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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí přátelé,
je za námi rok 2020. Dovolte mi seznámit vás s událostmi právě uplynulého roku. Ten byl pro
nás pro všechny velmi těžký, náročný a poskytování sociálních služeb se dělo v podmínkách,
které jsme do té doby nepoznali.
V loňském úvodním slovu jsem zmínila, že v době zpracovávání výroční zprávy prožíváme
těžkou zkoušku vzhledem k celosvětové pandemii onemocnění Covid-19. To jsme ale netušili,
co všechno nás ještě v roce 2020 čeká a že jarní měsíce jsou teprve začátkem všeho, co přišlo
následně.
Podmínky poskytování sociálních služeb se den ze dne měnily, vycházelo spousta vládních
nařízení, opatření, protiepidemických opatření a další. Nebyly téměř žádné ochranné pomůcky
pro personál, nedaly se sehnat a nakoupit, šili jsme ochranné roušky, byli jsme rádi za každou
ušitou roušku od dobrých lidí, kteří na nás mysleli a chtěli pomoci. Byli jsme nesmírně vděčni
zřizovateli, Jihočeskému kraji, za materiální pomoc, kterou nám vozili do zařízení.
Situaci na jaře jsme zvládli bez toho, aby někdo z klientů nebo zaměstnanců coronavirem
onemocněl. Pak nastalo letní rozvolnění, trh s pomůckami se nasytil, plnili jsme všechna
nařízení a opatření a byli pořád v střehu. Práce bylo hodně, ale situaci jsme zvládali.
Pak ale přišel podzim a v říjnu epidemie v našem domově udeřila plnou silou. I přes nastavená
opatření onemocnělo během dvou týdnů téměř 30 zaměstnanců a až na výjimky všichni klienti
v obou pobytových službách. U klientů pro probíhalo onemocnění naštěstí lehčí formou,
hospitalizována byla jen jedna klientka.
U zaměstnanců byl průběh nemoci těžší, ale také ji všichni zvládli a pomalu se vraceli do
pracovního procesu.
Co se ale velmi těžko zvládalo, bylo poskytování přímé péče, zejména na oddělení Včelka, kde
žijí klienti imobilní, s nejtěžším zdravotním postižením. Tam pracoval, kdo měl volné ruce.
Zaměstnanci z ostatních úseků a provozů, všichni v ochranných pomůckách a téměř bez
možnosti vystřídání. Dobrovolníky se nedařilo nabrat, nikdo do takového coronavirového
ohniska nechtěl jít pomáhat.
Bylo to opravdu velmi náročné období a pro mě jsou všichni zaměstnanci, kteří v té době
pracovali nebo šli nejen na toto oddělení pomáhat, hrdinové.
Mají a navždy budou mít moji hlubokou úctu!
Všichni jsme se zároveň snažili různou formou udržovat kontakty klientů s rodinami a blízkými
a jak jen to bylo možné, povolit alespoň krátké návštěvy, byť za přísných protiepidemických
opatřeních.
Koncem roku už klesala nemocnost personálu, měli jsme možnost testovat a rýsovala se i vidina
plánovaného očkování klientů i zaměstnanců, ochranných pomůcek a dezinfekce už jsme měli
dostatek.
Omlouvám se za dlouhé úvodní slovo, ale zážitky z uplynulého roku byly opravdu silné a stojí
za zmínku. Třeba si někdo tuto výroční zprávu bude po letech číst a bude se mu to všechno zdát
těžko uvěřitelné.
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Ono to špatné bývá rychle zapomenuto. A je to tak dobře!
Přes všechny nesnáze zůstalo poskytování sociálních služeb v našem domově v plném rozsahu
a troufám si říci, i kvalitě.
Domov PETRA je příspěvkovou organizací zřizovanou Jihočeským krajem.
Poskytuje sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Jsou to dvě
pobytové služby – domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Třetí je
ambulantní služba sociálně terapeutické dílny. Ta je již kromě výše zmiňované cílové skupiny
určena i seniorům.
K 31.12.2020 měl domov celkovou kapacitu 127 lůžek, a ta byla zcela naplněna.
Uživatelé námi poskytovaných služeb měli možnost využít péči zdravotní a ošetřovatelskou,
vzdělávací, terapeutickou a rehabilitační a dále pak širokou škálu pracovních i volnočasových
aktivit.

Vlasta Maroušková
ředitelka
Domova PETRA Mačkov

5

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Zřizovatel
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice,
zastoupený hejtmanem MUDr. Martinem Kubou
IČ: 70890650
URL: http://www.kraj-jihocesky.cz
IDENTIFIKÁTOR DATOVÉ SCHRÁNKY: kdib3rr

Náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních služeb a informatiky:
Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
kozlova@kraj-jihocesky.cz
tel. +420 386 720 464
Odbor sociálních služeb
Vedoucí odboru odboru sociálních služeb:
Mgr. Pavla Doubková
doubkova@kraj-jihocesky.cz
tel. +420 386 720 604
Vedoucí oddělení kontroly a financování:
Ing. Jana Holická
holicka@kraj-jihocesky.cz
tel. +420 386 720 702

Organizace
Domov PETRA Mačkov, Mačkov 79, 388 01 Blatná
IČ: 70871779
URL: http://www.domovpetra.cz
IDENTIFIKÁTOR DATOVÉ SCHÁNKY: nhsu7m8
Statutární zástupce:
Vlasta Maroušková
marouskova@domovpetra.cz
tel. +420 383 413 100
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CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené
vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost
Organizace poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na
druhu poskytované sociální služby, tj.:
a) sociálně terapeutické dílny dle ustanovení § 67 – organizace je zřízena pro poskytování
ambulantních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení,
které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem
je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností
prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
b) domov pro osoby se zdravotním postižením dle ustanovení § 48 - organizace je
zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
zdravotního postižení, zejména mentálního případně kombinovaného postižení, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
c) chráněné bydlení dle ustanovení § 51 - organizace je zřízena pro poskytování
pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení
případně kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.
Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v § 36 zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná.
Organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb zejména dětem, které vzhledem k
mentálnímu postižení potřebují péči, kterou daná organizace poskytuje, a dospělým osobám,
které jsou posouzeny jako plně invalidní.
Organizace také poskytuje na základě písemné smlouvy s uživatelem a za úhradu fakultativní
služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví
organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování.
Poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku
rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením, studentům
praktikantům, dobrovolníkům a krátkodobě i jiným zájemcům.
Provádí nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizačních činností
uživatelů a nahodilý prodej zemědělských produktů rostlinné a živočišné produkce získaných
v rámci povinné péče o pozemky.
Pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy včetně poskytování základních služeb
s pronájmem spojených.
Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném
znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, které jsou předmětem hlavní činnosti
krajem zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu. Poskytováním
těchto služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování ze
státních prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory.
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Doplňková činnost
Domov PETRA nabízí veřejnosti tyto doplňkové služby:
 ubytování a stravování
 využití komplexu rehabilitačních bazénů
 masáž masážním lůžku na principu „suché“ vodní masáže
 projížďky na koních
 prodej výrobků a výpěstků
 praní a mandlování prádla
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ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ A PERSONÁLNÍ
ZABEZPEČENÍ
V domově jsou uplatňovány dva stupně řízení.
Ředitelka je nejvyšším stupněm řízení v organizaci. Jí jsou přímo podřízení vedoucí
jednotlivých úseků, praktický lékař pro dospělé a sociální pracovnice.
Vedoucím úseků jsou podřízeny jednotlivé pracovní skupiny a jednotlivci daného úseku.
Každá pracovní skupina má svého vedoucího.
Ekonomický úsek tvoří finanční a mzdová účtárna, pokladna, podatelna a spisovna, sklad
materiálu a potravin a recepce.
Hlavní úkoly tohoto úseku:
a) vede účetnictví domova v souladu s právními předpisy v rámci hlavní i doplňkové
činnosti,
b) zajišťuje schválené operace s finančními prostředky,
c) sestavuje účetní závěrku,
d) sestavuje rozpočet organizace, hlídá jeho plnění a navrhuje opatření při negativní
prognóze vývoje plnění rozpočtu,
e) vede kompletní mzdovou agendu,
f) zabezpečuje kompletnost pracovně-právních vztahů organizace,
g) zabezpečuje plynulé zásobování materiálem,
h) dává návrhy na vydání vnitřních předpisů v oblasti působnosti úseku,
i) zpracovává výkazy požadované orgány státní správy, zřizovatelem apod.,
j) zpracovává další dokumenty z oblasti finanční a mzdové, které je z hlediska činnosti
organizace potřeba zajistit,
k) zabezpečuje evidenci o nakládání s majetkem zřizovatele, se kterým má organizace
právo disponovat,
l) vede kompletní agendu peněžních fondů organizace,
m) zabezpečuje spisovou službu v organizaci,
n) zpracovává podklady a žádosti k dotacím,
o) zabezpečuje provedení inventarizace.
Provozní úsek je tvořen pracovní skupinou prádelny, kuchyně a úklidu.
Hlavním úkolem tohoto úseku je:
a) zajištění praní, mandlování a žehlení prádla v rámci hlavní i doplňkové činnosti,
b) zajištění stravování pro uživatele a zaměstnance
c) zajištění stravování v rámci doplňkové činnosti,
d) zajištění kompletního úklidu všech objektů i celého areálu DPM.
Technicko hospodářský úsek tvoří pracovní skupina údržby, konírny a zahradník.
Hlavním úkolem tohoto úseku je:
a) zajištění bezporuchového chodu zařízení, technický stav budov, strojů a zařízení a
výpočetní techniky,
b) provádění drobných řemeslnických oprav,
c) zajištění péče o hospodářská zvířata včetně péče veterinární,
d) zajištění krmiva pro zvířata včetně hospodářských prací s tím spojených,
e) zajištění péče o skleník, park a pastviny,
f) zajištění autoprovozu a péče o autopark včetně vedení spotřeby pohonných hmot.
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Zdravotně ošetřovatelský úsek tvoří pracovní skupiny oddělení Včela, Beruška, Motýl a
fyzioterapie.
Hlavním úkolem tohoto úseku je:
a) zajištění lékařské péče
b) poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče,
c) poskytování rehabilitační péče a hiporehabilitace,
d) vykazování odbornosti 913 dle uzavřených smluv se zdravotními pojišťovnami,
e) zpracovávání ošetřovatelských plánů a vedení ošetřovatelské dokumentace,
f) zajištění terapeutické péče,
g) zajištění základní výchovné nepedagogické péče na základě tvorby a naplňování
standardů kvality a individuálních plánů.
Úsek chráněného bydlení a sociálně terapeutických dílen tvoří domky chráněného bydlení
Slepička, Kočka, Sova, Ještěrka, Pávice, muzikoterapie, skupinové cviční, hydroterapie,
tkalcovská dílna, keramická dílna, vyšívání, výroba dekorací a loutek a malířské ateliéry. Tento
úsek řídí, kontroluje a zodpovídá za něj vedoucí chráněného bydlení a sociálně terapeutických
dílen.
Hlavním úkolem tohoto úseku je:
a) základní výchovná nepedagogická činnost, která zahrnuje výchovné, aktivizační a
vzdělávací činnosti,
b) podpora ve zdokonalování pracovních návyků, dovedností a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění,
c) poskytování podpory v oblasti: samostatného bydlení, zajištění stravy, přípravy
stravy, zajištění chodu domácnosti, zprostředkovávání kontaktu se společenským
prostředím, uplatňování práv a oprávněných zájmů a osobních záležitostí.
Sociální pracovnice vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení
sociálně právních problémů, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční
činnost.
Hlavním úkolem je:
a) sociální práce s koncepční činností,
b) podpora klientů a snižování míry závislosti na poskytované službě
c) jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů,
d) vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského procesu za účelem
sociálního začlenění.
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REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Služba je realizována na třech odděleních se zdravotně ošetřovatelskou péčí - Včela, Beruška
a Motýl. Celková kapacita služby je 70 lůžek. Pokoje jsou většinou třílůžkové. Cílovou
skupinou jsou klienti s mentálním a kombinovaným postižením od 3 let věku.
Na oddělení Včela žijí klienti s nejtěžším kombinovaným postižením, imobilitou a jsou ve
všech úkonech odkázáni na pomoc druhé osoby. Péče je poskytována i v oblasti sondové výživy
a nutriční terapie.
Na oddělení Beruška žijí klienti s nejtěžším mentálním postižením a poruchami chování, jehož
projevem bývá mnohdy agresivita nebo autoagresivita. Někteří klienti jsou částečně imobilní.
Na oddělení Motýl žijí klienti s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Jsou mobilní
sami nebo za pomoci druhé osoby nebo kompenzačních pomůcek – vozíků, chodítek apod.
Na těchto odděleních je uživatelům poskytována péče zdravotními sestrami i pracovníky
sociálních služeb v nepřetržitém provozu.
Oddělení Včela a Motýl jsou vybaveny pojezdovým zdvihacím systémem, který má využití
zejména při manipulaci s imobilními uživateli, slouží k jejich snadné přepravě do bazénu, má
funkci chodítka apod. Celý pavilon má prostorné venkovní terasy, kde za příznivého počasí
mohou uživatelé pobývat. Přímo z teras je možný bezbariérový výstup do parku. V parku pak
možnost využít různé relaxační zóny, podívat se a pohladit koně, poníky a další domácí zvířata.
Velmi významná je pro tyto naše uživatele také rehabilitační péče, ať už ošetřovatelská nebo
poskytovaná fyzioterapeuty.
I přes těžký multihandicap se všichni uživatelé účastní nabízených terapií, samozřejmě
s ohledem na možnosti a schopnosti každého jednotlivce. Kromě zařazení do terapií probíhají
denně na jednotlivých odděleních různé aktivizační činnosti.
Chráněné bydlení
Chráněné bydlení Mačkov
Služba je realizována v 5-ti jednopatrových domcích, v každém z nich je 10 pokojů, společná
kuchyňka a společenská místnost. Většina pokojů (39) je jednolůžkových, 9 je dvoulůžkových.
Každý pokoj má vlastní balkon nebo terasu s návazností přímo na park. Cílovou skupinou jsou
uživatelé služby s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let věku.
Uživatelé této služby se za podpory personálu učí žít co nejsamostatnějším životem. V pracovní
dny od 8:00 do 15:00 navštěvují terapie nebo chodí do zaměstnání, obstarávají si nákupy,
využívají běžně dostupně služby (kadeřník, pedikúra), vše dle individuálního rozvrhu. Poté
mají možnost využít některý ze zájmových kroužků, sportují, chodí na vycházky, účastní se
kulturních akcí nebo jen relaxují.
Učí se vařit jednoduchá jídla, zpracovávají suroviny ze zahrady, skleníku a potravinové pomoci.
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Starají se o domácí zvířecí mazlíčky (pes, kočky, želvy, králíci, rybičky, kanárci a dal.), kteří
s nimi v chráněném bydlení žijí.
Cílem je snížit v co nejširší míře závislost na službě a podpoře druhé osoby.
Chráněné bydlení Blatná
V současné době není tato služba v Blatné realizována. Budova školy, kde se dvě místa CHB
nacházely, je v současné době prázdná a čeká přestavbu. V současné době je hotový projekt a
probíhá příprava na výběrové řízení na zhotovitele. V budoucnu bude celá sloužit jako chráněné
bydlení pro 10 uživatelů.
Sociálně terapeutické dílny
Služba je realizována ve 4 dílnách – tkaní, keramika, šití+vyšívání+pletení a výroba dekorací a
loutek+malba na hedvábí. Tato služba byla v roce 2019 financována z projektu „Podpora
sociálních služeb v Jihočeském kraji V“. Službu využívají nejen uživatelé domova, ale i klienti
z rodin. V roce 2020 bylo v rámci služby poskytnuto 6 753 kontaktů s průměrnou délkou 2,64
hodiny na jeden kontakt. Cílovou skupinou jsou uživatelé služby s mentálním a kombinovaným
postižením od 15 let věku a senioři.
Výrobky STD jsou známé svou originalitou. Slouží k výzdobě celého domova, k přímému
prodeji a výstavám. Těší se stále velkému zájmu z řad veřejnosti.
Vzhledem k celkové pandemické situaci nebyla téměř možnost realizovat výstavy
s vernisážemi a prodejem. Stálou prodejní výstavu má domov ve společnosti AstenJohnson a.s.
ve Strakonicích. Výrobky jsou průběžně doplňovány a obměňovány.
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OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Zdravotně ošetřovatelská péče je zajištěna vlastními zaměstnanci. K 31.12.2020 pracovalo
v DPM 13 všeobecných zdravotních sester.
Zařízení má vlastní vybavené ordinace, kam dojíždí 1x týdně praktický lékař pro dospělé, 1 x
za 2 týdny neurolog, 1x za 2 týdny psychiatr, 1x do měsíce stomatolog a pediatr dle potřeby.
Zdravotním pojišťovnám je vykazována lékařem řádně lékařem naindikovaná péče odbornosti
913, dle § 22 písm. e), platného znění zák. č.48/1997 Sb. v souladu s platným zněním vyhlášky
č. 134/1998 Sb. a Metodikou ZP. Odbornost 913 je vykazována zvláštní formou ambulantní
péče.
Domov PETRA Mačkov má uzavřené smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP 111,
MV 211, VoZP 201 a OZP 207.
Příjmy od zdravotních pojišťoven činily celkem 9 680 856,76 Kč:





6 071 067,62 Kč od VZP,
1 890 341,91 Kč od VoZP,
1 628 502,02 Kč od ZP MV,
90 945,21 Kč od OZP.

Rehabilitační péče
Ošetřovatelská rehabilitace je zajišťována zdravotními sestrami na jednotlivých odděleních
zdravotně ošetřovatelského úseku.
Odborná rehabilitační péče, včetně hiporehabilitace, je zajišťována 2 fyzioterapeuty na plný
pracovní úvazek a 1 fyzioterapeutem na DPČ.
V rámci rehabilitace probíhá nejčastěji klasická léčebná tělesná výchova, reflexní cvičení a
hipoterapie.
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AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI
Sociálně terapeutické dílny
Činnost je zajištěna ve 4 sociálně terapeutických dílnách:
 tkalcovské,
 keramické,
 šití+vyšívání+pletení,
 výroba dekorací a loutek+malba na hedvábí.
Terapie








muzikoterapie,
hipoterapie,
hydroterapie v rehabilitačním bazénu DPM,
skupinového cvičení,
vjemová terapie,
malby obrazů různými technikami, animace nakreslených obrázků,
činnosti ve skleníku.
Volnočasové aktivity

Volný čas mají možnost uživatelé služeb trávit dle svého uvážení. V DPM pracují zájmové
kroužky – fotografický, sportovní, kroužek Šikovné ruce, což znamená pletení z papíru a
výroba bižuterie z korálků.
Soubor Mačkovské kočky je kroužkem kulturním i sportovním. Z jeho aktivit jsou to
především country tance, tance s vozíky, tance se šátky, divadelní soubor, pěvecký soubor,
kuželky, stolní tenis, i Boccia, pétanque, cubbe, šipky a další. V mnoha disciplínách dosahují
naši uživatelé velkých úspěchů.
Dále je uživatelům nabízena častá možnost kulturního a sportovního vyžití v rámci aktivizace
a sociálního začleňování.
Zaměstnání
DPM zaměstnával k 31. 12. 2020 13 uživatelů na dohodu o pracovní činnosti. Vykonávali práce
ve skleníku a zahradě, při ošetřování koní, v kuchyni, prádelně a úklidu.
Mimo domov se našla pracovní příležitost pro 4 uživatele. Konkrétně pro 3 uživatele, kteří jsou
zaměstnaní i v DPM a také pro 1 uživatele, který žádnou pracovní smlouvu doposud neměl.
Byli zaměstnáni při Obecním úřadu v Mačkově a v cukrárně Caffe Grande v Blatné.
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VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ
Vzdělávání pro naše uživatele – žáky probíhá v Základní škole Holečkova v Blatné. Tu
navštěvují 2 žáci, kterým organizace zajišťuje dopravu. Individuální výuka pro další 2 žáky
probíhá 1x v týdnu přímo v domově.
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SOCIÁLNÍ PÉČE
Sociální péči zajišťují 2 sociální pracovnice pro všechny 3 poskytované služby. Údaje jsou
uváděny k 31. 12. 2020
KAPACITY SLUŽEB
Kategorie
Celková kapacita
Obsazenost k 31.12.
CHB Mačkov
CHB Blatná
DOZP
STD

Hodnota
127
127
57
0
70
30 (okamžitá kapacita)

POČET UZAVŘENÝCH SMLUV
Počet uzavřených
smluv
57
0
70
0
85

Druh sociální služby
CHB Mačkov
CHB Blatná
DOZP
Nařízená ústavní výchova
STD

POČET EVIDOVANÝCH ŽÁDOSTÍ
Druh sociální služby
CHB
DOZP
STD
Celkem

Počet žádostí
32
35
0
67

Z toho občanů
Jihočeského kraje
24
25
0
49

POČET NOVĚ UZAVŘENÝCH SMLUV
Počet nových smluv
v roce 2020
1
1
4

Druh sociální služby
CHB
DOZP
STD
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UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Důvod ukončení poskytování služby
Odchod do jiného zařízení
Odchod do soukromí, rodiny
Úmrtí
Celkem

Počet
0
0
1
1

VĚKOVÁ STRUKTURA UŽIVATELŮ
Kategorie
Průměrný věk uživatelů služby CHB
Průměrný věk uživatelů služby DOZP
Průměrný věk všech uživatelů celkem
Nejmladší uživatelka
Nejstarší uživatelka
Nejpočetnější věková skupina 27 - 65 let

Hodnota
46,2 let
44,2 let
45,1 let
12 let
94 let
111

STRUKTURA DLE POHLAVÍ
Kategorie
Ženy a dívky
Muži a chlapci

Hodnota
105
22

STRUKTURA DLE DRUHU PŘIZNANÉHO DŮCHODU
Kategorie
Invalidní důchodci
Starobní důchodci
Děti do 18 let

Hodnota
120
3
4

POKOJE DLE POČTU LŮŽEK
Počet lůžek

Kategorie
Jednolůžkový
Dvoulůžkový
Tří a více lůžkový

43
11
16

VÝŠE DŮCHODU
Výše důchodu
Nejnižší
Nejvyšší
Nejčastější

Hodnota
8 288,- Kč
14 867,- Kč
11 909,- Kč (60% uživatelů)
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PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
Stupeň příspěvku
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň
v řízení o zvýšení příspěvku
na péči

Počet
5
26
30
66
0

OSOBA OPATROVNÍKA
Opatrovník
Rodič
Sourozenec
Ostatní příbuzní
Známý uživatelovy rodiny
Obec Mačkov
Jiný veřejný opatrovník
Svéprávní – zastupovaní členem domácnosti
Svéprávní

Počet
48
20
5
4
43
0
3
0

POČET ZAMĚSTNANÝCH UŽIVATELŮ
Místo zaměstnání
Smlouva v DPM
Smlouva mimo DPM
Smlouva souběžně v DPM i mimo
Celkem
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Počet
10
1
3
14

KONTROLY V ORGANIZACI
Vnitřní kontroly
V průběhu celého roku 2020 bylo v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., vyhláškou č.
413/2004 Sb. a vnitřní směrnicí zajišťováno fungování vnitřního kontrolního systému.
Vnitřní kontrolu zabezpečuje ředitelka jako příkazce operace, vedoucí ekonomického úseku
jako správce rozpočtu a finanční účetní.
Kontroly pokladních hotovostí u sociální pracovnice a pokladní organizace provádí ředitelka
dle kontrolního plánu i namátkově.
Hlavním cílem finančních kontrol v našem zařízení bylo prověřování a dodržování právních
předpisů a opatření při hospodaření s veřejnými prostředky, jejich hospodárné, účelné a
efektivní vynakládání.
Kontroly provedené jinými kontroními orgány



KHS – kontrola kvality pitné vody
Audit na funkčnost systému bezpečnosti potravin (HCCP), výrobní a hygienické praxe

Všechny kontroly byly v pořádku, drobné závady byly ihned na místě odstraněny, jinak bez
závažných pochybení
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HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020
Hospodaření Domova PETRA Mačkov probíhalo i v roce 2020 velmi podobně jako
v předchozích letech, sestavený finanční plán se částečně lišil od dosažené skutečnosti,
výrazným dílem se rozdílu oproti plánu podílely na jedné straně náklady, vzniklé v souvislosti
s řešením pandemické situace a dotační programy pro sanování těchto nákladů na straně druhé.
Domov hospodařil s výnosy přesahujícími 83 mil. Kč.
Výsledkem hospodaření v kalendářním roce 2020 byl zisk ve výši 72.152,36 Kč. Oproti
ostatním letům byla dosažena ztráta z doplňkové činnosti z důvodu zastavení poskytování
služeb pro veřejnost v průběhu roku, opět v souvislosti s řešením pandemické situace. Nebylo
poskytováno ubytování pro veřejnost, využívání bazénu a po určitou dobu ani praní prádla.
Základní struktura výnosů a nákladů

VÝNOSY

NÁKLADY
Výnos
v tis. Kč

Výnosová položka
Tržby z prodeje služeb,
výrobků, zboží
Dotace na poskyt. soc. služeb
Výnosy od zdravotních pojišťoven
Příspěvek zřizovatele
Jiné dotace
Čerpání fondů
Jiné ostatní výnosy
Celkem

30 601
27 744
10 115
9 300
4 618
618
161
83 157

Náklady
v tis. Kč
Osobní náklady
62 805
Spotřeba mater., potravin
6 380
Odpisy
4 654
Spotřeba energií
3 685
Opravy a udržování
2 755
Služby
1 501
Pořízení drobného dlouhod. majetku
884
Ostatní náklady
421
Celkem
83 085
Nákladová položka

VÝNOSY
NÁKLADY
Příspěvek
zřizovatele
11,2%
Výnosy od
zdravotních
pojišťoven
12,2%

Dotace na
poskyt. soc.
služeb
33,4%

Pořízení
drobného
dlouhod.
Opravy a majetku
udržování
1,1%
Spotřeba
3,3%
energií
4,4%
Odpisy
5,6%

Jiné dotace
5,6%

Služby
1,8%

Čerpání fondů
0,7%
Jiné ostatní
výnosy
0,2%

Ostatní
náklady
0,5%

Spotřeba
mater.,
potravin
7,7%

Tržby z
prodeje
služeb,
výrobků,
zboží
36,8%

Osobní
náklady
75,6%
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Zdroje financování
Výnosy z prodeje služeb
V roce 2020 příjmy z prodeje služeb přesáhly hodnotu 40 mil. Kč. Oproti roku 2019 došlo
k významnému nárůstu tržeb od zdravotních pojišťoven za vykazovanou péči. Výše tržeb
z prodeje služeb, výrobků a zboží zůstala v podobné výši. Hodnota zahrnovala zvýšenou úhradu
za poskytované služby klientům, ale snížení tržeb z doplňkové činnosti, která nebyla v roce
2020 poskytována v obvyklém rozsahu.
ČLENĚNÍ VÝNOSŮ Z PRODEJE SLUŽEB
Položka
Výnosy z úhrad od klientů
Výnosy od zdravotních pojišťoven
Výnosy z doplňkové činnosti
Stravování vlastních zaměstnanců

Hodnota
v tis Kč
29 175
10 115
404
482

Dotace
V roce 2020 domov čerpal dotace na poskytování sociálních služeb, projektovou dotace, která
je určena pro financování služby Sociálně terapeutické dílny. Dále byly čerpány dotace
v souvislosti s řešením provozní situace při pandemii a to na odměny zaměstnanců a na sanaci
nákladů, vzniklých v souvislosti s pandemií. Dále domov využil dotace na výměnu televizních
přijímačů v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.
Výše dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2020 je uvedena v tabulce níže. Dotace
byla využita výhradně na financování nákladů na platy a souvisejících zákonných odvodů. Od
1. 1. 2019 byly sociálně terapeutické dílny financovány z projektové dotace, který je určena
právě na tento typ poskytované sociální služby. Také projektová dotace byla v roce 2020
využita výhradně k úhradě nákladů na platy a zákonné odvody. Sociální služba STD je ze
zákona poskytována bez úhrady, zpoplatněná je pouze strava, kterou si klient objedná. Náklady
na zajištění služby, nepokryté z projektové dotace, musely být hrazeny z tržeb za výrobky
z těchto dílen a z příspěvku na provoz od zřizovatele.
DOTACE

Položka

Dotace na
poskytování
sociálních služeb
v tis Kč

Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Chráněné bydlení
Sociálně terapeutické
dílny
Celkem

Projektová
dotace

Ostatní
dotace

Dotace
TV

v tis Kč

v tis Kč

v tis Kč

14 613

3 030

10 504

1 502

25 117

2 627

38

2 627

4 570

48

48

Příspěvek na provoz od zřizovatele
Jihočeský kraj, zřizovatel Domova PETRA Mačkov, poskytl v roce 2020 neinvestiční
příspěvek na krytí odpisů a dofinancování provozních nákladů ve výši 9 300 tis. Kč. Část
příspěvku zřizovatele v tomto roce byla použita na úhradu nákladů spojených s dočasně
navýšenou kapacitou služby Chráněné bydlení. Toto dočasné navýšení kapacity bylo nad
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Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu č.
OSOV/206/2019. Navýšená kapacita nad Pověření nemohla být financována z dotace na
poskytování sociálních služeb a náklady byly částečně pokryty z příspěvku zřizovatele.
Doplňková činnost
V průběhu roku 2020 se mnohé věci změnily v souvislosti s pandemií. V domově se různá
organizační opatření velkou měrou odrazila právě v poskytování doplňkové činnosti. Některé
služby jako je návštěva bazénu pro veřejnost a komerční ubytování ze dne na den přestaly být
poskytovány. Přesto byly realizovány některé mandatorní výdaje na doplňkové činnosti
domova. V hospodaření se pak souběh těchto událostí odrazil ve formě ztráty z doplňkové
činnosti.
Úroky z běžného účtu
Část disponibilních zdrojů domova byla již v minulosti převedena na běžný účet u UniCredit
Bank. Na tomto účtu bylo bankou nabídnuto výhodné úročení a zároveň volný přístup
k prostředkům dle provozní potřeby domova. Zatímco v roce 2019 výše úroků představovala
objem téměř 100 tis Kč, v roce 2020 došlo ke snížení bankou poskytnuté úrokové sazby a
získané úroky z vkladu tvořil částku 55 tis Kč.
Náklady
Osobní náklady
Osobní náklady tvořily, stejně jako v předchozích letech, největší část nákladů domova. V roce
2020 dosáhly celkové výše 62 805 tis. Kč, tzn. cca 75,6 % veškerých nákladů.
PODROBNĚJŠÍ ČLENĚNÍ OSOBNÍCH NÁKLADŮ
Hodnota

Položka

v tis Kč

Platy
Ostatní osobní náklady
Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost
Sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem
FKSP, PLS, OOPP, školení zaměstnanců
Zákonné pojištění zaměstnanců

43 605
1 102
741
15 014
2 161
182

Náklady na energie
Pro období 2019-2020 byl zřizovatelem na burze vysoutěžen nákup energií pro domov. Cena
byla o více než třetinu vyšší, než tomu bylo v předchozím období. Celkové výše nákladů na
spotřebované energie uvádí tabulka níže.
NÁKLADY NA ENERGIE
Hodnota

Položka

v tis Kč

Elektrická energie (Mačkov 79)
Plyn (Mačkov 79)
Ostatní energie (Blatná,
hospodářská budova)
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1 505
2 076
104

Ostatní náklady
Veškeré náklady na provoz domova byly realizovány v souladu se závaznými právními
předpisy upravujícími hospodaření organizace. Výdaje byly realizovány hospodárně, efektivně
a účelně. V průběhu celého roku byla pořádána výběrová řízení na dodavatele různých dodávek
zboží a služeb v souladu se zákonem o veřejných zakázkách i směrnicí zřizovatele. Smlouvy
byly dle platné legislativy zveřejňovány v registru smluv.
Péče o spravovaný majetek
Na základě zřizovací listiny má domov právo hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele,
Jihočeského kraje. Stav majetku k 31. 12. 2020 v tisících Kč:
DLOUHODOBÝ MAJETEK
Hodnota

Položka

v tis Kč (v pořizovacích cenách)

Dlouhodobý hmotný majetek
pozemky
stavby
samostatné movité věci
ostatní dlouhodobý majetek
drobný dlouhodobý majetek
nedokončený majetek

v tom

296 610
1 821
234 501
27 457
145
28 745
3 941

Dlouhodobý nehmotný majetek
v
drobný dlouhodobý nehmotný
tom majetek

482
482

ZÁSOBY
Položka

v tom

Zásoby
materiál na skladě
zvířata
zboží na skladě

tis. Kč
1 306
1 238
52
16

FINANČNÍ MAJETEK
Hodnota

Položka

v tis Kč

Krátkodobý finanční majetek
běžné účty
depozitní účet
účet FKSP
ceniny
pokladny

v tom

42 567
36 348
5 367
837
0
15

Veškerý majetek domova je, dle § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č.
270/2010Sb., o inventarizaci majetku a závazků; směrnicí zřizovatele č. SM 112/RK,
každoročně podroben řádné inventarizaci. V roce 2020 proběhla ke dni 31. 12. 2020.
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Inventarizací nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly ve smyslu citovaných právních
předpisů.

Pohledávky a závazky
POHLEDÁVKY
Hodnota

Položka

v tis Kč

Pohledávky
pohledávky z obchodní vztahů

37 312
2 014

v tom

v tom

do data splatnosti
do 30 dnů po splatnosti
31-365 dnů po splatnosti
déle než rok po splatnosti

2 014
0
0
0

ostatní pohledávky

35 298

Položka pohledávky z obchodní vztahů zahrnuje pohledávky vůči odběratelům (zejména platby
od zdravotních pojišťoven, nevyúčtované zálohy dodavatelům - plyn, elektřina, předplatné). U
položky ostatních pohledávek nejvyšší položku tvoří nevyúčtované poskytnuté dotace. Dotaci
na poskytování sociální služby lze vypořádat až v následujícím roce po jejím poskytnutí.
Projektová dotace na službu STD bude vyúčtovaná až po ukončení projektového období, toto
období je v délce 3,5 roku.
ZÁVAZKY
Hodnota

Položka

v tis Kč

v tom

Krátkodobé závazky
závazky z obchodních vztahů
závazky za zaměstnanci
závazky vůči institucím SZ a zúčtování
daní
nevyúčtované dotace
ostatní závazky
Dlouhodobé závazky

41 914
958
3 214
2 462
29 691
5 589
5 268

Všechny závazky Domova PETRA Mačkov jsou do lhůty splatnosti.
Položku ostatní závazky tvoří závazky vůči klientům domova z titulu vedení peněžních depozit.
Peněžní prostředky klientů jsou vedeny na samostatném bankovním účtu a v samostatné
pokladně.
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Peněžní fondy
V souladu s § 29 Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
hospodaří Domov PETRA Mačkov s těmito fondy:
a) rezervní fond,
b) investiční fond,
c) fond odměn,
d) fond kulturních a sociálních potřeb.
FONDOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2020
v tis Kč
Fond
Rezervní fond
Investiční fond
FKSP
Fond odměn

Stav k 1.1
1 024
26 702
1 001
46

Tvorba
138
4 673
887
0

Čerpání
173
1 205
1 022
0

Stav k 31.12.
989
30 170
866
46

Dary
V roce 2020 obdržel Domov PETRA Mačkov od právnických i fyzických osob finanční dary
ve výši Kč 132 151,85 Kč, věcné dary ve výši Kč 3 440,- Kč. Děkujeme!
SEZNAM DÁRCŮ DOMOVA PETRA MAČKOV
za rok 2020
Jména dárců
Potravinová banka JčK
E.on Distribuce
Mgr. Hana Frolíková
Orlík nad Vltavou, s.r.o.
Ing. František Zábranský
Ing. Roman Češka
Bochemie
Investiční akce
Zřizovatel schválil pro rok 2020 plán pořízení investic ve výši 35 300 tis. Kč. Z této částky
tvořila rezerva na havárie a jiné inv. výdaje 1 300 tis Kč. Rezerva v průběhu roku 2020 byla
čerpána. Nejnáročnější investiční akce se však v roce 2020 nerealizovaly.
Provedené investiční akce (výše investice pouze v roce 2020)
Projekt – přestavba CHB Blatná (začátek v roce 2019)
Výměna praček v prádelně
Třípec do kuchyně
Ústředna EPS
Rekonstrukce prosklené stěny bazénu
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119 tis Kč
396 tis Kč
104 tis Kč
115 tis Kč
430 tis Kč

ZAMĚSTNANCI
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2020 ve fyzických osobách:
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v roce 2020:
Průměrný měsíční plat za rok 2020:

104 osob
101,75 osob
35.712,49 Kč

V průběhu rok 2020 došlo k těmto změnám v pracovních poměrech zaměstnanců domova:
FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ
Počet osob
Druh změny

z toho

vznik pracovního poměru
návrat z rodičovské dovolené
ukončení pracovního poměru
Ukončení
odchod na mateřskou dovolenou
Nástupy
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celkem přímá péče
10
9
3
3
11
10
1
1

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ, SPORTOVNÍ A
REKREAČNÍ AKCE UŽIVATELŮ DOMOVA PETRA
MAČKOV V ROCE 2020
p.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Datum
8. 1. 2020
8. 1. 2020
15. 1. 2020
21. 1. 2020
23. 1. 2020
5. 2. 2020
14. 2. 2020
19. 2. 2020
20. 2. 2020
25. 2. 2020
25. 2. 2020
27. 2. 2020
6. 3. 2020
25. 6. 2020
25. 6. 2020
1. 7. 2020
2. 7. 2020
5. 8. 2020
13. 8. 2020
20. 8. 2020
27. 8. 2020
3. 9. 2020
22. 9. 2020
15. 9. 2020
17. 12. 2020
17. 12. 2020
24. 12. 2020
31. 12. 2020

Popis akce
Sportovní zábavné odpoledne
Turnaj v iBoccie
Turnaj- Mačkovský golf
Koncert Jakuba Smolíka
Taneční kurz
Turnaj v kuželkách „O táborský
džbánek“
Oslava svátku sv. Valentýna
Turnaj v i Boccie
Maškarní bál
Maškarní karneval a setkání rodičů,
opatrovníků a uživatelů DPM
Návštěva města Písku
Taneční kurz
Oslava MDŽ
Samosběr jahod
Předprázdninová brigáda
Výstava výrobků uživatelů DPM na
Krajském úřadě
Prodejní výstava výrobků uživatelů
DPM ve firmě Asten Johnson
Pochod ke Tchořovicím
Turnaj v KUBB
Pochod do Sedlice
Turnaj v petangue
Pochod „Poznej Blatensko“
Turnaj v ruských kuželkách
Soutěž „O nej draka“
Vánoční pečení a punč pro uživatele
DPM
Soutěž „O nej cukroví v DPM“
Oslava vánočních svátků
Silvestrovské oslavy
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Místo konání
DPM
České Budějovice
DPM
Radomyšl
Strakonice
Tábor
DPM
České Budějovice
DOZP Osek
DPM
Písek
Strakonice
DPM
Radomyšl
DPM
České Budějovice
Strakonice
Tchořovice
DPM
Sedlice
DPM
Blatná
DPM
DPM
DPM
DPM
DPM
DPM

VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
1) Úplný název povinného subjektu: Domov PETRA Mačkov, Mačkov 79, 388 01 Blatná.
2) Důvod a způsob založení povinného subjektu: Domov PETRA Mačkov byl zřízen jako
příspěvková organizace Jihočeského kraje za účelem poskytování sociálních služeb.
3) Popis organizační struktury
Ve vedení Domova jsou uplatňovány dva stupně řízení. Statutárním orgánem je ředitelka
Domova PETRA Mačkov, kterou jmenuje a odvolává Rada Jihočeského kraje. Ředitelka
jmenuje, odvolává a přímo řídí vedoucí ekonomického úseku, vedoucí zdravotně
ošetřovatelského úseku, vedoucí chráněného bydlení a sociálně terapeutických dílen,
vedoucího technickohospodářského úseku, vedoucí provozního úseku. Úseky je dále
členěny na pracovní skupiny. Každá pracovní skupina má svého vedoucího.
4) Kontaktní spojení: adresa: Mačkov 79, 388 01 Blatná, telefon 383413111, e-mail:
info@domovpetra.cz; datová schránka: nhsu7m8
Úřední hodiny: Po-Čt 7:00 – 15:00; Pá 7:00 – 14:00
web: www.domovpetra.cz
Elektronická podatelna není zřízena.
5) Číslo účtu: 27228291/0100
6) IČ: 70871779
7) Domov PETRA Mačkov je plátcem DPH
8) Zásadní dokumenty organizace:
Zřizovací listina, koncepce činnosti pro daný rok, Programové prohlášení, Etický kodex,
Organizační řád, Pracovní řád, vnitřní Platový předpis a další vnitřní předpisy, Pověření
Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, Registrace
k poskytování sociálních služeb
9) Žádosti o informace:
O informace dle zákona č. 106/1999 Sb., můžete požádat na tel. čísle 383 413 111 –
sekretariát, Po – Pá 8:30 – 13:30 nebo e-mailové adrese info@domovpetra.cz
10) Příjem žádostí a dalších podání
Viz 9)
11) Opravné prostředky
Viz 9)
12) Formuláře:
Žádost o přijetí, smlouva o uzavření služby a její přílohy – ke stažení na webových
stránkách www.domovpetra.cz
13) Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
14) Předpisy: zákon č. 108/2006 Sb., prováděcí vyhláška č. 505/2006
15) Úhrady za poskytování informací
Sazebník:
Náklady jsou hrazeny, je-li informace obsáhlejší, než 10 listů formátu A4
Cena úkonu v Kč za jednotku
1. Pořízení listiny A4 černobíle
jednostranně 2,- Kč
oboustranně 3,- Kč
2. Pořízení listiny A4 barevně
jednostranně 5,- Kč
oboustranně 9,- Kč
3. Pořízení technického nosiče dat (1 ks)
CD-ROM
11,- Kč
4. Při vyhledávání informací přesahující 1 hodinu,
každá další započatá ¼ hodina
35,- Kč
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16) Licenční smlouvy
Domove PETRA Mačkov není vlastníkem žádné licence, na jejímž základě by mohl
poskytovat informace.
17) výroční zpráva za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb.
V roce 2020 nebyla podávána do Domova PETRA Mačkov žádná žádost o informaci dle
zákona č. 106/99 Sb., žádná žádost nebyla ani odmítnuta. Vzhledem k této skutečnosti
nebyla podávána ani žádná odvolání ani stížnosti ve smyslu tohoto zákona.
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PODĚKOVÁNÍ
V této výroční zprávě bych chtěla v první řadě poděkovat všem zaměstnancům Domova
PETRA Mačkov. Za obrovský kus práce, kterou v uplynulém roce odvedli, za statečnost,
odvahu, kterou prokazovali při péči o klienty s vědomím ztráty vlastního zdraví.
Děkuji svým kolegyním a kolegovi z nejužšího vedení domova za spoustu práce, která zrovna
nesouvisela s výkonem jejich profese, za zodpovědnost, trpělivost, loajalitu a psychickou
podporu. Za jejich pracovní nasazení bez ohledu na pracovní dobu a rodinný život. Opět mě
utvrdili v tom, že jsme tým, který zvládne i velké nesnáze.
Velké poděkování patří zřizovateli Jihočeskému kraji za podporu, pomoc a spolupráci. Za
morální podporu v dobách nejtěžších, metodické vedení a za velkou materiální pomoc. Pokud
jsme řešili nějaký problém, vždy nám byla nabízena pomocná ruka ať už ze strany paní
náměstkyně Doc. Ing. Lucie Kozlové Ph.D., nebo vedoucí odboru sociálních služeb paní Mgr.
Pavly Doubkové a dalších.
V této výroční zprávě vždy na tomto místě děkuji všem dárcům. Vzhledem k vypjaté době je
letošní poděkování několikanásobné. Dostalo se nám finanční i materiální pomoci od lidí
známých i neznámých, potěšilo i to, že jsme nebyli lhostejní těm, kteří nemohli provozovat
svou živnost a vzpomněli si na nás s drobným občerstvením.
Poděkování samozřejmě patří těm rodinám a blízkým uživatelů našich služeb, kteří trpělivě a
s porozuměním snášeli a respektovali různá omezující nařízení a opatření. Chápali, že nám
všem jde o zdraví a životy jejich nejbližších.
Velmi si vážím všech výše jmenovaných. Mají můj velký obdiv a úctu!
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ZÁVĚR
Rok 2020 byl pro nás velmi hektický a pracovně velmi náročný.
Onemocnění SARS-COV-2 změnilo životy mnoha z nás. Dosud se pereme s pandemií, která
sužuje celý svět.
Nutno říci, že náš domov zůstal zatím následky coronavirové infekce nepoznamenán. Téměř
všichni klienti v říjnu 2020 onemocněli, ale všichni přežili bez dalších následků. Na počátku
roku jsme dostali možnost se nechat proti onemocnění Covid-19 naočkovat. Tuto možnost
využilo 117 klientů ze 127 a 60 zaměstnanců ze 110. V období vydání výroční zprávy prochází
očkováním ještě dalších 14 zaměstnanců a 5 dalších zájemců z řad klientů.
Život s coronavirem v našem domově zcela zásadně ovlivnil i spoustu dalších aktivit a akcí,
které byly původně v plánu.
Co se týká investičních akcí, nedošlo k realizaci rekonstrukce kotelny, odložena byla i přístavba
nového zdravotního pavilonu a rekonstrukce budovy školy v Blatné na chráněné bydlení.
Doplňková činnost pro veřejnost jako je ubytování využití rehabilitačního bazénu a praní prádla
buď nebyla provozována vůbec, nebo jen zpočátku roku.
Velmi omezeny byly i kulturní a sportovní aktivity pro naše klienty. Nekonaly se ani plánované
tradiční výstavy a prezentace jejich prací ze sociálně terapeutických dílen, nebo jen velmi
sporadicky.
V loňské výroční zprávě jsem si v závěru přála, aby nás Covid-19 minul zcela bez povšimnutí.
To se bohužel nestalo. Zbytek přání ale zůstává stejný. Přejeme si a přejeme všem, aby už brzy
bylo všechno za námi. Aby se co nejrychleji rozběhlo očkování, bylo dostupné pro všechny
zájemce a život všech se dostával do normálu. Abychom mohli normálně žít, pracovat bez
strachu a obav o zdraví těch, o které pečujeme, našich blízkých a přátel.
Hodně sil a zdraví všem!

V Mačkově 9.4.2020

Vlasta Maroušková
ředitelka Domova PETRA Mačkov

Přílohy
Příloha č. 1: Funkční schéma
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Příloha č. 1

