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Úvod 
LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb (dále jen Luxor Poděbrady), byl zřízen v roce 2003 
usnesením zastupitelstva Středočeského kraje. Poskytuje tři sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách:  

1) Domov pro seniory, 
2) Odborné sociální poradenství, 
3) Sociální rehabilitace. 

 
Luxor Poděbrady v sobě zahrnuje: 
- Domov pro seniory, 
- Komunitní centrum. 

1 Domov pro seniory Luxor Poděbrady 

Popis služby 
V domově pro seniory poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména 
z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
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. 

Kapacita 
Kapacita je 70 obyvatel Domova pro seniory Luxor Poděbrady. 
Klienti žijí v 10 jednolůžkových, 18 dvoulůžkových a 8 třílůžkových pokojích. 
V roce 2014 jsme přijali 97 žádostí. Celkově evidujeme 249 žadatelů o službu sociální péče domov 
pro seniory. 

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 Poděbrady (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. 

Cíl služby 
Naším hlavním cílem je spokojený klient, to znamená vytvořit takové prostředí, které by se co nejvíce 
blížilo domovu a současně nabídnout možnost plnohodnotného života (ubytování, stravy odpovídající 
požadavkům racionální výživy, kvalitní úkony péče, nabídka aktivit, kvalitní ošetřovatelskou péči, vhodné 
vybavení pokojů, spokojenost s personálem). 
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Poslání a vize organizace 
Posláním Domova je zajistit důstojné žití, podporu a pomoc seniorům se sníženou soběstačností 
v podmínkách blížících se běžnému způsobu života vrstevníků. Zároveň umožnit klientům, aby zůstali 
součástí místního společenství.  

Cílem Domova je podpora a poskytování takových služeb, které vedou k udržení a prodloužení 
soběstačnosti klientů a vytvoření podmínek co nejvíce blízkých běžnému životu. 

Spolupracující organizace: 

• Město Poděbrady 
• Výbor pro seniory a handicapované při městském úřadu Poděbrady 

• Český červený kříž 
• Centrum zdravotních a sociálních služeb Poděbrady o.p.s. 

• Nemocnice Nymburk s.r.o. 
• Městská nemocnice Městec Králové, a.s. 

• Nemocnice Český Brod, s. r. o. 

• Svaz postižených civilizačními chorobami Poděbrady 
• Parkinson klub Poděbrady 

• Klub důchodců Poděbrady 
• Regionální tisk (Poděbradské noviny a Nymbursko) 

 

Obsah poskytovaných služeb 
Dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje Domov tyto obligatorní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 
b) poskytnutí stravy, 
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. 

1.1 Ošetřovatelská péče 
Lékařskou péči v zařízení v roce 2014 poskytoval: 

• praktický lékař MUDr. Pavel Zezula. 
Klienti si volí svého lékaře a někteří zůstávají dále v péči svého praktického lékaře, při zajištění lékařské 
péče jsme v roce 2014 spolupracovali s: 

• MUDr. Evou Kaňkovou, 

• MUDr. Petrou Ulrychovou z Nymburka, 
• MUDr. Alenou Fričovou,  
• MUDr. Věrou Pinkavovou, 
• MUDr. Renátou Ulrychovou z Poděbrad,  

• MUDr. Romanem Kostínkem, 

• MUDr. Šárkou Hodboďovou, 
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• MUDr Pivoňka Jaroslav (zástup za MUDr. Zezulu). 
 
Do Domova dochází tito odborní lékaři: 

• Psychiatr  MUDr. Kuprová, 
• psychiatr MUDr. Martin Sládek, MUDr. Světlana Neupauerová, psychiatrička MUDr. Pelnařová 

Katarína, 
• chirurg MUDr. Vladimír Švejcar; MUDr. Josef Oupický, MUDr. Jiří Boháč, 
• kožní lékař MUDr. Václav Macura, 
• dia poradna MUDr. Pavel Frič, 
• neurolog MUDr. Irena Luňáková, 

• geriatr MUDr. Renáta Petrová, 

• oční lékař MUDr. Miloslava Kupcová, 
• stomatolog MUDr. Jarmila Cenková, 
• rehabilitační lékař MUDr. Pavlína Fričová. 

 
Počet hospitalizovaných klientů v roce 2014 bylo 79 (Nemocnice Kolín, Nymburk, Městec Králové, ÚVN 
Praha, Kosmonosy, Havlíčkův Brod). 
 
Spolupracovali jsme s MUDr. Runczikem, využíváme programy PC Doctor, Praescriptor na objednávání 
a kontrolu léků.  
V rámci odborné praxe jsme i tento rok spolupracovali se Střední zdravotní školou Nymburk, kdy k nám 
docházeli studenti oboru sociální péče. Dále účastníci kurzů pracovníka v sociálních službách u nás 
vykonali odbornou praxi. V rámci této praxe spolupracujeme s IVEX s.r.o. zastoupeným paní PhDr. 
Věrou Jiráskovou.  
 

1.2 Rehabilitace 

Rehabilitaci pro klienty Domova a pro pacienty z veřejnosti zajišťují 3 registrované fyzioterapeutky. 
Máme uzavřenu smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a Zaměstnaneckou pojišťovnou 
ŠKODA. Klienti domova mají možnost docházet za rehabilitační lékařkou MUDr. Pavlínou Fričovou. 
Obsahem rehabilitační péče je např.: nácvik chůze, polohování, individuální léčebný tělocvik, manuální 
elektroléčba – reboxem. Nahřívání rašelinou, měkké techniky a bioptronová lampa. 
Pracoviště za rok obsloužilo 596 pacientů, provedlo 7 203 ošetření a 15 702 úkonů. 
Kvalita poskytovaných služeb je velmi kladně hodnocena, což dokazují četné pozitivní ohlasy od klientů, 
především však stále rostoucí zájem ze strany veřejnosti. 
 

1.3 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. 
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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. 
Významnou složkou zdravého životního stylu je přiměřená, pestrá a vyvážená strava, doplněná každý den 
možností výběru jednoho ze čtyř zeleninových nebo ovocných salátů, jogurtů či  šlehaného tvarohu 
se zajištěným pitným režimem. 
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. 

1.4 Úhrady za poskytované služby 2014 

Úhrada za služby se pohybuje mezi 146,-Kč až 190,-Kč dle počtu lůžek na pokoji s balkonem či bez 
balkonu. Úhradu za stravu normální je 150,-Kč, úhrada za stravu diabetickou je  155,-Kč a úhrada 
za stravu plnou diabetickou je 163,-Kč. Ubytování je možné na 6 typech pokojů (viz tabulka níže). 
 

1.5 Skladba klientů 

Počet klientů k 31. 12. 2014 70 

Počet nástupů k pobytu v roce 2014 28 

Počet ukončení pobytů v roce 2014 30 

• jiné zařízení soc. služeb 0 

• do soukromí 0 

• úmrtí 30 

z toho:                            ve věku 27 - 65 let 2 

                                       ve věku 66 - 75 let 12 

                                       ve věku 76 - 85 let 21 

                                       ve věku 86 - 95 let 30 

                                       ve věku nad 96 let 3 

z toho:                            mužů 24 

                                       žen 44 

Průměrný věk klientů 83,8 

Velikost Ubytování Navýšení Celkem Služby Ubytování Strava Strava Strava Celkem Celkem Celkem
pokoje základ balkon den den den normál dia/den diaP/den norm/den dia/den diaP/den

Jednol ůžkový s balkonem 114 6,00 120,00 70,00 190,00 150,00 155,00 163,00 340,00 345,00 353,00
Jednol ůžkový bez balkonu 114 114,00 70,00 184,00 150,00 155,00 163,00 334,00 339,00 347,00
Dvoul ůžkový s balkonem 94 6,00 100,00 70,00 170,00 150,00 155,00 163,00 320,00 325,00 333,00
Dvoul ůžkový bez balkonu 94 94,00 70,00 164,00 150,00 155,00 163,00 314,00 319,00 327,00
Třílůžkový s balkonem 76 6,00 82,00 70,00 152,00 150,00 155,00 163,00 302,00 307,00 315,00
Třílůžkový bez balkonu 76 76,00 70,00 146,00 150,00 155,00 163,00 296,00 301,00 309,00
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Počet klientů dle stupně PNP (příspěvek na péči) k 31. 12. 2014 
bez PNP   8 
1. lehká závislost  12 
2. střední závislost 17 
3. těžká závislost  21 
4. úplná závislost  12 

1.6 Personální zajištění služby 

 Přímou péči o klienty Domova zajišťuje: 
1 vedoucí sestra 
1 zástupce vedoucí sestry 
5 zdravotních sester (1 MD) 
20 pracovníků v sociálních službách  
1 rehabilitační pracovnice  
1 sociální pracovnice 
1 sociálně-aktivizační pracovnice 
 

Sociální pracovnice v průběhu roku 2014 vedla odborné praxe (souvislé, průběžné) 5 studentům vyšších 
odborných a vysokých škol obor sociální práce popř. další přidružené humanitní obory. 

Sociálně aktivizační programy 
Domov nabízí klientům tyto pravidelné aktivizační činnosti:  

• Kondiční cvičení na židlích (RHB, jídelna s ergoterapeutem) 

• Poslech hudby a zpívání s harmonikou s panem V. Suchánkem (do března 2014) 
• Poslech hudby na harmoniku s panem S. Měchurou 

• Literární klub 
• Povídání u čaje 
• Klub přátel hudby 

• Dechovka s kávou 
• Univerzita třetího věku 

• Filmový klub 
• Bohoslužby 
• Kurz pečení 

• Výtvarný kroužek 
• Společenské hry na jídelně 

• Film pro pamětníky 
• Křeslo pro hosta 

• Koncerty ZUŠ 

• Biblická hodinka 
• Canisterapie 

• Výbor obyvatel 
• Čtení a povídání na jídelně o filmu a hercích (p. Dvořáková 1 x měsíčně – středa) 
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• Projekt ”Četba do domu“ – spolupráce s městskou knihovnou v Poděbradech – 1 x měsíčně) 

• Přátelská setkání s harmonikou (náhrada poslechu hudby s panem Měchurou) 
• Návštěvy faráře Mgr. Th. Bohumila Bašteckého 
 

Kromě těchto pravidelných aktivit zajišťujeme celou řadu kulturních a zábavných vystoupení. 
Dle možností a zájmu obyvatel i výlety.   
Z akcí např. oslava Mezinárodního dne žen, Masopust a zabíjačka s kapelou Velenka, Den Velké Británie, 
Den Dánska, Aida hudební pořad Adély Poláškové, Křeslo pro hosta O divadle, O Jiříku z Poděbrad, 
O zdravém životním stylu ve stáří, Cyklistický maraton Od pramene Labe, Jarní turnaj ve společenských 
hrách, Turnaj v člověče nezlob se ve spolupráci s Klubem Parkinsoniků, přednáška o společnosti 
Nedoklubko, Vítání jara s žáky ZŠ TGM, vyprávění p. Mollové o jaru a velikonocích, projížďky vláčkem, 
cestopisné přednášky Ing. Polesného, vystoupení dramatického odboru ZUŠ, Českobrodské hrátky, účast 
klientů na výstavě – Šikovné ruce našich seniorů, Polabská vrba, koncert hudební skupiny CAMAEL, 
vystoupení K. Šedivého „Hašlerovy písničky“, vystoupení Olomoucké umělecké agentury „VIOLA”, 
vystoupení pěveckého sboru Kantiléna pana Ing. Krále, Country tance, vystoupení Státní opery Praha, 
vystoupení dětí z mateřských školek (MŠ Proftova, MŠ Montessori Hakenova, MŠ Mozaika Studentská), 
ZŠ TGM, ZŠ Václava Havla, vystoupení studentů Hotelové školy Poděbrady, Zemědělské školy 
v Poděbradech, vystoupení členů Rotaract clubu, Mikulášská a silvestrovská zábava. 
 
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).  

1.7  Dobrovolníci 
V rámci sociální služby spolupracujeme s dobrovolníky, kteří se věnují volnočasovým aktivitám s našimi 
klienty (společníci na pokojích, doprovody na procházkách, hraní společenských her, realizace 
skupinových aktivity). Dobrovolníky máme z řad studentů gymnázia, střední odborné školy nebo 
i obyvatel Poděbrad a blízkého okolí. Dobrovolnická činnost je v našem domově velice vítána. 
Celkem za rok 2014 docházelo do Domova 18 dobrovolníků, kteří s klienty strávili 207,5 hodin. 
 
V rámci dobrovolnictví probíhá v naší organizaci i canisterapie. Spolupráce s paní Mgr. Ivou Bajtlerovou, 
stále trvá. Individuálně provádí v našem Domově canisterapii slečna Jana Pánková se svou fenkou 
Sněženkou, která navštěvuje klienty na pokojích a s paní Bc. Lenkou Koubkovou, která nás navštívila 
se svým psem Ešlym. 
 

2 Komunitní centrum 
Luxor Poděbrady Komunitní centrum vzniklo v rámci projektu „Pilotní přeměna klasické rezidenční 
služby (Luxor Poděbrady) v zařízení poskytující moderní komunitní služby“, který byl ukončen v červnu 
2006. Bylo spolufinancováno z prostředků Evropské unie, SROP a Středočeského kraje.  
Od 1. 1. 2007 jsme poskytovali tři registrované ambulantní sociální služby - Odborné sociální poradenství, 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Sociální rehabilitaci. V únoru 
2011 skončila pětiletá udržitelnost projektu. V roce 2011 a 2012 bylo Komunitní centrum 
spolufinancováno z prostředků Humanitárního fondu Středočeského kraje. 
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Dne 31. 12. 2013 byla ukončena služba sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením. 
V roce 2014 Komunitní centrum poskytovalo dvě registrované sociální služby Odborné sociální 
poradenství a Sociální rehabilitaci. 
 
Poslání 
Posláním KOMUNITNÍHO CENTRA PODĚBRADY je překonávání bariér v nás i okolo nás a umožnit 
klientům, kteří mají z různých důvodů sníženou soběstačnost a nemohou vykonávat některou 
z obyčejných každodenních činností, život v jejich domácím prostředí. 
 
Cílová skupina (pro všechny ambulantní služby) 

• osoby se zdravotním postižením, 
• osoby s chronickým onemocněním, 

• senioři. 
 
Službu poskytujeme osobám od 18 let sociálně vyloučeným a osobám v nepříznivé sociální situaci 
nebo osobám, kteří jsou touto situací ohroženi. 
Poradenství poskytujeme také osobám blízkým, kterých se situace aktuálně týká. 
 

Služby poskytujeme především klientům ze Středočeského kraje. 

Veškeré služby Komunitního centra jsou poskytovány zdarma. 
 
Personální zajištění služby 
Služby Komunitního centra zajišťuje: 
1 sociální pracovník, 
1 ergoterapeut. 
 
Spolupracující organizace: 

• Městská nemocnice Městec Králové a.s., 

• Klub Parkinson Poděbrady, 
• Svaz postižených civilizačními chorobami Poděbrady (dále jen SPCCH) 
• Handicap centrum Srdce, o.p.s. 

• Anenské slatinné lázně, a.s. 
• Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o. s. 

• Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje 
 
Komunitní centrum dále zajišťuje odborné praxe studentům vyšších odborných škol a vysokých škol, obor 
ergoterapie, sociální práce, sociální péče - pečovatelství. 

2.1 Informační a propagační akce 
Pracovníci Komunitního centra informují na různých akcích o poskytovaných službách, práci 
ergoterapeuta, sociálního pracovníka, seznamují s kompenzačními pomůckami a nabídkou našich činností. 
Zájemcům také předávají kontakty na naše pracoviště.  

• 17. 6. 2014 – Setkání s poskytovateli sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením 
pořádané Městským úřadem Poděbrady, Odborem sociálních věcí a Živnostenským úřadem, 
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oddělení sociální péče v rámci Komunitního plánování rozvoje sociálních služeb města Poděbrady 
a okolí 

• 07. a 08. 10. 2014 – Den otevřených dveří Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb 
a Luxoru Poděbrady Komunitního centra v rámci Týdne sociálních služeb ČR 

• Dále bylo Komunitní centrum prezentováno v Poděbradských novinách a Nymburském deníku. 

2.2 Odborné sociální poradenství 
Cílem naší sociální služby Odborné sociální poradenství je poskytnout informace, pomoc a podporu 
osobám se zdravotním postižením, osobám s chronickým onemocněním, 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 naší odbornou pomoc. 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. 
Odborné sociální poradenství je poskytováno na základě § 4 vyhlášky 505/2006 Sb. 
Konkrétním posláním je, aby klient naší služby získal odborné a odpovídající informace a sám 
se co nejvíce podílel na řešení dané situace: 

• klient si zvýší informovanost a orientaci v sociálních systémech a tím může lépe uplatnit své 
nároky, 

• klient dle svého požadavku získá kontakt na dalšího poskytovatele sociálních služeb, 
• klient je posílen ve svých kompetencích řešit danou situaci, 
• klient získá podporu při dojednávání svých záležitostí s úřady, dalšími institucemi nebo 

poskytovateli, 
• klientovi pomůžeme při obnovení, nebo upevnění kontaktu se společenským prostředím, 
• klientovi nabízíme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí, 
• klient si u nás může zapůjčit kompenzační pomůcku, předvedeme mu, jak pomůcku správně 

používat a jak je možné získat pomůcku vlastní. 
 
Kapacita: 20 intervencí (30 min. jednání)/týden. 
Poznámka: Kapacita poradenství je orientačně uvedena, každému klientovi vyhovíme a poskytneme 
potřebnou pomoc či podporu.  
 
Provozní doba služby: pondělí - pátek:  8:00 - 15:00 hod. nebo dle dohody. 
 
V roce 2014 bylo poskytnuto 40 klientům celkem 102 konzultací. 
 
Půjčování kompenzačních pomůcek pro sebeobsluhu 
Pracovníci Komunitního centra představují a doporučují kompenzační pomůcky. Za rok 2014 bylo 
uzavřeno celkem 25 smluv o bezplatné výpůjčce kompenzačních pomůcek. Nejčastěji si klienti půjčují 
mechanický vozík a chodítka. 

2.3 Sociální rehabilitace 
Sociální rehabilitace je zaměřena především na zvyšování dovedností a posílení návyků nezbytných 
pro samostatný život. Přejeme si, aby naši klienti mohli žít plnohodnotný život a zůstávat soběstační 
i nadále ve svém domácím prostředí. Službu poskytuje ergoterapeut a sociální pracovník. 
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Ergoterapeut také poskytuje odborné informace a podporu blízkým osobám klientů. 
Sociální rehabilitace je poskytována dle § 35 vyhláška č. 505/2006 Sb. 
(1) Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích 
k sociálnímu začleňování: 
1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, 
2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, 
nakupování, 
3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti, 
4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, 
5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity 
a doprovázení zpět, 
2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, 
3. nácvik chování v různých společenských situacích, 
4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi, 
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: upevňování získaných motorických, psychických 
a sociálních schopností a dovedností, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 
1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, 
2. informační servis a zprostředkovávání služeb. 
 
Službu je možné poskytnou po předchozím zjištění sociální situace sociální pracovnicí, vstupním 
vyšetření klienta ergoterapeutem a stanovení individuálního plánu. 
Tato služba se provádí k zajištění nácviku péče o vlastní osobu, soběstačnost a další činnosti vedoucí 
k sociálnímu začlenění. Zprostředkovává kontakt se společenským prostředím. 
Snažíme se o zajištění maximální možné soběstačnosti v běžném prostředí pomocí: 

• tréninku fatických funkcí (schopnost pojmenovat předměty a porozumět řeči), 
• tréninku kognitivních funkcí (poznávací funkce- vnímání, myšlení, paměť), 
• nácviku hrubé, jemné motoriky a nácviku úchopů, 
• nácviku pADL - aktivity běžného denního života např. oblékání, hygieny, stravování, 
• nácviku iADL - instrumentální aktivity denního života např. nakupování, vaření, používání 

výtahu, telefonování atd., 
• nácviku samostatného pohybu a orientace,  
• nácviku běžných i alternativních způsobů komunikace. 
• uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, doprovázení, 
• výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnosti, 
• doporučení a nácviku používání kompenzační pomůcky. 

  
Kapacita: 20 klientů/týden. 
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Provozní doba sociální rehabilitace: pondělí - pátek:  8:00 - 15:00 hod. nebo dle dohody. 
 
V roce 2014 bylo klientům poskytnuto 425 konzultací. Jedná se především o klienty, kteří z důvodu 
zhoršení zdravotního stavu ztratili schopnost sebeobsluhy nebo komunikace s okolím. Důvodem zhoršení 
zdravotního stavu bývá úraz, cévní mozková příhoda, poškození mozku z důvodu onkologického 
onemocnění atd. Tím jsou klienti sociálně vyloučeni, v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací 
ohroženi. Jednotlivé intervence bývají dlouhodobé (v řadě měsíců), dle potřeb klientů, tak, aby klienti 
zvládli naučené dovednosti provést ve svém přirozeném prostředí.  
 
 
Plán na rok 2015 
Pořízení mechanického vozíku do půjčovny kompenzačních pomůcek. 
Zvýšeni povědomí o službách Komunitního centra zejména u odborných lékařů. 
 

Chod Komunitního centra byl v roce 2014 udržen i přes stále se snižující dotace. 

 

3 Kontrolní činnost 
• 28. 03. – Proběhla kontrola z Krajské hygienické stanice Nymburk - epidemiologické šetření. 

Kontrola proběhla bez závad. 
• 19. 05. – Proběhla veřejnosprávní kontrola z ÚP Nymburk zaměřená na čerpání příspěvků na VPP 

(kontrolované období 2. 4. 2012- 31. 3. 2013). Kontrola proběhla bez závad. 
• 20. 06. – Proběhla kontrola z OSSZ Nymburk  zaměřená na plnění povinností v nemocenském 

a důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na st. politiku 
zaměstnanosti (kontrolované období 1. 10. 2011 - 30. 4. 2014). Kontrola proběhla bez závad. 

• 24. – 25. 09. – Proběhla kontrola z Finančního úřadu Praha podle § 87 odst. 1 zákona č.280/2009 
Sb., zaměřená na čerpání dotací - poskytnutých finančních prostředků z MPSV a dohody 
s Úřadem práce (kontrolované období rok 2011 – 2013). Kontrola proběhla bez závad. 

• 01. – 03. 10. – Proběhl Audit kvality, řízení a ekonomiky na službu Domov pro seniory na základě 
Metodického pokynu MPSV č. 1/2012 k provádění inspekce poskytování sociální služby 
a aktuálně platných doporučených postupů a stanovisek MPSV. Kontrola proběhla bez závad. 

• 09. 10. – Proběhla kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně: 
Kontrola dokumentace požární ochrany; dodržování technických podmínek a návodů vztahujících 
se k požární bezpečnosti; množství, druhy a provozuschopnost vybraných instalovaných požárně 
bezpečnostních zařízení; hasicí přístroje a namátková kontrola na vybraných pracovištích. 
Kontrola proběhla bez závad. 

• 13. 11. – Proběhla kontrola z Krajské hygienické stanice na plnění povinností stanovených 
v předpisech o hygieně potravin, bezpečnosti potravin, na provozní hygienu  
stravovacích služeb. Kontrola proběhla bez závad. 
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3.1 Zaměstnanci 

ROK 2014 
Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2014 48,49 
Z toho:  
- THP pracovníci 4,75 
- všeobecné sestry 7,00 
- fyzioterapeut 2,91 
- ergoterapeut 1,00 
- pracovníci v sociálních službách 20,48 
- sociální pracovnice 3,00 
- převážně manuálně pracující 9,35 
Ukončené pracovní poměry 11 
Nové pracovní poměry 12 
Dohody o provedení práce, pracovní činnosti 18 

 
Spolupráce s Úřadem práce v Nymburce a v Kolíně 
V průběhu roku 2014 pokračovala spolupráce s Úřadem práce v Nymburce na vytvoření 
a spolufinancování pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací. Byla rovněž navázána spolupráce 
s ÚP v Kolíně. Organizace tak mohla profinancovat z dotací celkem 1,100 tis. Kč mzdových nákladů.  
  
Spolufinancování pracovních míst ÚP: 

Období 
(měsíce) 

Počet pracovních 
míst 

1.- 3. 3 
4. 2 
5. 8 
6. 9 
7. 10 
8. 8 

9. – 11. 9 
12 8 

 

Investice a opravy v roce 2014 
• Nákupy vybavení pro klienty: 

o televizor (1 ks) 
o chodítko předloketní (1 ks) 
o pojízdná křesla polohovatelná polstrovaná i se stolečky (7ks) 

• Nákup zvedacího zařízení pro manipulaci s imobilními klienty 

• Opravy: opravy výmalby společných prostor Domova a oprava tepelného čerpadla. 
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4 Plnění stanovených úkolů pro rok 2014 
• Plánovaná změna psychiatra, kdy se vrátí MUDr. Katarina Pelnařová.   Splněno 
• Zavedení a znovu obnovení některých aktivit pro klienty – výtvarný kroužek, kroužek 

společenských her, taneční kroužek, turnaj v „Člověče, nezlob se!, Cyklistický závod na rotopedu. 
Splněno částečně 

Pozn.: Realizovány pouze tyto aktivity: výtvarný kroužek, kroužek společenských her, turnaj 
v „Člověče, nezlob se! 

• Realizovat přání pro klienty v rámci projektu „Plníme přání seniorům“.            Nesplněno 
Pozn.: Projektu jsme se zúčastnili, bohužel přání klienta ani zařízení nebyla vybrána. 

• Zúčastnit se týdne sociálních služeb a realizovat dny otevřených dveří pro veřejnost. Splněno 

• Klienti Domova se zúčastnili soutěže Šikovné ruce našich seniorů 2014 v Lysé nad Labem.  
           Splněno 

• Stravovací úsek zavede plně do provozu nový konvektomat, který opět přispěje ke zkvalitnění 
podávané stravy a pomůže s dodržováním dietních potřeb klientů.   Splněno 

• Řešit zvýšenou potřebu personálu v důsledku zhoršujícího se stavu přijímaných klientů 
a snižujícím se objemem státních dotací na straně druhé.    Splněno 
Pozn.: personál přímé péče byl během roku 2014 navýšen. 

• Vyrovnání se s dopadem snížených úhrad za zdravotní péči od VZP.  Částečně plněno 
Pozn.: Hledání dalších zdrojů. 

• Postupná oprava výmalby chodeb a pokojů klientů.     Splněno 
 

5 Plány na rok 2015 
• Zkvalitnění bydlení - nákup speciálních křesel pro klienty.  
• Rozšíření nabídky výběru stravy - přidat alespoň jeden další den, kdy si klienti mohou zvolit 

ze dvou variant jídel. 

• Zajistit ekonomické prostředky pro rozšíření počtu pracovníků v přímé péči. 
• Zúčastnit se semináře „Demence v obrazech” – prohloubení kvalifikace pracovníků přímé péče. 

• Zvýšení motivace pro zaměstnance a dobrovolníky v rámci veřejného uznání (např. Cena Ď nebo 
ocenění v rámci dne Poděbrad), což vede ke zkvalitnění odváděné práce pracovníky Luxoru 
Poděbrady. 

• Zúčastnit se aktivit, které jsou cíleně zaměřené pro seniory (např. Šikovné ruce našich seniorů, 
den otevřených dveří v rámci měsíce seniorů, turnaj společenských her). 

• Zrealizovat focení kalendáře na rok 2016 s klienty Domova. 
 

Závěr 
 

Výsledky práce organizace Luxor Poděbrady za rok 2014 lze hodnotit celkově jako úspěšné. Především 
příznivé  je  hodnocení   soc. služeb  ze strany klientů, a to   jak  v pobytovém zařízení, tak v Komunitním 
centru a v Rehabilitaci. Tuto skutečnost potvrzuje nejen 2x ročně, nezávislými studenty realizované 
šetření mezi klienty, ale i četná pochvalná uznání od rodinných příslušníků i veřejnosti. Obzvláště cenné 
je pro nás uznání kvality naší péče ze strany velvyslankyně Velké Británie a velvyslance Dánska, kteří 
v průběhu ledna a listopadu Luxor Poděbrady navštívili  v rámci Dne Velké Británie a Dánska.  
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Tradičně velkou pozornost věnujeme podpoře a rozšiřování možnosti aktivit našich klientů. 
K pravidelným, každodenním aktivitám jsme během roku připravili dalších 67 akcí. Přes snižující se 
objem dotací se nám podařilo další rozšíření a vylepšení podmínek života pro naše klienty mj. v podobě 
nákupu zvedacího zařízení, 7 polohovacích křesel a vymalováním společných prostor. 
Bohužel, ne všechno vycházelo podle našich potřeb a představ.  V roce 2014 jsme nedostatek finančních 
prostředků  řešili mj. personálním obsazením  9 pracovníky z ÚP. Snížené příjmy od MPSV i VZP se nám 
dařilo vyřešit jen díky zřizovateli a maximálními vnitřními úsporami. 
Nejcennější  naší devízovou  zůstává snaha a   zájem  zaměstnanců vytvářet  pro klienty Luxoru skutečný 
pocit příjemného domova. 
 
 
V Poděbradech dne 10. února 2015 
      
 
Mgr. Jaromír Novák ředitel Luxoru Poděbrady,  
poskytovatel sociálních služeb 
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I. Úvod 
 
 
Hlavním účelem činnosti 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, aktuálně zaregistrovány níže uvedené sociální služby: 
 
1) domovy pro seniory: 
kapacita: 70 lůžek 
(10 jednolůžkových, 18 dvoulůžkových a 8 třílůžkových pokojů). 

 
V domově pro seniory poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. 
Pro klienty je zajišťována celodenní strava, ošetřovatelská a rehabilitační péče a další služby. 
Zabezpečujeme lékařskou péči, včetně péče odborných lékařů. Běžně jsou prováděny služby 
denní potřeby: úklid, praní prádla a drobné opravy. 
 
V roce 2014 jsme přijali 97 žádostí. Celkově evidujeme 249 žadatelů o službu sociální péče 
domov pro seniory. 
 
 
 
Skladba klientů 

Počet klientů k 31. 12. 2014 70 

Počet nástupů k pobytu v roce 2014 28 

Počet ukončení pobytů v roce 2014 30 

• jiné zařízení soc. služeb 0 

• do soukromí 0 

• úmrtí 30 

z toho:                          ve věku 27 - 65 let 2 

                                       ve věku 66 - 75 let 12 

                                       ve věku 76 - 85 let 21 

                                       ve věku 86 - 95 let 30 

                                       ve věku nad 96 let 3 

z toho:                            mužů 24 

                                       žen 44 

Průměrný věk klientů 83,8 
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Počet uživatelů dle stupně PNP (příspěvek na péči) k 31. 12. 2014: 
bez PNP                                 8 
1. lehká závislost            12 
2. střední závislost         17 
3. těžká závislost            21 
4. úplná závislost           12 

 
 
 
2) odborné sociální poradenství : Komunitní centrum 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 
půjčování kompenzačních pomůcek. 
Je určeno osobám s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením a seniorům           
ve věku od 18 let a výše. 
 
V roce 2014 obsloužila tato služba 40 klientů. Uvedeným klientům bylo poskytnuto 102 
konzultací. Průměrný evidenční počet zaměstnanců činil 0,65. 
 
 
3) sociální rehabilitace : Komunitní centrum 
Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 
vedoucích k sociálnímu začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí 
Je určeno osobám s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením a seniorům           
ve věku od 18 let a výše. 
 
V roce 2014 měla služba průměrný evidenční počet zaměstnanců 1,01 a klientů obsloužila 
28. Uvedeným klientům bylo poskytnuto 425 konzultací. 
 
Sociální rehabilitace např. vrací do života postižené lidi, po cévních mozkových příhodách. 
Proces rehabilitace je zdlouhavý. Při  něm klienti využijí  zároveň Odborné sociální 
poradenství, které může pomoci např. při získání vhodných kompenzačních pomůcek, 
finančních prostředků a dalších výhod. 
 
Luxor tak může poskytnout komplexní balíček služby pro osoby se zdravotním postižením,    
v čemž je silná výhoda pro klienta. Díky napojení služeb na Domov pro seniory, v jehož 
prostorách je poskytování služeb umožněno, je při minimálních nákladech a vhodném 
klíčování nákladů dosahováno vysoké profesionální úrovně. 
 
Služby Komunitního centra jsou v regionu vysoce ceněné, takto komplexní je poskytujeme 
zde jako jediní. Několikrát byly naše služby vyzdviženy i v regionálním tisku. 
 
Cílem na další období je zajistit finanční zdroje pro činnosti Komunitního centra, které je 
ohroženo stále se snižujícími dotacemi, kdy v r.2013 byla právě z těchto důvodů ukončena 
jedna jeho sociální služba, a to sociální aktivizace. 
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Organizace hospodaří s majetkem a finančními prostředky specifikovanými zřizovací listinou. 
Majetek je předaný organizaci k hospodaření (svěřený majetek). 
Organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele; s výjimkou majetku potřebného k výkonu 
činnosti, a to darem či děděním, s předchozím souhlasem zřizovatele, nebo bezúplatným 
převodem od zřizovatele, nebo jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.  
Na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje organizace nabývá od 1.1.2012       
do svého vlastnictví majetek účtové třídy 0, skupiny 01 a 02, dále účtové třídy 1 skupiny 11, 
12, 13 a majetek účtovaný přímo do spotřeby. 
 
Dále na základě Dodatku č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace provozuje Luxor 
Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb doplňkovou činnost: 
Provoz nestátního zdravotnického zařízení, vymezeného rozhodnutím o registraci dle 
ustanovení §8 - §13 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických 
zařízeních – ambulance fyzioterapie. 
 
 
 

II. Ekonomika 
 
HLAVNÍ ČINNOST 
 
Náklady 
Celková výše  k 31.12.2014 za hlavní činnost: 22 017 tis. Kč. 
 
Náklady r.2014 obsahují standardní zajištění provozu, nad to byl pořízen nový majetek, viz 
níže. 
Opravy byly běžné, spojené s údržbou majetku; ty významnější: 

- opravy výmalby společných prostor v DD (čerpán Investiční fond) 
- oprava tepelného čerpadla  

 
Pro naše klienty bylo pořízeno: 
zvedací zařízení za 107 tis. Kč (čerpán Investiční fond) 
7 pojízdných křesel polohovatelných polstrovaných i se stolečky za 127 tis. Kč (čerpán 
Rezervní fond tvořený z darů) 
televizor za 6 tis. Kč 
chodítko předloketní za 12 tis. Kč 
 
Pro zajištění provozu jsme dovybavili/obnovili počítačové vybavení za 36tis. Kč, čtečky kódů 
pro pečovatelky za 10 tis. Kč. 
Do prádelny pořízena pračka za 8,5 tis. Kč a pro kuchyň elektrický konvektomat s bojlerem za 
200 tis. Kč (čerpán Investiční fond). 
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Mzdové náklady 2014: 
 

středisko mzdy podíl v % 

zdravotní / sestry (vč. rehabilitační pracovnice pro domov)   2 773 616 24 

sociální / ošetřovatelky   4 050 921 36 

stravovací   1 299 539 11 

údržba s prádelnou      411 750 4 

režie   1 699 198 15 

Komunitní centrum      705 248 6 

rehabilitace hospodářská č.      447 197 4 

CELKEM 11 387 469 100 

 
 
Výnosy 
Celková výše  k 31.12.2014 za hlavní činnost: 21 817 tis. Kč 
 
Dotace MPSV po navýšení                                                       4 507 tis. Kč 
Příspěvek zřizovatele na provoz                                              2 155 tis. Kč 
Dotace Úřadu práce na mzdové náklady při vytvoření pracovních příležitostí  
                                                                                                 1 100 tis. Kč  
Tržby z prodeje služeb                                                           13 677 tis. Kč  
(zejména úhrady za pobyt a úhrady výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami).  
 
K  31.12.2014  výsledek hospodaření z hlavní činnosti - 200 tis. Kč 
 
 
 
DOPLŇKOVÁ  ČINNOST 
 
Ambulance fyzioterapie – (rehabilitace) 
Jedná se o činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v oboru 
fyzioterapie. 
Pracoviště má velmi dobré renomé a za rok obsloužilo 596 pacientů, provedlo 7 203 ošetření 
a 15 702 úkonů. 
 
Náklady k 31. 12.       790 tis. Kč 
Výnosy  k 31. 12.     1 043 tis. Kč.  
 
Hospodářský výsledek u doplňkové činnosti  + 253 tis. Kč. 
 
Celkový výsledek hospodaření organizace  k 31.12.2014  + 53 tis. Kč. 
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III. Fondy 
 
1/ FKSP  
 

Počáteční stav fondu 56 tis. 

Tvorba 111 tis. 

Čerpání    133 tis. 

Stav fondu k 31.12.2014 34 tis. 

 
Použití prostředků je v souladu se schválenou směrnicí: 
 
příspěvky PF   18 800 

kultura, sport     2 400 

vitamíny, rehabilitace   40 800 

strava   63 596 

dary     8 000 

CELKEM 133 596 
 
2/ Rezervní fond 
 

Počáteční stav fondu 2 129 tis. 

Tvorba 96 tis. 

Čerpání 164 tis. 

Stav fondu k 31.12.2014             2 061 tis. 

 
Čerpalo se ve prospěch hlavní činnosti – zejména na kulturní akce klientů a k dalšímu rozvoji 
činnosti. 
 
3/ Investiční fond 

Počáteční stav fondu 2 278 tis. 

Tvorba 793 tis. 

Čerpání 376 tis. 

Stav fondu k 31.12.2014             2695 tis. 

 
Čerpáno na opravy a údržbu majetku, k financování investičních výdajů (zvedací zařízení a 
konvektomat). 
 
4/ Fond odměn 

Počáteční stav fondu 300 tis. 

Tvorba  0 tis. 

Čerpání 0 tis. 

Stav fondu k 31.12.2014             300 tis. 
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IV.  Rozbor závazných ukazatelů pro rok 2014  
 

v tis. Kč ZU 
čerpání k 

31.12. 
% plnění 

Náklady (max. 
limit) 

22 596 22 807  101 

Výnosy (min. 
limit) 

22 596 22 860 101 

Mzdové náklady 
(max limit) 

11 280 11 387 101 

Příspěvek na 
provoz 

  1 430 2 155 151 

Státní dotace   5 011 5 607 112 

Odpisový plán     793  793 100 

 
Komentář:  Organizace má požádáno o schválení upravených ukazatelů. 
Mzdové náklady ovlivnilo vytvoření místa sociálně-aktivizačního pracovníka a navýšení platů 
dle Nařízení vlády. 
Náklady celkově pak byly vyšší ve spotřebě potravin.  
Dotace MPSV byla poskytnuta ve II. kolech. II. kolo proběhlo s navýšením platů dle Nařízení 
vlády v závěru roku. 
Zřizovatel navýšil svůj příspěvek na provoz. Organizace z něj pokryla odpisy, činnost a 
náklady sociálních služeb Komunitního centra, kde přiznaná dotace MPSV trvale nedostačuje 
pokrýt minimální náklady na jeho činnost. 


