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Domov pro seniory Ludmírov, příspěvková organizace se nachází 8km od městečka 
Konice a 30 km od Prostějova a Olomouce  
Zařízení se začalo stavět v roce 1978 a v roce 1980 bylo otevřeno. 
Stavělo se z regresních náhrad, přebytků obce a brigádnické činnosti občanů. 
Nejdříve to byl Dům s pečovatelskou službou.  
V roce 1990 to převzala Charita, od 1. 1. 2000 to přešlo zase pod Obec jako ÚSP- 
Domov důchodců Ludmírov, od 1. 1. 2007 neseme název DOMOV PRO SENIORY 
LUDMÍROV  
Zřizovatelem organizace je Obec Ludmírov.  
Objekt domova je třípodlažní, nepodsklepený, obytná plocha budovy je 674 m2.  
Velikost ostatní plochy/ zahrady činí 2114 m2, ostatní plochy činí 1632 m2  
Budova je bezbariérová, třípatrová. Jednotlivá poschodí jsou navzájem spojena  
schodištěm a výtahem. Přízemní část je provozní a ubytovací část je 1,2, a 3 patro. 
Služby poskytujeme formou celoročního pobytu.  
Nabízíme ubytování, stravování, úkony péče a odbornou ošetřovatelskou péči. 
Ubytování zahrnuje, úklid, praní osobního a ložního prádla, drobné opravy prádla, 
žehlení a zašívání. Strava je celodenní tzn. tři hlavní jídla a svačinky.  
Úkony péče jsou poskytovány dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.,  
Domov pro seniory vytváří dlouhodobou činností materiální, technické a hygienické 
podmínky pro kvalitně poskytnutou službu a ukončila tak šestnáctý rok svého 
provozu.  
Za tuto dobu své činnosti se dostal do povědomí veřejnosti, jako kvalitní poskytovatel 
služeb pro cílovou skupinu.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Posláním Domova pro seniory Ludmírov   
 
Posláním našeho domova je usilovat o důstojný a spokojený život našich seniorů, 
kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a sociální situaci žijí v tomto zařízení. 
Domov podporuje jejich soběstačnost a udržení kontaktu s okolím. 
Snažíme se o vytvoření co nejpřirozenějšího prostředí, aby co nejméně pocítili 
nějakou změnu / jako doma / 
Poskytnout uživateli podporu, pomoc a péči /ošetřovatelskou a sociální/ z důvodu  
vysokého věku, nemoci a zdravotního postižení. Motivovat uživatele k soběstačnosti,  
poskytnout mu možnost, aby i nadále žil běžným způsobem života srovnatelným s  
jeho vrstevníky, podílet se a být nápomocni uživateli na dalším prožití jeho kvalitního 
života. Podporovat uživatele v kontaktech s rodinou a přáteli.  
 

 
 
Domov pro seniory Ludmírov poskytuje sociální službu 
občanům /cílová skupina/  
 
Senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
 
Věková struktura cílové skupiny :   mladší  senioři ( 65 – 80 let ) 
 
                                                        starší senioři  ( nad 80 let ) 
 
 

 
 
 
Domov pro seniory Ludmírov neposkytuje sociální 
službu občanům  
 
Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje odborné léčení ve zdravotnickém zařízení 
nebo ve specifickém zařízení pro léčbu občanů s psychickými a jinými závažnými 
zdravotními problémy, pro které existují speciální zařízení.  
Osoby trpící chronickým alkoholismem a jinou toxikomanií 
 

 
 
 
 
 



Domov pro seniory Ludmírov poskytuje celoroční pobyt:  
 
Ubytování 
 

Ubytování je zajištěno v jedno nebo dvojlůžkových pokojích, převážně se sociálním  

zařízením a kuchyňským koutem. 

Celkem máme 13 dvojlůžkových a 10 jednolůžkových pokojů. 

Všechny pokoje jsou vybaveny signalizací. 

Všichni uživatelé mají kvalitní el polohovací postel a zdravotní matraci.  

Samozřejmě každý uživatel má svůj noční stolek, skříň a své křeslo, které slouží 

k relaxaci. Dále jsou na pokoji různé doplňky, jako poličky, TV stolky, lampičky atd., 

aby se cítili ve svém pokoji, jako doma. Pro vyšší stupeň soukromí jsou zrealizovány 

na dvojlůžkových pokojích kuchyňské linky uzpůsobeny pro 2 uživatele, soc. zařízení 

se dá uzamknout zevnitř. Pokud však již nedovolí zdravotní stav uživateli opustit na 

hygienu lůžko, slouží pro intimitu zástěny. 

 
Platby pokojů v DpS Ludmírov   
Platby jsou stanoveny podle počtu dnů v měsíci.  
 
Denní platba  
 

Jednolůžkový pokoj s kuch.linkou a soc.zařízením                                 180,-  Kč / den 

Jednolůžkový pokoj bez soc.zařízení                                                      148,-  Kč / den 

Jednolůžkový pokoj se soc zařízením                                                     169,-  Kč / den 

Dvojlůžkový pokoj s kuch.linkou a soc. zařízením                                  154,-  Kč / den 

Dvojlůžkový pokoj rohový s kuch.linkou a soc.zařízením                       164,-  Kč / den 

Dvojlůžkový pokoj s kuch.linkou, ale bez soc.zařízení                            145,-  Kč / den 

Dvojlůžkový pokoj bez kuch.linky a bez soc.zařízení                              135,-  Kč / den 

 

Stravování 

 

Denní platba za celodenní stravu je 140,-Kč 

Celodenní strava se odebírá 3x denně v jídelně domova.  

Snídaně, oběd, večeře, dvě doplňková jídla / svačiny/.  

Služby  

Cíle služby:  

Cílem poskytovaných služeb je nabídnutí takové podpory a péče, která vede 

uživatele k projevům vlastní vůle, co nejmenší závislosti na pomoci druhých.  

Služba podporuje uživatele ve využívání vnějších zdrojů, institucí. 

Služba směřuje k podpoře uspokojování individuálních potřeb uživatele/ individuální  

plán uživatele/, respektuje osobní a subjektivní názory uživatele, podporuje  

seberealizaci uživatele. Zařízení zná potřeby uživatele a jeho osobní cíle.  

Uživatele chrání před fyzickým a psychickým násilím.  

 



Služby   

 

Ordinace ústavního lékaře 1 x týdně.  

Smluvní lékař je zároveň i závodním lékařem, v jehož náplni jsou mimo jiné vstupní a  

výstupní prohlídky, periodické prohlídky, preventivní péče.  

Zajištění zdravotního ošetření podle aktuální potřeby celoročně 24 hod. denně.  

Zajištění zdravotní péče u odborných lékařů.  

Menší ošetřovatelské úkony.  

Ošetřovatelská péče dle ordinace lékaře.  

Podávání léčiv uživatelům, kteří nejsou schopni samostatnosti, dle ordinace lékaře.  

Terapeutické služby.  

Pomoc při osobní hygieně, zastřihávání vlasů, nehtů, pomoc při stravování uživatelů,  

kterým zdravotní stav nedovoluje samostatnost.  

Úklid a údržba pokojů a celého objektu dle hygienických požadavků.  

Praní, žehlení a drobné opravy prádla.  

Rozvoz a uložení osobního prádla uživatelům na pokoje, kterým zdravotní stav  

nedovoluje soběstačnost.  
  
Uložení finanční ch prostředků uživatelů.  
Stravování vlastních zaměstnanců.  
 
 
 
Zprostředkované služby  
 
Návštěva lékařských odborných ordinací.  
Kadeřnické služby.  
Pedikérské služby.  
Kosmetické služby.  
Poštovní služby.  
Bohoslužby 1x týdně.  
Masérské, rekondiční a regenerační služby. 
Osobní vlastní nákupy uživatelů 1x týdně.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nabídky pro uživatele  
 
Pobyt mimo zařízení dle vlastního přání uživatele.  
Podpora při styku s institucemi/ trvalý pobyt, OP, důchody,  
příspěvky na péči, kompenzační pomůcky, rekreace, lázeňské pobyty atd.  
Dovoz léčiv a zdravotnických potřeb.   
Osobní nákupy běžných potravin, ošacení a obuvi.  
Nákupy v DpS od externích prodejců.  
Kulturní a zájmové činnosti / celodenní výlety, pobyty v okolí, návštěvy . 
kulturních a vzdělávacích zařízení, sportovní aktivity, podpora „koníčků“ uživatelů,  
pečení, šití, tkaní, práce s papírem, textilem, se slámou, trénink paměti,  
motoriky, rukodělné činnosti, rozcvičky, muzikoterapie, četba, promítání, přednášky, 
osobní rozhovory, péče o zeleň v interiéru domova i v okolí DpS, 
pěstování zeleniny ve skleníku, krmení ptáčků., 
Možnost se podílet na pomoci ve stravovacím provozu, v údržbě, okolí domova.  
Knihovna v DpS a obci.  
Gratulace k narozeninám, životnímu jubileu / možnost využití společenské místnosti 
pro setkání s rodinou a přáteli.  
Pravidelné měsíční Sedánky s ředitelkou domova-uživatelé se podílí na uspořádání 
života v zařízení, navrhují různá opatření ke zlepšení chodu zařízení a spolužití 
uživatelů. Jsou nápomocni při tvorbě jídelníčků, skladbě stravy pro uživatele  
  
 

Uživatelé a zaměstnanci Domova  
 
Počet uživatelů k 31.12.2016                           36  
- z toho mužů                                                     6    
- z toho žen                                                       30 
- manželské páry                                                0 
 
Průměrný věk uživatelů 85 let 
 
rozmezí  
 
do 65 roků ………..1 uživatel 
od 65 -75  roků …..2 uživatelé  
76 - 85 roků……    12 uživatelů  
 86 -95 roků ……   21 uživatelů  
nad 96 roků……..  0 
 

Počet příjmů, ukončení pobytu, úmrtí: 
Přijati 3 uživatelé  
Odchod do soukromí 0 uživatelů  
Úmrtí 3 uživatelů  
 
Hospitalizace uživatelů:  
Celkem bylo hospitalizováno 6 uživatelů.  
Průměrná doba hospitalizace 15,5 dne.  

 



Zaměstnanci  
 
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2016    
17 přepočteno na úvazky 16,5  
+ 5 pracovníků na dohodu o provedení práce  
 / na zástupy při neschopnosti, ŘD / 
 
Členění podle pracovního zařazení:  
Ředitelka                                           1  
Účetní                                                1  
Sociální pracovník                             0,5 
Všeobecná sestra                             5  
Pracovník v sociálních službách       5,  
Kuchařky                                           1,5  
Pracovnice na úklid a prádelnu         2,5 
  
Organizační schéma zaměstnanců  
VEDENÍ DOMOVA  
Ředitelka  
EKONOMICKÝ ÚSEK  
Účetní  
OŠETŘOVATELSKÝ ÚSEK  
Vedoucí sestra  
Všeobecná sestra, 
SOCIÁLNÍ ÚSEK 
Sociální pracovnice 
Pracovník v soc. službách  
PROVOZNÍ ÚSEK  
kuchařky, pracovnice na úklid a prádelnu   
 
Hodnota týmu pracovníků:  
Podporovat a zdokonalovat hodnoty organizace, týmová odpovědnost, vzájemná 
úcta, vzájemná zastupitelnost, podpora mezilidských vztahů a otevřenost vůči 
veřejnosti, spolupráce se zřizovatelem, rodinnými příslušníky uživatelů a dalšími 
institucemi.  
Řídit se Standardy kvality sociálních služeb.  
 
Krédo kolektivu.  
Jsme jeden tým, tým, který může být úspěšný pouze tehdy, bude-li se snažit 
pracovat společně ne jen vedle sebe, bude-li se navzájem motivovat, bude-li každý 
ochoten vést vnitřní každodenní boj se svými nedostatky.  
 
Vzdělávání zaměstnanců  
Vedení domova podporuje vzdělávání všech zaměstnanců. Zaměstnanci mají 
možnost se vzdělávat a získané vědomosti a poznatky na odborných seminářích, 
konferencích, školeních a samostudiem aplikovat v každodenní pracovní činnosti.  
Pro pracovníky je zajištěn supervizor/ nezávislý odborník/.  
 
Standardy kvality   
Etický kodex pracovníků domova.  



Kontrolní činnost v r. 2016  
 
Kontroly provedené vlastními zaměstnanci  
- pravidelné kontroly ved. sestry / ošetřovatelská dokumentace, dodržování  
  standardů kvality, individuální přístup k uživatelům, plánování služeb.  
- ředitelka, kontroly účetnictví, pokladního deníku, dodržování pracovní doby,  
  čerpání mzdových prostředků, dodržování bezpečnosti, PO, hospodářská činnost, 
  stravovacího provozu /HACCAP, jídelníčky / provoz-hygiena, čerpání čistících a  
  dezinfekčních prostředků / pracovní oděvy a pomůcky, dodržování stanovených  
  směrnic, dodržování domácího a provozního řádu.  
- účetní, mzdy, účetnictví, pokladna, hospodářská činnost, čerpání FKSP apod.   
Kontroly jsou vyhodnocovány na pravidelných poradách a provozních poradách.  
Nedostatky jsou ihned odstraňovány.  
 
Kontroly jiných orgánů:  
 
- Kontrola hospodaření zřizovatelem  
- Kontrola MPSV    
- Kontrola KÚOK  
- Kontrola OSSZ  
- Kontroly Krajskou hyg.stanicí   
- Kontrola Měst. úřad Konice- odbor životního prostředí 
- Čtvrtletní kontroly zřizovatelem 
  

 Účast na seminářích a školeních  
 
Pracovníci v přímé péči: 
 
Kultura chování a vystupování zaměstnanců v soc. službách  
Stáří a jeho hendikepy 
Biografie člověka a její význam při práci s klienty v soc. sl.  
Motivace seniora  k účasti na péči  
Jak zvládnout inspekci kvality  
Volnočasové aktivity klientů soc. sl. 
Využití vybraných technik pro aktivizaci smyslového vnímání 
Zákon o soc. službách –aktualizace a praxe 
Jak pomoci seniorům zvládnout pobyt v soc. službách  
Syndrom vyhoření 
Konference vrchních sester  
APSS – Vedoucí pracovníci 
APSS -  Sekce sociálních pracovníků 
APSS -Sekce PSS (aktivizační pracovníci) 
Hygienické požadavky ve stravovacích službách  
Pracovní setkání poskytovatelů soc. služeb KPSS 
 
 
 
 
 



Účetní: 
Změny v účetnictví příspěvkových organizací 2016 
Novinky ve zdaňování mezd- řešení aktuálních problémů 
Přiznání k dani z příjmu neziskových organizací 
Hospodaření p. o. a ÚSC 

 
Kulturní, sportovní a zájmové akce pro uživatele domova 
a veřejnost v r. 2016 

 
 
- výlety: - Loštice -  náměstí, kostel 
                             - muzeum 
                              - tvarůžková cukrárna 
                              - oběd v restauraci u Coufalů        
              - Kozov – zámek restaurace  
              - houbaření    
              - Vojtěchov  - tradiční  posezení U posledního Mohykána 
 
- cestopisná přednáška 
- zoologická přednáška 
- bohoslužby  
- grilování 
- stavění a kácení Máje spojené s muzikou 
- účast na Májových pobožnostech v místní kapli – ve vesnici a přilehlých obcích 
- pravidelné osobní nákupy v Konici 
- posezení s harmonikou,  el.varhany  
- výstavy 
- slavíme Valentýna 
- pomlázkové odpoledne 
- barmanské odpoledne 
- zmrzlinová párty 
- bramboráková párty  
- hodové posezení s muzikou  
- předsilvestrovská muzika 
- vystoupení dětí z MŠ  
- Helloween, 
- Štědrovečerní nadílka 
- zvěřinové hody na Silvestra 
- zabijačkové hody 
- muzikoterapie, vycházky a pobyty venku  
- canisterapie  
- rukodělné činnosti, pečení, vaření 
- práce s papírem  
- tréninky paměti, společenské hry, cvičení motoriky 
- předčítání z kroniky 
- vzpomínkové besedy  
- promítání – video  
- gratulace k životnímu  jubileu uživatelů  



Ekonomické ukazatele  
 
 
Výnosy celkem:  9.145.062,61 Kč 
 
 
z toho: Dotace od státu:  2.706.300,-Kč  
              
            Dotace od zřizovatele 100.000,-Kč  
 
 
Náklady celkem: 9.146.167,57 Kč   
 
Ztráta: 1.104,96 Kč  
 
 
 
 

Rozvoj organizace v r. 2016  
 
Tak jak je dobrým zvykem, závěrem zhodnotit uplynulý rok, tak v tom budeme 
pokračovat.  
Vzhledem k tomu, že zůstala neinvestiční dotace z MPSV  poměrně stejná, jak v roce 
předcházejícím, dovolilo nám to zachovat si vyšší standard služby. Nemuseli jsme 
snižovat stav pracovníků v přímé péči a mohly tak realizovat naše plány a potřeby.  
Zřizovatel přispěl na provoz finančními prostředky ve výši 100.000,-Kč, které jsme 
zhodnotily opět v budově. Zrekonstruovali jsme opět jednu koupelnu na pokoji 
uživatelů – bezbariérová, vyšší standard.  
Z našich provozních prostředků jsme zakoupili dva odlehčené mechanické vozíky. 
Do dvojlůžkových pokojů se naistalovaly čističky vzduchu a alespoň do jižně 
situovaných pokojů jsme nakoupili klimatizaci. 
Na vážení imobilních uživatelů byla zakoupena plošinová osobní váha. 
Dále pro imobilní uživatele byly zakoupeny antidekubitní matrace a nová WC křesla. 
Do provozu byl zakoupen nový el. šicí stroj, vysavač, průmyslová pračka a 
kuchyňský robot  
Na chodby se naistalovalo nové ledkové osvětlení. 
Dále postupně malujeme celý areál domova a v tom chceme pokračovat i v roce 
následujícím.  
  
 
 
 
 

 
 
 
 



Domov pro seniory Ludmírov  
 
zastoupený ředitelkou Martou Spurnou  
děkuje za spolupráci:  
zřizovateli Obci Ludmírov, starostce Janě Grézlové, členům zastupitelstva,  
dále všem sponzorům, kteří darovali finanční obnos pro naše zařízení a finančním  
darem přispěli na zlepšení společenského života v domově. 
Ústavnímu lékaři MUDr. T. Blechtovi ,  
Páterovi P. .Zaczykovi, p. Štěpánkovi -/ počítačová síť/  
 PhDr. A. Bryksovi /supervizor/   za supervizní setkání se zaměstnanci 
  
dále  
spolupracujícím organizacím:  
ÚP Konice – sociální odbor 
APSS,  KÚ Olomouckého kraje – sociální odbor,  
OSSZ,  
Finančnímu úřadu,  
ČSSZ Praha, KHS Prostějov, atd.  
Dále všem dodavatelům, revizním a bezpečnostním technikům, opravárenským  
firmám, občanům a příznivcům domova, kteří se podílejí na zdárném chodu 
organizace.  
 
 
 
 

Vedení domova děkuje všem zaměstnancům za celoroční 
spolupráci, za příkladnou pracovní a tvůrčí iniciativu, kterou 
přispívají ke spokojenosti uživatelů a k dobrému jménu organizace.  
 
 

 
 

 


