

1 zástupce vedoucí sestry 

5 zdravotních sester  

14 pracovníků v sociálních službách  

3 rehabilitační pracovnice  

1 sociální pracovnice 

1.9 Sociálně aktivizační programy 

Domov pro seniory nabízí klientům tyto pravidelné aktivizační činnosti:  

 Kondiční cvičení na židlích 

 Poslech hudby a zpívání s harmonikou s panem L. Valentou 

 Poslech hudby na harmoniku s panem M. Váchou 

 Literární klub 

 Dechovka s kávou 

 Univerzita třetího věku 

 Filmový klub 

 Bohoslužby 

 Kurz pečení 
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 Výtvarný kroužek 

 Film pro pamětníky 

 Křeslo pro hosta 

 Koncerty ZUŠ 

 Biblická hodinka 

 

Klienti mohou také využívat internet v denní místnosti Komunitního centra. 

Kromě těchto pravidelných aktivit zajišťujeme několikrát v roce kulturní a zábavná 

vystoupení dle možností a zájmu obyvatel i výlety např. Oslava ˝Mezinárodního dne 

žen˝, Hašlerovy písničky, Výstava Senior Handicap Lysá nad Labem, Velikonoční 

veselice, Masopust, Opékání buřtů, TURNAJ „Člověče, nezlob se!”, LYSKÝ PĚTIBOJ 

2011, Výlet do Ostré nad Labem Botanicus, Výlet lodí Krále Jiřího, Výlet vláčkem, 

Výlet do ZOO Chleby, Výlet kočárem, Den Francie, Den Slovenska, Mikulášská 

zábava, Vystoupení pěveckého sboru Velehlas, Vystoupení ˝Král smíchu přichází˝, 

Vystoupení MŠ Proftova Poděbrady, Koncertní vystoupení Státní opera Praha, 

Vystoupení Rotary klubu Poděbrady, aj. 

Pravidelně vydáváme čtvrtletník „Náš Domov“, kde klientům představujeme 

zaměstnance, připomínáme proběhlé aktivity, přikládáme informace o zdraví nebo 

cvičení na trénování paměti. 

Další informace o aktivitách v našem domově a časopisy jsou uveřejněné na našich 

internetových stránkách (www.dd-pdy.cz). 

1.10  Dobrovolníci 

Do domova dochází dobrovolníci, kteří jsou společníky klientům, doprovázejí je 

na procházky po městě, hrají s nimi společenské hry. Dobrovolníky máme z řad 

studentů gymnázia, střední odborné školy, zdravotní školy nebo i obyvatel Poděbrad. 

Celkem za rok 2011 docházelo do domova 16 dobrovolníků, kteří s klienty strávili 

249 hodin. 

2 Komunitní centrum 

Projekt „Pilotní přeměna klasické rezidenční služby (Luxor Poděbrady) v zařízení 

poskytující moderní komunitní služby“ byl ukončen v červnu 2006 a byl 

spolufinancován z prostředků Evropské unie, SROP a Středočeského kraje.  

Od 1. 1. 2007 poskytujeme tři registrované ambulantní sociální služby - odborné 

sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením, sociální rehabilitaci.  

V únoru 2011 skončila udržitelnost projektu. Služby Komunitního centra jsou 

poskytovány nadále.  

V roce 2011 bylo Komunitní centrum spolufinancováno z prostředků Humanitárního 

fondu Středočeského kraje. 

 

Poslání 

Posláním KOMUNITNÍHO CENTRA PODĚBRADY je překonávání bariér v nás 

i okolo nás a umožnit klientům, kteří mají z různých důvodů sníženou soběstačnost 

http://www.dd-pdy.cz/
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a nemohou vykonávat některou z obyčejných každodenních činností, život v jejich 

domácím prostředí. 

 

Cílová skupina 

 osoby se zdravotním postižením, 

 osoby s jiným zdravotním postižením, 

 osoby s tělesným postižením, 

 osoby s kombinovaným postižením, 

 osoby s chronickým onemocněním, 

 osoby s mentálním postižením, 

 osoby se sluchovým postižením,  

 osoby se zrakovým postižením, 

 senioři. 

Věková kategorie klientů: Služby poskytujeme osobám od 19 let věku.  

 

Od srpna roku 2011 došlo k úpravě cílové skupiny u všech služeb Komunitního 

centra: 

 osoby se zdravotním postižením, 

 osoby s chronickým onemocněním, 

 senioři. 

Věková kategorie klientů: Služby poskytujeme osobám od 18 let věku.  

Veškeré služby Komunitního centra jsou poskytovány zdarma. 

 

Personální zajištění služby 

Služby Komunitního centra zajišťuje: 

1 vedoucí Komunitního centra, 

1 sociální pracovník, 

1 ergoterapeut, 

1 aktivizační pracovník. 

 

Spolupracující organizace: 

 Městská nemocnice Městec Králové a.s., 

 Oblastní nemocnice Kolín a.s., 

 Klub Parkinson Poděbrady, 

 Svaz postižených civilizačními chorobami Poděbrady 

 Handicap centrum Srdce, o.p.s. 

 Anenské slatinné lázně a.s. 

 Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o. s. 

 

Komunitní centrum dále zajišťuje odborné praxe studentům středních škol, vyšších 

odborných škol a vysokých škol, obor ergoterapie, sociální práce, sociální péče - 

pečovatelství. V roce 2011 vykonalo odbornou praxi v našem centru 5 studentů.  

Dále v rámci spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb u nás absolvovalo 

6 aktivizačních pracovníků z Domova u Anežky, Luštěnice odbornou stáž. 
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2.1 Informační a propagační akce 

Pracovníci Komunitního centra informují na různých akcích o poskytovaných 

službách, práci ergoterapeuta a sociálního pracovníka, seznamují s kompenzačními 

pomůckami a nabídkou aktivizačních činností. Zájemcům také předávají kontakty 

na naše pracoviště.  

 16. 3. 2011 – Přednáška v rámci „Národního týdne trénování paměti“ 

 16.6. - 19. 6. 2011 - účast na výstavě „SENIOR - HANDICAP: AKTIVNÍ ŽIVOT 

2011“ v Lysé nad Labem, 

 11. – 12. 10. 2011. - „Den otevřených dveří Luxor Poděbrady“ v rámci 

Celostátního týdne sociálních služeb v ČR, 

 20. 10. 2011 - Exkurze Střední zdravotní školy Nymburk, 

 25. 11. 2011 – Přednáška Střední zdravotnická škola Nymburk.  

2.2 Odborné sociální poradenství 

Cílem naší sociální poradny je poskytnout informace, pomoc a podporu osobám 

se zdravotním postižením, seniorům a osobám, které o ně pečují. Jedná se 

především o klienty, kteří se ocitli v nepříznivé nebo složité sociální situaci nebo jim 

taková situace hrozí. Sami nejsou schopni ji řešit a vyhledají naši sociální poradnu. 

Klientům dále zapůjčujeme kompenzační pomůcky pro sebeobsluhu. 

Konkrétním cílem je, aby klient naší služby získal odborné a odpovídající informace 

a sám klient se co nejvíce podílel na řešení situace. 

 Klient si zvýší informovanost a orientaci v sociální síti a může uplatnit své 

nároky. 

 Klient získá kontakt na dalšího poskytovatele sociálních služeb dle svého 

požadavku. 

 Klient je posílen ve svých kompetencích řešit svou situaci. 

 Klient získá podporu při dojednávání svých záležitostí s úřady, dalšími 

institucemi nebo poskytovateli. 

 Klient si zapůjčí u nás kompenzační pomůcku, naučí se s ní pracovat 

a rozhodne se, jestli ji dostatečně využije. 

Kapacita: 20 intervencí (30 min. jednání)/týden. 

Poznámka: Kapacita poradenství je orientačně uvedena, každému klientovi 

vyhovíme a poskytneme potřebnou pomoc či podporu.  

Provozní doba poradny:  pondělí - pátek:  7:30 - 15:30 hod. nebo dle dohody. 

 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Celkový počet klientů (1.1.2011 - 31.12.2011) 58 

z toho muži 21 

ženy 37 

Celkový počet konzultací 114 
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Půjčování kompenzačních pomůcek pro sebeobsluhu 

Pracovníci Komunitního centra představují a doporučují kompenzační pomůcky. 

Zájem o půjčování pomůcek zůstává stále a za rok 2011 bylo uzavřeno celkem 

22 smluv o bezplatné výpůjčce kompenzačních pomůcek. 

2.3 Sociální rehabilitace 

Sociální rehabilitace je zaměřena především na zvyšování dovedností a posílení 

návyků nezbytných pro samostatný život. 

Cílem je získání maximální možné soběstačnosti v běžném prostředí pomocí: 

 tréninku fatických funkcí (schopnost pojmenovat předměty a porozumět řeči), 

 tréninkem kognitivních funkcí (poznávací funkce- vnímání, myšlení, paměť), 

 nácviku hrubé, jemné motoriky a nácviku úchopů, 

 nácviku pADL - aktivity běžného denního života např. oblékání, hygiena, 

stravování, 

 nácvik iADL - instrumentální aktivity denního života např. nakupování, vaření, 

používání výtahu, telefonování atd., 

 doporučení a nácvik používání kompenzační pomůcky. 

Toto je možné po předchozím ergoterapeutickém vyšetření klienta a stanovení 

krátkodobého a dlouhodobého individuálního plánu. 

Kapacita: 20 klientů/týden. 

 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

Celkový počet klientů (1.1.2011 - 31.12.2011) 206 

z toho muži 88 

ženy 118 

Celkový počet konzultací 688 

 

Ergoterapeut spolupracuje s Městskou nemocnicí Městec Králové a.s., oddělení 

lůžek následné péče a sociálních lůžek. Do nemocnice dojíždí ergoterapeut  

2x do měsíce, kde provádí nácvik personálních iADL (činností všedního dne - např. 

nácvik oblékání, svlékání, osobní hygieny, atd.), nácvik grafomotoriky a nácvik 

komunikace, individuální nácvik kognitivních funkcí (paměť, orientace, soustředění, 

atd.), poradenství s kompenzačními pomůckami. V Městské nemocnici Městec 

Králové a.s. ergoterapeutka navíc také pořádá přednášky pro klienty po totální 

endoprotéze kolene/kyčle, zásady režimového opatření po operaci. 

Spolupráce s Oblastní nemocnicí Kolín a.s., byla ukončena k 30. 4. 2011, důvodem k 

ukončení této spolupráce bylo navýšení objemu práce našeho ergoterapeuta, který 

již nemohl pravidelně dojíždět do tohoto zařízení. 

Díky těmto aktivitám dochází k rozšíření informovanosti o poskytování služeb 

Komunitního centra a získávání nových klientů. 
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2.4 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

Cílem našich aktivizačních činností je efektivní využití volného času osob 

se zdravotním postižením a seniorů. Navíc v rámci aktivit mají klienti možnost 

se setkávat s dalšími lidmi a navazovat nové vztahy. 

Hlavním úkolem je nabízet vzdělávací, zájmové, volnočasové aktivity a sociálně 

terapeutické činnosti: 

Programy sociální integrace: 

1) Individuální výuka na PC 

 Klient se naučí základní ovládání počítače a samostatně s ním bude schopen, 

podle svých potřeb, pracovat. 

 Klientovi se vždy individuálně věnuje aktivizační pracovník, klient sám 

si určuje, co se na počítači chce naučit. Kapacita je 12 klientů za týden a jedna 

konzultace trvá 45 min. Doba docházení do kurzu je stanovena na 30 hodin, 

která může být individuálně prodloužena. 

2) Skupinový trénink paměti 

 Klienti si ve skupině procvičují dlouhodobou a krátkodobou paměť, orientaci, 

pozornost a osvojí si různé mnemotechniky, které potom dále využijí 

v praktickém životě.  

 Každý týden probíhá dlouhodobý skupinový trénink ve třech skupinách a jeden 

trénink trvá 60 min.  

 Spolupracujeme se Svazem postižených civilizačních chorob Poděbrady 

a Klubem Parkinson Poděbrady.  

 V roce 2011 jsme uspořádali krátkodobý kurz tréninku paměti pro 8 zájemců, 

kteří absolvovali 10 setkání intenzivního kurzu, kde se seznámili s technikami 

jak svou paměť trénovat. 

3) Nácvik vaření a pečení (skupinově, individuálně) 

 Klient si nacvičuje postupy, aby si mohl připravit jídlo sám v domácím 

prostředí. 

 Pravidelně každý týden je skupinový nácvik pečení ve skupince 4 až 5 klientů 

pod vedením aktivizačního pracovníka.  

 Tento program byl k 28. 2. 2011 ukončen a na základě toho byla rozšířena 

hodinová dotace individuální výuky na PC. 
Kapacita: 30 klientů/týden. 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY 

SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Celkový počet klientů (1. 1. 2011 - 31. 12. 2011) 77 

z toho muži 21 

ženy 56 

Počet konzultací na počítači za rok 2011 327 

Počet skupinových tréninků paměti za rok 2011 132 

Počet nácviků vaření a pečení za rok 2011 

*k 28. 2. 2011 program ukončen 
7 

Evidovaný počet neuspokojených zájemců o SAS k 31. 12. 2011 31 
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3 Vzdělávací centrum 

Vzdělávací centrum bylo otevřeno v roce 2007. Posláním vzdělávacího centra bylo 

zlepšování kvality sociálních služeb. Vzdělávací kurzy měly podpořit vzdělávání 

personálu a managementu v zařízeních rezidenčního, ambulantního typu 

a v terénních službách. 

Během roku 2011 bylo uspořádáno 13 školících akcí. Ve Vzdělávacím centru Luxor 

Poděbrady bylo proškoleno za tento rok celkem 185 účastníků. Tři školení se 

neuskutečnila z důvodu nízkého počtu zájemců. 

Provoz Vzdělávacího centra byl po skončení udržitelnosti projektu k 31. 8. 2011 
ukončen. 

4 Kontrolní činnost 

 16. 6. 2011 – Krajský úřad Středočeského kraje – Kontrola registrace 
sociálních služeb a personálního zajištění sociálních služeb – kontrola bez 
závad. 

 8. 11. 2011 – OSSZ Nymburk – Kontrola pojistného na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského 
pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění - kontrola neshledala 
žádné závady. 

 25. 7. 2011 – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR krajská pobočka 
Středočeského kraje – plánovaná kontrola vykazování zdravotní pojišťovně 
za zdravotní úkony klientů – kontrola zadala opatření, které bylo bez prodlení 
vykonáno. 

 

  1. 9. 2011 - Krajská hygienická stanice – kontrola hygieny potravin, 
bezpečnosti potravin, mikrobiologická kritéria pro potraviny. Nebyly shledány 
žádné závady. 

 14. 9. 2011 – Finanční úřad Praha – západ, pracoviště Nymburk – daňová 
kontrola, dodržování rozpočtových pravidel, týkající se finančních prostředků 
poskytnutých z kapitoly MPSV za období 2009 - 2010. Kontrolou nebylo 
zjištěno porušení rozpočtové kázně. 

4.1 Zaměstnanci 

k 31. 12. 2011 

Evidenční počet zaměstnanců 41,21 

Z toho:  

- THP pracovníci 5,10 

- všeobecné sestry 7,00 

- fyzioterapeut 2,75 

- ergoterapeut 1,00 

- pracovníci v sociálních službách 14,00 

- sociální pracovnice 2,00 

- aktivizační pracovník KC 0,3 

- převážně manuálně pracující 9,06 

Ukončené pracovní poměry 9 

Nové pracovní poměry 9 

Dohody o provedení práce, pracovní činnosti 27 



 14 

5 Změny v roce 2011 

 V měsíci říjnu byl otevřen nový ˝Retro koutek˝ (reminiscenční koutek), který 
se nachází v jídelně. Toto místo by mělo částečně nahradit společenskou 
místnost, kde si můžou klienti posedět s návštěvou, během dne si zahrát 
společenské hry, číst, či vypít kávu. V retro koutku také pravidelně probíhá 
výtvarný kroužek. 

 Byla provedena změna struktury pokojů. Pokoje rozšířeny 
o dva jednolůžkové a zrušen jeden pokoj dvoulůžkový, přičemž kapacita 
zůstala nezměněna. 

 Vytvoření nových pracovních příležitostí – pokračování spolupráce 

s Úřadem práce v Nymburce na vytvoření a spolufinancování pracovních míst 

v rámci veřejně prospěšných prací v průběhu roku 2011 bylo 

spolufinancováno 6 pracovních míst a organizace ušetřila na mzdových 

nákladech 498 364,- Kč. 

 Schválení vybudování nového evakuačního výtahu – proběhlo výběrové 

řízení a schválení investice od zřizovatele. 

Investice a opravy v roce 2011 

 Pořízení služebního automobilu (opakovaný záměr z roku 2010), 

 Dovybavení zbývajících pokojů nábytkem (obměna), 

 Řešení chybějící denní místnosti pro zdravotní personál a pracovnice přímé 

péče dle požadavků KHS v prostorách vzdělávacího centra, 

 Oprava podlahových krytin v celém objektu – výměna za novou, 

 Oprava označení budovy Luxor, 

 Zámková dlažba při vjezdu do garáže, 

 Oprava střechy spojovacího koridoru kuchyně s Domovem, 

 Nákup pultových mrazáků pro uskladnění nebezpečného odpadu, 

 Vybudování trativodu – jímky na dešťovou vodu z okapů, 

 Diskrétní zóny klientů, nové garnyže, závěsy, záclony na pokojích klientů. 

6 Plnění stanovených úkolů pro rok 2011 

 Pořízení nového služebního automobilu     splněno 

 Zamezení, resp. snížení negativního dopadu zamýšlené stavby v sousedství  - 

probíhají schůzky s investorem a řešení aktuálních problémů splněno 

 Zachování činnosti Komunitního centra - podání žádosti o dotaci 

z Humanitárního fondu Středočeského kraje    splněno 

 Obnova výběrových řízení  - úklidová firma, dodavatelé potravin splněno 

 Zlepšení podmínek pro další vzdělávání – organizace vzdělávacích akcí, 

spolupráce s Institutem Bazální stimulace    splněno 

7 Plány na rok 2012 

 Úsek rehabilitace plánuje rozšířit nabídku svých služeb o lymfatické masáže 

(bazální ošetření uzlin a přístrojovou lymfodrenáž), 

 Vybudování nového evakuačního výtahu, 

 Oprava opadané omítky budovy ze dvora, 
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 Komplexní řešení prosakující vlhkosti zdí suterénních prostor (sanace, 

izolace), 

 Oprava malby chodeb, schodiště, pokojů, 

 Mechanické čištění podlahy chodeb a schodiště, 

 Nákup sušičky do prádelny, 

 Organizace vzdělávacích akcí pro pracovníky přímé péče v rámci dalšího 

vzdělávání. 

Závěr 

Nejdůležitějším kritériem pro hodnocení naší činnosti je spokojený klient. Ale nikoliv 

spokojený pouze že to řekne, ale hlavně, že tak žije. Naší snahou je, aby v Domově 

vládla příjemná a tvůrčí atmosféra a zároveň společné vědomí všech zaměstnanců 

o důležitosti, významu a poslání naší práce.  Předložená výroční zpráva a hlavně 

převažující kladné hodnocení naší práce klienty i veřejností naznačuje, že zkušený 

tým pracovníků Luxoru je na dobré cestě stanovených cílů dosáhnout. 

 

V Poděbradech dne 14. března 2012 

 

 

 

      Mgr. Jaromír Novák 

    ředitel Luxoru Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb
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LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb 

Tyršova 678/21 

290 01 Poděbrady  

 

 

 

 

 

 

Rozbor hospodaření 

k 31. 12. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 

I. Úvod 

II. Ekonomika 

III. Fondy 

Přílohy: 

Účetní výkazy k 31. 12. 2011 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) 

 

 

Zpracovala: Ing. Hana Souralová, ekonom 

 

Schválil: Mgr. Jaromír Novák, ředitel 
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I. Úvod 

 

Hlavním účelem fungování organizace je poskytování sociálních služeb.  

Jedná se především o poskytování komplexní péče seniorům. 

Organizace má podle ustanovení § 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

ve znění pozdějších předpisů, zaregistrovány tyto sociální služby: 

 

1) domovy pro seniory: 

kapacita: 70 lůžek 

 

2) sociální poradenství: 

je určeno osobám se zdravotním postižením, osobám s chronickým onemocněním 

a pro seniory. 

Služba je poskytována osobám od 18 let věku. 

Pro tyto osoby jsou rovněž určeny i další zaregistrované služby: 

 

3) sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

 

4) sociální rehabilitace 

 

Organizace hospodaří s majetkem a finančními prostředky specifikovanými zřizovací 

listinou. 

Dále na základě Dodatku č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace provozuje 

Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb tyto doplňkové činnosti: 

a) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích aktivit včetně 

lektorské činnosti – činnost ukončena k 31. 8. 2011 

b) provoz nestátního zdravotnického zařízení, vymezeného rozhodnutím 

o registraci dle ustanovení §8 - §13 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči 

v nestátních zdravotnických zařízení. 

 

Organizace započala své hospodaření roku 2011 s účetním hospodářským 

výsledkem 

 -5 430,13 Kč. 

 

Na základě Usnesení č. 044-21/2011/RK ze dne 16. 05. 2011 byl kryt tento výsledek 

z prostředků rezervního fondu. 

 

II. Ekonomika 

 

Náklady 

Byla zakoupena 2 křesla pro kardiaky, mobilní polohovací lůžka, mrazicí pult 

na uskladnění narůstajícího množství nebezpečného/inkontinentního odpadu, byly 

dovybaveny zbývající klientské pokoje skříněmi a drobným nábytkem. Na všechny 

pokoje byly nakoupeny nové závěsoviny, rovněž byly nahrazeny provizorní závěsné 
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mechanismy pro diskrétní zóny zabudovanými kolejnicemi pro lepší manipulaci 

a delší životnost. 

V budově došlo k rozsáhlým opravám podlahových krytin a dále k běžným opravám 

zajišťujícím bezpečný chod služeb. 

Na základě proběhlé revize ČEZu byly provedeny dopočty spotřeby energie z důvodu 

netechnické ztráty zjištěné na objektu a nákladová položka spotřeba energie 

významně vzrostla.  

 

Vzhledem k havarijnímu stavu výtahu byly provedeny přípravy na jeho výměnu. 

Organizace se bude na investici r. 2012 spolupodílet svými prostředky. 

 

Organizace plánovala náklady vyšší – doplatek za energie, pořízení nového 

automobilu, větší rozsah oprav podlah. Až v závěru roku byl znám výsledek jednání 

o zpětných platbách ČEZu a automobil byl získán bezúplatným převodem 

od zřizovatele. 

 

Na rehabilitaci byl pořízen přístroj lymfoven a rehabilitační lehátko. 

 

Výnosy 

Z Úřadu práce se podařilo získat dotaci na mzdové náklady při vytvoření pracovních 

příležitostí ve výši 498 364,- Kč. Dotace se týká zaměstnanců přímé péče, jejichž 

stav je třeba navýšit vzhledem ke skladbě klientů. 

 

Podařilo se získat prostředky ze Středočeského humanitárního fondu na sociální 

služby: sociální rehabilitace a Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením. Organizace čerpala tyto prostředky ve výši 354 291,- Kč. 

 

Tržby z prodeje služeb činí 15 207 tis. Kč u hlavní činnosti. 

Jedná se zejména o úhrady za pobyt, jejichž výše dosáhla 12 057 tis. Kč 

(pro srovnání ve 12/2010 to bylo 11 174 tis. Kč) a úhrady výkonů hrazených 

zdravotními pojišťovnami, což činilo 2 740 tis. Kč. 

 

Organizace k 31. 12. 2011 vykazuje výsledek hospodaření za hlavní činnost  

+1 589 tis. Kč. 

 

Doplňková činnost: 

 

I. Vzdělávací centrum 

Činnost vzdělávacího centra vykazuje po započtení všech nákladů ztrátu ve výši  

220 340,- Kč. 

 

Podařilo se zorganizovat pár výnosově úspěšnějších kurzů, jako např. Kurz bazální 

stimulace, tržby jsou nejvyšší za dobu fungování centra. Dosahují výše 205 tis. Kč. 

K tomu úměrně vzrostly náklady – nákladnější lektoři, více poplatků za akreditace. 

Přesto, vlivem fixních nákladů, vykazuje středisko ztrátu. 
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Vzdělávací centrum bylo provozováno po dobu udržitelnosti projektu EU, ze kterého 

bylo financováno a k 31. 08. byla jeho činnost ukončena. 

 

II. Ambulance fyzioterapie – (rehabilitace) 

Tuto doplňkovou činnost provozuje organizace od r. 2010. Jedná se o činnost v rámci 

preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v oboru fyzioterapie. 

Náklady k 31. 12. 2011 činí 809 tis. Kč, výnosy 966 tis. Kč. Byl pořízen přístroj 

lymfoven, čímž se nabídka služeb rozšířila. 

 

Hospodářská činnost „rehabilitace“ hospodařila s výsledkem 157 tis. Kč. 

 

Celkový výsledek hospodaření organizace před zdaněním činí k 31. 12. 2011 

1 526 tis. Kč. 

 

III. Fondy 

1/ FKSP  

Počáteční stav fondu 97 tis. 

Stav fondu k 31.12.2011 31 tis. 

 

Použití prostředků je dle schválené směrnice, zejména šlo o příspěvky na penzijní 

připojištění, stravování a kulturu, tělovýchovu a sport, vitamin. preparáty. 

 

2/ Rezervní fond 

Počáteční stav fondu 1 768 tis. 

Stav fondu k 31. 12. 2011           1 785 tis. 

 

Prozatím se čerpalo ve prospěch hlavní činnosti – kulturní akce klientů, výstava 

Senior 2011, dále uhrazení ztráty. 

 

Organizace plánuje čerpání fondu na rozvoj činnosti, částečně z něj bude hradit 

výměnu výtahu. 

 

3/ Investiční fond 

Počáteční stav fondu 0 

Stav fondu k 31. 12. 2011 1 748 tis. 

 

IF je tvořen odpisy organizace. Použití se plánuje v souvislosti s opravami a údržbou 

nemovitého majetku, na investiční akci výměna výtahu. 

 

4/ Fond odměn 

Počáteční stav fondu 150 tis. 

Stav fondu k 31. 12. 2011 150 tis. 

 

V následujícím roce bude část fondu použita na ev. překročení prostředků na platy 

a odměny zaměstnanců. 



Organizace: LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Příloha č. 10

číslo 

řádku
ukazatel hlavní činnost doplňková č. RHB doplňková č. VC hlavní činnost doplňková č. RHB doplňková č. VC hlavní činnost doplňková č. RHB doplňková č. VC

5 6 5 6 5 6

1 Náklady PO  - účtová třída 5 celkem 21 456 600 489 21 293 776 411 21 595 809 425

2 z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 4 685 3 300 40 1 3 408 40 1

3            Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek (číslo účtu 502 a 503) 755 41 19 1 200 70 15 1 294 78 22

4           Prodané zboží (číslo účtu 504) 0

5           Opravy a udržování (číslo účtu 511) 198 3 720 10 0 761 13 0

6           Cestovné (číslo účtu 512) 27 22 24 0 0

7           Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) 17 1 14 0 2 10 0 2

8           Ostatní služby (číslo účtu 518) 1 660 105 100 1 700 70 165 1 759 70 170

9           Mzdové náklady (číslo účtu 521) 9 234 331 272 9 741 435 169 9 798 449 170

10            v tom: platy zaměstnanců 521 0300 9 032 331 272 9 641 435 169 9 624 449 170

11                     ostatní osobní náklady 521 0400 202 0 100 0 0 174 0 0

12          Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 3 031 112 92 3 280 148 57 3 267 153 58

13          Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527) 180 8 5 100 3 2 137 6 2

14          Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538) 20 25 23 0 0

15          Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549, 5xx) 671 175 179 0 0

16          Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551) 978 1 016 935 0 0

17 Výnosy z  činnosti PO  - účtová třída 6 celkem 21 633 783 124 22 783 940 204 23 184 966 205

18 z toho:Tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 601)

19          Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602) 14 189 783 124 14 852 940 204 15 207 966 205

20          Tržby za prodané zboží (číslo účtu 604)

21          Jiné ostatní výnosy (číslo účtu 649, 6xx) 201 100 145

22          Tržby z dlouhodobého majetku (číslo účtu 651)

23          Tržby z prodeje cenných papírů a výnosy z dlouh.a 

krátkodobého majetku (součet účtů 653,652 a 655)

24          Tržby z prodeje materiálu (654) 0

25          Provozní dotace (číslo účtu 691) celkem 7 243 0 0 7 831 0 0 7 832 0 0

26           v tom: příspěvek na provoz (672 0500) 1 300 379 379

                 dotace SČK Humanitární fond 354 354

27                  dotace ÚP (672 0350) 295 498 499

                 dotace MPSV (672 0300) 5 648 6 600 6 600

28 Hospodářský výsledek  před zdaněním (ř.17 - 1) 177 183 -365 1 490 164 -207 1 589 157 -220

29 Daň z příjmů (číslo účtu 591)anebo rezerva 555 15 211

30 Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595)

31 Hospodářský výsledek po zdanění (ř.28 -29 -30) 177 168 -365 1 490 164 -207 1 378 157 -220

32. Doplňkové údaje:

33. Použití prostředků rezervního fondu 613 770 39

34. Přepočtený počet zaměstnanců 38,5 42,0 41,2

35. Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč 20 855 20 327 20 718

36. Systémová investiční dotace (ISPROFIN)

Datum:        22.02.2012         

Vypracoval:   Ing. Hana Souralová, ekonom                                                                   Na vědomí:    Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Telefon : 325 612 603

E-mail : souralova@dd-pdy.cz

                                                     PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ z hlavní a doplňkové činnosti                                                 (v tis. Kč)                                                           

Číslo organizace:1727

 Skutečnost k  31.12.2010 Rozpočet na r.2011 upravený  skutečnost k 31.12.2011
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Děkujeme našim sponzorům a partnerům za podporu v roce 2011 

 

 

 

 

 

AZ Elektrostav, a.s. 
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