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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
POSLÁNÍ A DŮVOD EXISTENCE ORGANIZACE

Posláním obecně prospěšné společnosti je poskytovat podporu a péči
seniorům tak, aby směrovali k jejich důstojnému životu a mohli se tak
přiblížit k životu v přirozeném prostředí. O plnění svého poslání usiluje
Baculus o.p.s. poskytování sociálních služeb, a to domova pro seniory a
domova se zvláštním režimem.
Realizací projektu zahájil dnem 1. 2. 2010 Domov poklidného stáří Vejprnice
občanské sdružení Baculus, který se k 1. 1. 2014 transformoval na obecně
prospěšnou společnost. Svoji činnost zahájil Baculus, o.p.s. jako
registrovaný domov pro seniory a od 4. 5. 2015 i jako domov se zvláštním
režimem. Jedná se o pobytové zařízení sociálních služeb – domov pro
seniory poskytující služby v souladu s ustanovením § 49 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a domov se zvláštním
režimem poskytující služby v souladu s ustanovením § 50 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Služba je dle uvedeného zákona registrována na Krajském úřadu Plzeňského
kraje. Rozvoj a podpora poskytovaných služeb vyplývá z Komunitního plánu
rozvoje sociálních služeb města Plzně a ze Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Plzeňského kraje.
Baculus, o.p.s. plní další povinnosti, které mu stanoví zákon č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, v platném znění a dále zajišťuje vzdělávací kurzy
pro sociální pracovníky.
Statutárním a výkonným orgánem Baculus, o. p.s. je ředitel, správní a dozorčí
rada.

CÍLE ORGANIZACE

Dlouhodobým cílem poskytování sociálních služeb je podporovat
rozhodování uživatelů o vlastním životě, zapojovat uživatele do veřejného
života a poskytovat takové bydlení, které se co nejvíce přizpůsobuje
domácímu prostředí se zachováním soukromí a zajištěním bezpečnosti
uživatele.
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Cílem služeb je současně:
• poskytovat kvalitní sociální služby dle individuálních potřeb klientů a tím
pomoci starým lidem k co největší samostatnosti v rámci vlastní osoby,
• nepřepečovávat lidi a podporovat jen tu službu, kterou skutečně potřebují,
• respektovat přání klientů tak, aby bylo dosaženo jejich důstojného života,
• kvalita sociálních služeb je hodnocena uživateli a jejich rodinnými
příslušníky a je zde snaha o zajištění co největší samostatnosti v rámci
vlastní osoby (naplňování individuálních plánů)
Cíle pro rok 2017:

•
•
•
•
•

zlepšení úrovně fyzioterapie
ustálení počtu pracovníků v sociálních službách pro přímou péči
zaměření vzdělávání pracovníků v přímé péči na práci s lidmi s demencí
či Alzheimerovou chorobou
nadále dovybavovat pokoje potřebnými pomůckami pro provoz domova
se zvláštním režimem
vytvořit studii o rozšíření kapacity o 20 lůžek s přístavbou nad
technickou částí budovy

Vyhodnocení cílů pro rok 2017:

•

•
•
•
•

do domova byly zakoupeny antidekubitní matrace, polohovací pomůcky
a polohovací postele - dále individuálně reagujeme na potřeby
jednotlivých uživatelů a v případě potřeby dokupujeme jednotlivé
pomůcky
byla ustálena pracovní pozice fyzioterapeuta
v roce 2017 se povedlo vytvořit tým zaměstnanců a zmírnit fluktuaci z
let minulých, přesto je toto cíl i do dalších let, neboť stále probíhá
obměna zaměstnanců (většinou ze strany zaměstnance)
byla vytvořena studie a dále se pokračuje v přípravách navýšení
kapacity
v zařízení probíhají pravidelná školení reagující na potřeby
zaměstnanců

Cíle pro rok 2018:
•
•
•
•
•

zajištění ergoterapie
ustálení počtu pracovníků v sociálních službách pro přímou péči
vybavit veškeré pokoje elektrickými polohovacími lůžky
zahájení výstavby a rozšíření kapacity o 20 lůžek
další vybavování kompenzačními pomůckami a reagování na potřeby klientů
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DOMOV POKLIDNÉHO STÁŘÍ VEJPRNICE
Domov poklidného stáří Vejprnice zahájil svůj provoz 1. 2. 2010 v nově
postavené dvoupodlažní budově ve Vejprnicích na návsi v blízkosti parku;
v návaznosti na zajištění všech dostupných služeb (jako je pošta, obchod,
kadeřnictví, restaurace, zdravotní středisko, obecní úřad, apod.)
poskytováním služby domov pro seniory a od 4. 5. 2015 poskytuje Baculus,
o.p.s. i domov se zvláštním režimem.
Kapacita domova je 54 klientů (32 domov pro seniory a 22 domov se zvláštním
režimem)
V průběhu roku 2017 bylo do Domova přijato celkem 23 uživatelů
/z toho 17 žen a 6 mužů/.
V uvedeném roce zemřelo17 uživatelů a Domov celkem opustilo 23 uživatelů.
Zásadní zhoršení zdravotního stavu a potřebná intenzivní péče, léčba bolesti,
příp. hospicová péče je důvodem odchodu převážné většiny z uvedeného počtu
ostatních uživatelů, kteří Domov opustili.
K 31. 12. 2017 byl celkový stav
Domov pro seniory – 30 uživatelů /z toho 27 žen a 3 muži/
Domov se zvláštním režimem – 17 uživatelů /z toho 16 žen a 1 muž/
Průměrný počet klientů 50 a průměrná obložnost 90% v roce 2017.
Evidenční počet neuspokojených žádostí o sociální službu – domov pro seniory
byl ke konci roku 148 zájemců a domov se zvláštním režimem 287zájemců.
Průměrný věk obyvatel Domova byl domov pro seniory - 85 let, domov se
zvláštním režimem – 82 let.
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ěková skladba uživatelů k 31. 12. 2017:
Domov pro seniory
• 64 - 75 let
3
• 76 - 85 let
11
• 86 - 100 let
16
•

Domov se zvláštním režimem
2
10
5

Složení klientů dle výše přiznaného příspěvku na péči k 31. 12. 2017:
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
•
I.stupeň 2
1
• II.stupeň 9
3
• III.stupeň 10
8
• IV.stupeň 8
3
• PnP nepřiznán - 1
2

Žádný z uživatelů nebyl zcela omezen ve způsobilosti k právním úkonům.
Posláním Domova je pomáhat lidem v seniorském věku, kteří se ocitli
v nepříznivé sociální situaci, aby se vyhnuli sociální izolaci, nepřerušovali
vztahové vazby s rodinou či přáteli a dle svých možností se začlenili do
běžného života komunity v obci.
Uživatelům nabízíme takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich
individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co nejvyšší míru
samostatnosti a nezávislosti. Zajišťujeme kvalitní a profesionální sociální
služby, které umožňují uživatelům jejich maximální přiblížení k běžnému
způsobu života
Při poskytování služby DPS jsou uplatňovány hlavní zásady uvedené
v zákoně č. 108/2006 Sb., O sociálních službách.
Zásady poskytovaných služeb vycházející z poslání a cílů sociálních
služeb:
•
•
•
•
•
•
•

podporujeme udržení vazeb s rodinou a přáteli uživatele,
služba je poskytována takovým způsobem, aby bylo v co nejvyšší míře
zachováváno soukromí uživatelů a lidská důstojnost,
podporujeme uživatele v udržení co nejvyšší míry samostatnosti,
v samostatném rozhodování a poskytujeme mu k tomu informace,
aktivně se zajímáme o přání a potřeby našich uživatelů a nabízíme takový
rozsah služeb,
který je přizpůsoben jejich potřebám a požadavkům,
vytváříme pro uživatele služeb bezpečné prostředí.
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OKRUH OSOB:
DPS je určen pro seniory:
• ve věku rozhodném pro přiznání starobního důchodu
• kteří vzhledem ke snížené soběstačnosti či dlouhodobě nepříznivému
zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou pomoc, podporu nebo
dohled při péči
o vlastní osobu
Poskytované služby neodpovídají potřebám osob trpících demencemi vč.
Alzheimerovy choroby, dále osob s agresivitou, závislostí na alkoholu a
psychotropních látkách, se sexuální deviací, s poruchou osobnosti, osob
narušujících kolektivní soužití či sociálně nepřizpůsobivých; dále též osob,
jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém nařízení, vč.
osob s infekčním onemocněním;
se středně těžkou a hlubokou mentální retardací a osob, jejichž chování by
z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
a bezpečnost ostatních uživatelů.
DZR je určen pro osoby:
• ve věku rozhodném pro přiznání starobního důchodu, nebo pokud
pobírají invalidní důchod (přiznaná invalidita 3. stupně)
• kteří vzhledem ke snížené soběstačnosti či dlouhodobě nepříznivému
zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou pomoc, podporu nebo
dohled při péči o vlastní osobu
• u nichž byla diagnostikována stařecká demence či Alzheimerova
Poskytované služby neodpovídají potřebám osob se závislostí na alkoholu a
psychotropních látkách, se sexuální deviací, osob narušujících kolektivní
soužití či sociálně nepřizpůsobivých. Dále též neposkytujeme služby osobám,
jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém nařízení, vč.
osob s infekčním onemocněním; osobám závislým na přístrojích
podporujících a udržujících základní životní funkce, osobám vyžadujícím
celodenní asistenci, či osobám se středně těžkou a hlubokou mentální
retardací, osobám se suicidálními tendencemi, osobám, jejichž chování by
závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití a bezpečnost ostatních
uživatelů a osobám s útěkovými tendencemi.
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Poskytování služeb je pravidelně hodnoceno ze strany uživatelů, rodinných
příslušníků a osob blízkách. Proběhlo hodnocení kvality poskytovaných
služeb Domovem na podzim 2017 všech obyvatel a příp. osob blízkých
s klíčovými pracovníky v rámci standardů kvality dle zákona o sociálních
službách. V rámci vyhodnocení nebyly shledány nedostatky v poskytování
služeb a péče.
V rámci standardů kvality má Domov zpracován postup k možnosti podání
stížností; nebyla podána žádná písemná stížnost ze strany uživatelů a jejich
rodin.
V Domově je uživatelům poskytováno celodenní stravování. Strava je
přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou k věku a zdravotnímu
stavu obyvatel. Lze zajistit diabetickou, žlučníkovou, racionální aj. dietu.
Teplé pokrmy jsou dováženy z Centra sociálních a terénních služeb ze Zbůchu
(od prosince 2012), snídaně a studené večeře zajišťuje Domov. Výdej stravy a
příprava nápojů jsou zajištěny dle hygienickým předpisů – v souladu se
zpracovaným systémem HACCP (systém kritických bodů pro stravovací
provoz), vč. provozního a sanitačního řádu.
Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku, který je
vyvěšen s týdenním předstihem na nástěnce v jídelně. V případě obědů je
umožněn výběr ze dvou hlavních jídel (úterý-čtvrtek) a při obědě dostávají
uživatelé svačinu, kterou je možno uschovat v chladničce, která je součástí
každého apartmá.
Ve společné jídelně je umístěn varný a udržovací zásobník na nápoje a po celý
den jsou nápoje k dispozici s hrnečky umístěnými v blízkosti zásobníku.
Připomínky a přání uživatelů k jídelníčku a kvalitě stravy jsou řešeny
průběžně na schůzkách zástupců ze strany uživatelů s vedením Domova.
Domov zajišťuje celoroční zdravotnickou a ošetřovatelskou službu
prostřednictvím zdravotních sester a pracovníků v přímé obslužné péči podle
odbornosti 913. Všechny zdravotní sestry jsou registrované a mají osvědčení
o odborné způsobilosti vykonávat zdravotní povolání bez odborného dohledu.
Pracovníci v přímé obslužné péči splňují zákonné požadavky na vzdělání.
Uvedení pracovníci na úseku přímé péče se celoživotně vzdělávají, zúčastňují
se odborných seminářů, přednášek.
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O zdravotní stav našich uživatelů se stará zejm. ambulantní praktická lékařka
z města Plzně MUDr. Zuzana Protivová, která k nám pravidelně dochází a
zajišťuje péči v plném rozsahu u registrovaných uživatelů podle odbornosti
913. Od listopadu 2013 dochází do Domova pravidelně 1x měsíčně MUDr.
Magdalena Boříková Vojtková, psychiatrička.
Mimo ordinační dobu lékařů a v příp. nutné akutní péče je kontaktována
zdravotnická záchranná služba PK, jejíž dostupnost z Plzně je téměř okamžitá.
V rámci péče je v Domově zajištěna základní ošetřovatelská rehabilitace, a
léčebná
rehabilitaci,
kterou
zdravotní
pojišťovny
nenasmlouvají.
Tedy provádíme a zajišťujeme zejména skupinová rekondičně rehabilitační
cvičení. Pozornost je také věnována nácviku soběstačnosti (nácvik sedu, stoje,
chůze). Jsou používány různé rehabilitační pomůcky, jako jsou berle, chodítka
různého typu a pomůcky k obnovení jemné motoriky ruky(vše zajišťuje
Bc.Tereza Mottlová, Bc.Tereza Štípková a Mgr.Helena Pejcharová). Zachování
mobility a soběstačnosti našich uživatelů je cílem a motivem Domova. Prostory
rehabilitace jsou vybaveny lehátky, přístrojem pro lymfodrenáž a léčebným
ultrazvukem. Dále byla zřízena druhá tělocvična s cvičebním náčiním (labilní
plošiny, žíněnka, overbally , velký gymnastický míč, ribstole, terabandy). Zde
jsou prováděna kondiční cvičení, stabilizační a senzomotorická cvičení pro
lepší stabilitu a koordinaci těla. Poslední pořízenou místností je vodoléčba
s částečnou vířivkou na dolní končetiny, která slouží hlavně pro relaxaci,
uvolnění a prokrveni dolních končetin.
Domov zajišťuje či zprostředkovává též kadeřnické a pedikérské služby.

V Domově se zaměřujeme na programy, které se orientují především na rozvoj
volnočasových aktivit seniorů, které aktivně pomáhají vyplnit volný čas,
navázat nová přátelství, upevnit soužití v kolektivu, předcházet depresím a
špatné náladě, usnadnit život v novém prostředí a pomoci se začleněním mezi
ostatní obyvatele.
Cílem volnočasových aktivit je zdárně rozvíjet komunikaci mezi uživateli a
podporovat rozvoj hrubé a jemné motoriky, udržovat uživatele v dobré nejen
fyzické, ale současně i psychické kondici.
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Domov velmi aktivně a na dobré úrovni spolupracuje s obecním úřadem a
také se základní a mateřskou školou ve Vejprnicích, které pořádají několikrát
v roce vystoupení pro naše uživatele.
Kromě velké jídelny, kde se mohou konat větší akce či představení, máme
knihovnu s čítárnou doplňovanou zajímavými knihami a átrium k posezení
v příjemném prostředí vždy s aktuálním denním tiskem.
Dále promítáme filmy pro pamětníky a pravidelně dojíždí do našeho
Domova harmonikář a potěší známými lidovými písničkami uživatele Domova,
kteří si s ním rádi zazpívají jen tak pro radost nebo při příležitosti oslav
narozenin, svátků či jiných výročí obyvatel Domova.
Taktéž spolupráce s Římskokatolickou farností Plzeň-západ je na velice
dobré úrovni a pan farář Miroslav Verčimák Domov pravidelně ve čtvrtek
navštěvuje a poskytuje duchovní služby. Bohoslužby je možné také
navštěvovat přímo v kostele Svatého Vojtěcha, který je přes náves ve
Vejprnicích – vzdálen asi 300 metrů.
Velmi oblíbenými se také staly posezení na zadní terase našeho Domova a
opékání buřtů a kavárnička.
V závěru výroční zprávy uvádíme výčet hlavních kulturních akcí a
aktivizačních činností Domova
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Úhrady a sazebníky poskytovaných služeb
Každý uživatel má dle zákona o sociálních službách s Domovem uzavřenu
smlouvu o poskytování služeb sociální péče. Uživatel hradí služby na základě
tohoto smluvního vztahu - dle výměru úhradu za ubytování, stravu a služby
vč. fakultativních činností dle stanovených a zveřejněných sazebníků.
Pokud by uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní
měsíc nezůstala zákonem stanovená částka ve výši alespoň 15 % jeho
měsíčního příjmu, výše úhrady se sníží. Do celkového příjmu se nezapočítává
přiznaný příspěvek na péči, který je podle zákona příjmem Domova.
Nedostačuje-li příjem uživatele na úhradu služeb, je oslovena rodina, resp.
osoba blízká ohledně podílení se na úhradě nákladů na poskytované služby,
s níž je uzavřena dohoda o spoluúčasti na úhradě služeb a péče.
Měsíční úhrady lze dle domluvy realizovat prostřednictvím „hromadného
seznamu“, kdy je důchod přímo zasílám na účet Domova a dle pravidel ČSSZ
vyplácen, nebo lze platbu zasílat z účtu příp. uhradit hotově v pokladně
Domova.
Sazebník je k dispozici na www.baculus.cz
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Vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních službách
Kromě poskytování registrovaných služeb dle zákona o sociálních službách
v roce 2017 obdobně jako v předchozích letech organizoval Baculus, o.p.s.
vzdělávací kurzy pro sociální pracovníky- kurz Pracovník v sociálních
službách se zaměřením na přímou obslužnou péči v rozsahu 152 hodin a kurz
Pracovník v sociálních službách se zaměřením na základní výchovnou
nepedagogickou činnost v rozsahu 182 hodin.
Baculus o.p.s. v roce 2017 pokračoval ve vzdělávání pracovníků
v sociálních službách podle vydané akreditace č. 2017/006 – PK a
č. 2017/007 - PK.

12

Výroční zpráva za rok 2017
Baculus, o.p.s.

PERSONÁLNÍ ÚDAJE – pracovníci, mzdové náklady…
Zaměstnanci Baculus, o.p.s. v pracovním poměru uzavírají pracovní
smlouvy příp. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v souladu se
zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., v platném znění, dle něhož jsou též
odměňováni.
Sociální, ošetřovatelská a zdravotní péče o uživatele Domova je zajištěna
nepřetržitě, a to pracovníky v přímé obslužné péči a všeobecnými sestrami
v rozsahu denních služeb od 7 – 19 hod denně. Všeobecné zdravotní sestry
jsou registrované dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění (všechny
obdržely osvědčení o odborné způsobilosti, která jim umožňuje vykonávat
zdravotnické práce bez odborného dohledu).
Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovnice se dále vzdělávají
dle § 111 odst. 1 a § 116 odst. 9 zákona o sociálních službách, a to zejména
na školicích akcích pořádaných Domovem nebo externě.
Zaměstnanci Domova si průběžně doplňují vzdělání dle potřeby ke své
kvalifikaci. Zúčastňují se vzdělávacích seminářů a kurzů, účastní se supervize
s externím supervizorem, každoročně probíhá školení řidičů. Pracovník
údržby absolvuje předepsané odborné přezkušování.
Zaměstnanci v pracovním poměru pracovali přímo v Domově.

•
•
•
•
•
•

Zaměstnanci Domova jsou rozděleny dle organizační struktury takto:
vedoucí organizace – ředitelka Baculus, o.p.s. /sociální pracovnice
úsek přímé péče zdravotní sestry a pracovníci v přímé obslužné péči
stravovací úsek 3 pracovnice a pomocná síla
správce – údržba
úklid (zajišťován externí úklidovou firmou)
účetnictví (zajišťováno externí účetní firmou)
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MAJETEK a HOSPODAŘENÍ – rozbor ekonomických činností
Rozvaha k 31.12.2017 /kč/
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6.3

Přehled zdrojů, resp. dotací v roce 2017 Baculus, o.p.s. /v Kč/
Zdroje

Dotace MPSV – domov pro seniory
Dotace MPSV – domov se zvláštním režimem
Dotace Plzeň-město domov pro seniory
Dotace Plzeň-město domov se zvláštním
režimem
Úhrady od zdravotních pojišťoven
Příspěvek-Úřad práce
Dary

Celkem

3 053 829
2 150 594
1 450 000
1 100 000
426326
0
0

Zdroj: účetnictví Baculus, o.p.s. – z informačního systému Kaiser SQL

Komentář:
Účetnictví bylo vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ČSU
č.401 až 413 a vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného, vše v
platném znění. Všechny poskytnuté dotace byly vyúčtovány v požadovaných
termínech a dle smluv o jejich poskytnutí. V uplynulém účetním období 2017 byla
vytvořena ztráta ve výši 988 tis. Kč. U hlavní činnosti byla ztráta 992 tis. Kč, u
činnosti hospodářské (FVE) byl zisk 4 tis. Kč. Příjmy za služby, které tvoří
rozhodující část výnosů hlavní činnosti byly proti předcházejícímu roku vyšší o 407
tis. Kč, provozní dotace o 1 224 tis. Kč vyšší. Výnosy hlavní činnosti celkem činily
20 031 tis., náklady na hlavní činnost 21023 tis. Z jednotlivých nákladových
druhů jsou největší osobní náklady (10 668 tis. Kč). Proti předchozímu roku došlo
ke zvýšení osobních nákladů o 1 012 tis. Kč.
Přidaná hodnota vzrostla na hodnotu 2 138 tis. Kč. Proti roku 2016 kdy byla 2 032
tis. Kč. Vedle hlavní činnosti provozuje účetní jednotka i činnost hospodářskou, a
to provoz FVE. Příjmy z této činnosti byly 21 tis. náklady 17 tis. Z nich největší podíl
tvoří odpisy, které nezasahují do peněžního toku těchto příjmů.
Závěrem konstatuji, že přestože se podařilo zvýšit tržby za služby hlavní činnosti,
došlo z důvodu nárůstu osobních nákladů a nutných nákladů na opravy a údržbu
a í k vytvoření ztráty ve výši 988 tis. Kč
Ing. Petr Mezera
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Závěr
Závěrem lze konstatovat, že obecně prospěšná společnost Baculus, o.p.s.
v roce 2017 své poslání plnila a poskytováním služeb naplňuje stanovené cíle
i poslání organizace.
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Poděkování:
Vážíme si Vás všech, kteří s námi spolupracujete, věnujete nám svůj čas, rady
a peníze. Děkujeme
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PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH, KULTURNÍCH A ZÁJMOVÝCH
UDÁLOSTÍ
v Domově poklidného stáří Vejprnice v roce 2017

Leden
•
•
•
•
•
•
•

Únor
•
•
•
•
•
•
•

skupinové cvičení s fyzioterapeutkou - každý týden
návštěva faráře - každý týden
zpívaná s Honzou Schimmerem - klávesy
předčítání v atriu Domova
vyrábění
zpívaná s panem PaedDr.Oulíkem - harmonika
“kavárnička”
skupinové cvičení s fyzioterapeutkou - každý týden
návštěva faráře - každý týden
CANISTERAPIE
zpívaná s panem Jirákem - harmonika
předčítání v atriu Domova
“kavárnička”
zpívaná s panem PaedDr.Oulíkem - harmonika

Březen
•
•
•
•
•
•
•
•

skupinové cvičení s fyzioterapeutkou - každý týden
návštěva faráře - každý týden
“kavárnička”
přednáška - chovná stanice Rokycany - p.Moulis
přednáška - plzeňská ZOO - p.Vobruba
zpívaná s Honzou Schimmerem - klávesy
zpívaná MiliBand - kytary
zpívaná s panem PaedDr.Oulíkem - harmonika
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Duben
•
•
•
•
•
•
•
•

skupinové cvičení s fyzioterapeutkou - každý týden
návštěva faráře - každý týden
zpávaná s panem Jirákem - harmonika
ZUMBA - taneční vystoupení dětí
barvení velikonoční vajíček
předčítání v atriu Domova
zpívaná s panem PaedDr.Oulíkem - harmonika
zahradní grilování s muzikou

Květen
•
•
•
•
•
•
•
•

skupinové cvičení s fyzioterapeutkou - každý týden
návštěva faráře - každý týden
zpívaná s Ondrou a Vencou - kytary 2x
oslava 100.narozenin
předčítání v atriu Domova
vyrábění
Canisterapie
zpívaná s panem PaedDr.Oulíkem - harmonika

Červen
•
•
•
•
•
•
•
•

skupinové cvičení s fyzioterapeutkou - každý týden
Canisterapie - každý týden
předčítání v atriu Domova
zahradní grilování
vystoupení dětí ZŠ - flétny
zmrzlinová party na zahradě
zpívaná s panem PaedDr.Oulíkem - harmonika
zpívaná s Ondrou a Vencou - kytary

Červenec

• skupinové cvičení s fyzioterapeutkou - každý týden
• zpívaná s panem PaedDr.Oulíkem - harmonika 2x
• vyrábění
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Srpen
•
•
•
•
•

Září
•
•
•
•
•
•

skupinové cvičení s fyzioterapeutkou - každý týden
zpívaná s panem PaedDr.Oulíkem - harmonika 2x
zpívaná s Ondrou a Vencou - kytary
setkání klientů s vedením Domova
zpívaná s p.Fousem - kytara
skupinové cvičení s fyzioterapeutkou - každý týden
zpívaná s Vencou Markem - kytara
zpívaná s panem PaedDr.Oulíkem - harmonika 2x
zpívaná s Ondrou a Vencou - kytary
předčítání v atriu Domova
vyrábění

Říjen
•
•
•
•

skupinové cvičení s fyzioterapeutkou - každý týden
zpívaná s panem PaedDr.Oulíkem - harmonika 2x
“kavárnička”
vědomostní kvíz

Listopad
•
•
•
•
•

skupinové cvičení s fyzioterapeutkou - každý týden
zpívaná s panem PaedDr.Oulíkem - harmonika 2x
výroba ptačí budky
akce “PROCVIČUJ MOZEK”
zpívaná s Ondrou a Vencou - kytary

Prosinec
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skupinové cvičení s fyzioterapeutkou - každý týden
hudební vystpupení Plzeňské filharmonie
mikulášské posezení v jídelně
zpívaná s Ondrou a Vencou - kytary
pečení vánočního cukroví
herní odpoledne
zpívaná s panem PaedDr.Oulíkem 2x
zpívaná s panem Jirákem - harmonika
vánoční besídka dětí ZŠ Vejprnice
vánoční tradice - posezení
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Kde nás najdete + kontakty:
Adresa sídla Baculus, o.p.s. i Domova poklidného stáří Vejprnice:
Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27

GPS: 49°43'43.106"N, 13°16'41.621"E

Další informace, dokumenty, fotografie či virtuální prohlídku najdete na:
www.baculus.cz

kontaktní údaje:
Recepce Domova

•

377 815 111

Ředitelka Baculus, o.p.s./Sociální pracovnice
Mgr. Markéta Zahálková
• 377 815 111

info@baculus.cz

725 737 612

marketa.zahalkova@baculus.cz
SZP - zdr.sestry, ordinace

PSP - služba /24 hod/
Kuchyně

•

377 815 113

725 354 003

•

377 815 114

725 354 004

•

377 815 115
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Výroční zpráva o poskytování informací dle ustanovení § 18 zák. č.
106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů – za rok 2017
Písm. a) Počet podaných žádostí a informace: 0
Počet vydaných rozhodnutí a odmítnutí žádosti: 0
Písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti
a poskytnutí informace:
Žádné rozhodnutí Domova poklidného stáří Vejprnice, Baculus, o.p.s.
nebylo přezkoumáno soudem.
Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se
soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně
nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
Nebyly vynaloženy žádné výdaje
Písm. d) Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
Písm. e) Počet stížností podaných podle § 16a zák. č. 106/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení: 0
Písm. f) Další informace vztahující se k uplatňování zák. č. 106/1999 Sb, ve
znění pozdějších předpisů:
Nebyly poskytnuty žádné další informace
Ve Vejprnicích dne 2.1.2018

Mgr.Markéta Zahálková
Ředitelka Baculus, o.p.s.
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