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Historie 
 

 
Historie Domova sahá a� do roku 1996. Tehdy se pøedstavitelé tehdej�ího Okresního úøadu Doma�lice a 

Okresního ústavu sociálních slu�eb Doma�lice rozhodli øe�it tí�ivý nedostatek míst v sociálních zaøízeních pro obèany, kteøí 
pro�ívají podzim svého �ivota a potøebují podat pomocnou ruku. Místem, na kterém mìl vzniknout zcela nový domov 
dùchodcù, se stalo mìsto Kdynì, pøesnìji objekt bývalých kasáren. A to ze dvou dùvodù: díky vstøícnosti pøedstavitelù 
Mìsta Kdynì a výhodné geografické poloze. 

 
Investor výstavby, Okresní ústav sociálních slu�eb Doma�lice, po poskytnutí dotace Ministerstvem práce a 

sociálních vìcí, zapoèal stavbu v roce 1997. Av�ak je�tì tentý� rok byly finance pro tento projekt zastaveny a stavba byla 
zakonzervována. Stavba se opìt rozbìhla v roce 1999. Po zru�ení okresních úøadù zaèátkem roku 2003 se tento témìø ji� 
dokonèený objekt stal majetkem Plzeòského kraje. 

 
Domov dùchodcù Kdynì jako organizace byl zøízen na základì usnesení Zastupitelstva Plzeòského kraje è. 273/02 

ze dne 10.12.2002. V této dobì je�tì ale nepøebral �ádný movitý ani nemovitý majetek. Slavnostnì otevøen byl Domov 
dùchodcù Kdynì 3.7.2003. 

 
Na základì následných rozhodnutí Zastupitelstva Plzeòského kraje byl pøeveden dnem 1.9.2004 nemovitý a dnem 

30.9.2004 movitý majetek do správy Domova dùchodcù Kdynì.  
 

 



Poslání 
 
 
 �Poskytování ústavní sociální péèe obèanùm, jejich� �ivotní potøeby nejsou dostateènì zabezpeèeny a kteøí 
ústavní sociální péèi potøebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, vìku nebo z jiných vá�ných dùvodù. Poskytování 
komplexní péèe, vèetnì nároèné o�etøovatelské péèe.�1  

 
Podat pomocnou ruku tìm, kteøí u� na tímto svìtem sami �jít� nemohou. Vytvoøit pro nì Domov, který se nejvíce 

bude podobat tomu pravému. Vybudovat pro nì prostøedí, ve kterém u� nebudou muset podzim svého �ivota pøe�ívat, 
ale budou jej moci naplno pro�ívat. 
 

Právní postavení organizace 
 
Domov dùchodcù Kdynì je pøíspìvkovou organizací Plzeòského kraje, je právnickou osobou vystupující v právních 

vztazích svým jménem a nesoucí odpovìdnost z tìchto vztahù 
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Èísla pod názvy oddìlení znamenají poèet pracovníkù. 
 

Aktuální stav ke dni 31.12.2004 



Pøíchod do Domova 
 
 

Pøed pøíchodem 
 
 Pokud se èlovìk rozhodne, �e by se chtìl stát obyvatelem Domova, musí jako i v ostatních domovech vyplnit 
standardní dotazník �ádost o umístìní do ústavu sociální péèe pro dospìlé obèany. Tento dotazník získá pøímo v Domovì, 
na Krajském úøadì Plzeòského kraje a nebo na internetových stránkách. 
 
 Po odeslání vyplnìného a podepsaného dotazníku na adresu Krajského úøadu Plzeòského kraje je �adatel zaøazen 
do poøadníku. O umístìní rozhoduje odbor sociálních vìcí a zdravotnictví Plzeòského kraje.     
  

 
Pøíchod 

  
Po výzvì k nástupu pøichází obyvatel do Domova. Zde se ho ujímá sociální pracovnice, která ho nejprve 

Domovem provede a poté mu pomù�e se ubytovat. Nový obyvatel si s sebou mù�e pøinést vìci sobì milé, od hodin a� po 
malé kusy nábytku èi televizi. 
  

Zatímco se nový obyvatel seznamuje s prostøedím Domova, sna�í se personál poznat svého 
obyvatele co nejlépe. Z neformálního rozhovoru poznává, jak �il pøed tím, 
na co byl zvyklý, co má rád. Na základì tohoto rozhovoru zamìstnanci 
zvá�í, v èem mohou vyjít obyvateli vstøíc a jaké jeho oblíbené èinnosti jsou 
i v Domovì realizovatelné. Pøíkladem je zalo�ení záhonu pro obyvatele, 
kteøí byli zvyklí pracovat na svých zahrádkách a mají potì�ení z kvìtin, 
vypìstovaných vlastníma rukama. 
  



        

Ergoterapie 
 

  
Smyslem �ivota ka�dého z nás by mìlo být zùstat aktivní a èinorodý co nejdéle. Pokud máme nìjaký cíl, nìco, 

naè upíráme svoji pozornost, na co se tì�íme, co nás naplòuje a co nám otevírá nové obzory (a� u� formou nových 
poznatkù èi formou zá�itkù), �ivot pro�íváme radostnìji, s optimismem a s urèitým nadhledem. To nám pomáhá lépe se 
vyrovnávat s problémy. 
 
 Obvykle si starý èlovìk tì�ko zvyká na nové vìci, èasto i na malièkosti. Jak tì�ký pro nìj asi mù�e být pøechod do 
úplnì cizího prostøedí?  

 
Stává se, �e staøí lidé, kteøí byli �vytr�eni" ze svých koøenù, mohou snadno ztratit jakýkoliv smysl svého bytí, 

uzavírají se, chøadnou. Èasto se jim v tomto nedostává pomoci, a� u� z dùvodu nedostatku prostøedkù, èasu èi 
nepochopení ze strany jejich okolí. 

 
Vytvoøit podmínky pro plnohodnotný a ��astný �ivot si klade za cíl právì novì zøízená ergoterapeutická dílna 

Domova. Snahou pracovníkù této dílny je vytvoøit a zavést co mo�ná nejvìt�í poèet aktivit, které by oslovily co nejvíce 
obyvatel. 

 
Pro ty, kteøí se nebojí vyzkou�et nìco nového a mají radost ze své práce, je urèena rukodìlná dílna. Ti, kteøí rádi 

vaøili, se mohou uplatnit a podìlit se o zku�enosti s ostatními v koutku kuchtìní. Pro ty, kteøí rádi bystøí svoji pamì�, je 
pak urèeno trénování pamìti. Výèet dal�ích mo�ných zpùsobù trávení volného èasu následuje: 

 
 koutek kuchtìní - vaøení a peèení dle nápadù a návrhù obyvatel 
 rukodìlná dílna - zahrnuje v�echny zpùsoby  
                                   výtvarné èinnosti - od výroby pøáníèek a� po �ití 
 trénování pamìti  



 pøedèítání a diskuse o daném tématu 
 zpívání 
 spoleèenské hry (skupinovì i individuálnì) 
 kavárnièka 
 individuální pohovory s lidmi, kteøí si potøebují s nìkým pohovoøit o svém problému, nebo kteøí se vzhledem ke 

své imobilitì nemohou zúèastnit rùzných aktivit. Pro takové jsou urèeny jiné druhy èi zpùsoby èinností. 
 cílená ergoterapie � cvièení horní konèetiny na základì diagnózy podle ergoterapeutického plánu 
 arteterapie 
 narozeninová hlá�ení 
 poøádání besídek a diskuzí 

 
 Je my�leno i na obyvatele, kteøí jsou trvale 

upoutáni na lù�ko nebo kteøí se nemohou úèastnit 
aktivnìji spoleèenského �ivota z dùvodu rùzných 
zdravotních omezení formou individuálních 
rozhovorù, kdy je brán ohled na jejich omezení a realizace probíhá pøedev�ím podle jejich pøání a 
potøeb. 

 
 

Budoucnost 
 

Do roku 2005 si oddìlení ergoterapie klade za cíl pøedev�ím zintenzívnìní péèe o obyvatele s dùrazem na 
individuální péèi o obyvatele s omezením, poøádání rùzných akcí (napø. ma�karní ples, �áteèková zábava, Den �en, 
turnaje v karetních èi deskových hrách, zaji�tìní rùzných vystoupení, sportovní hry atd.), spolupráci s dìtmi z místní Z� 
na základì dobrovolnosti a zaèlenìní �ir�í veøejnosti do chodu domova. Dále pak vydávání èasopisu, zavedení canisterapie 
a muzikoterapie. V neposlední øadì pak zalo�ení filmového klubu. 

 
 



Zúèastnilo se
57%

Nezúèastnilo se
43%

Statistika 
 

Proto�e ergoterapie byla zøízena a� ke konci roku 2004, ní�e uvedená statistika se vztahuje pouze k poslednímu 
mìsíci v roce, prosinci:   
Koutek kuchtìní - peèení vánoèního cukroví - úèastnilo se 28 obyvatel,  
z toho 10 lidí bylo více ne� tøikrát (a� 7x), 2 lidé tøikrát, 6 lidí dvakrát, 10 lidí jednou. 
 
Rukodìlná dílna - výroba vánoèní dekorace, vánoèních pøání - úèastnilo se 45 obyvatel,  
z toho 7 lidí bylo více ne� tøikrát (a� 6x), 6 lidí tøikrát, 10 lidí dvakrát, 22 lidí jednou 
 
Kavárnièka - povídání, hraní spoleèenských her, zábavné trénování pamìti -  úèastnilo se 25 obyvatel,  
z toho 1 obyvatel ètyøikrát, 6 obyvatelù tøikrát, 7 obyvatel dvakrát, 11 obyvatel jednou 
 
Pøedèítání � úèastnilo se 12 obyvatel,  
z toho 4 lidé byli dvakrát.  
 
Individuální pohovory byly celkem 20krát.  
 
Vý�e zmínìných aktivit se zúèastnilo celkem 55 obyvatel z 96.  
Celkem bylo v prùbìhu tohoto období poøádáno 31 aktivit, dopoledních i odpoledních. 
 

  



Rehabilitace 
  

 
V rámci léèebné tìlesné výchovy rehabilitaèní pracovnice cvièily s obyvateli ve skupinkách, které sestavily podle 

fyzických mo�ností obyvatel a druhù posti�ení. Dále i individuálnì, kdy se øídily aktuálními potøebami. Nácvik chùze se 
takté� øídil specifickými potøebami obyvatel a stupnìm jejich mobility.  

 
Pøi skupinovém cvièení se vyu�ívaly mnohé pomùcky (overbally, èinky thera-bandy, krou�ky, �ebøiny, velké 

míèe,masá�ní míèky...), aby cvièení bylo pestré a zároveò poutavé. Cvièení bylo zamìøeno pøedev�ím na uvolòování 
zkrácených a posilování oslabených svalù, zvý�ení fyzické kondice a úlevu od bolesti pøi pohybu. Bìhem individuální 
rehabilitace byly vyu�ívány rùzné metodiky (Kabátova technika, Frankelovo cvièení, cvièení dle svalového testu, 
mobilizace, mìkké techniky....) a pomùcky. K nácviku chùze se vyu�ívá mnoho rùzných typù chodítek a pomocných holí. 

 
Fyzikální terapií se rozumí elektroléèba, ultrazvuková terapie, magnetoterapie, léèebné masá�e a hydroterapie. Ta 

je provádìna v bazénu, kde se osvìdèil volný pohyb ve vodì a aquagymnastika. 
 

Budoucnost 
 
 V roce 2005 si rehabilitace pøeje zvý�it poèet obyvatel, kteøí se budou ochotnì podílet na zlep�ování svého 
zdravotního stavu. Je snahou zvý�it odbornost pracovníkù a zajistit jejich odborné vedení. 
 

 



Statistika 
 
Bìhem roku 2004 bylo prùmìrnì zapojeno do rehabilitaèních procedur 59 obyvatel. 
 

Léèebná tìlesná výchova 
 

individuální cvièení:  17 osob  337x  / mìsíc 
skupinové cvièení:    21 osob (3 skupiny)  60x / mìsíc 

nácvik chùze:     12 osob 218x / mìsíc 
 
 

Fyzikální terapie 
elektroléèba 

 2 osoby 14x / mìsíc 
ultrazvuk 

 1 osoba 7x / mìsíc 
magnet 

 2 osoby 14x / mìsíc 

masá� 
 2 osoby 14x / mìsíc 

bazén 
 6 osob  18x / mìsíc 
 

 



Zdravotní péèe 
 

 
 Pomáhat èlovìku, kterému ji� fyzické nebo psychické síly ubývají, je nelehký úkol. Tato péèe je poskytována 
kvalifikovanì, lidsky dùstojnì, s cílem uspokojení potøeb obyvatele a zachování, pøípadnì zlep�ení kvality �ivota. Jedná se 
zejména o pomoc pøi komplexní péèi o vlastní osobu - pøi hygienì, oblékání a stravování. 

Zdravotní péèi, vèetnì nároèné o�etøovatelské, provádí v Domovì pro 96 obyvatel, kteøí bydlí v 12 jednolù�kových 
pokojích a ve 42 dvoulù�kových pokojích, kvalifikované zdravotní sestry a pracovníci sociální péèe. 

Praktický lékaø do Domova dochází pravidelnì dvakrát v týdnu. Domov dále spolupracuje s dal�ími odbornými 
lékaøi, kteøí nav�tìvují Domov v pøípadì potøeby. 

 
Svobodná vùle obyvatele 

 
Obyvatelé mohou rozhodovat o svém volném èase � mají mo�nost vybrat si z �iroké nabídky organizovaných 

aktivit. O ka�dé aktivitì jsou informováni, pøípadnì osobnì pozváni. Úèast je zcela dobrovolná. 
V�ichni mohou pøednést své nápady a návrhy ohlednì chodu domova. Jsou brány vá�nì jejich pøipomínky, které 

jsou s dotyèným osobnì projednávány. Pokud je to mo�né, je mu vyhovìno, pøípadnì je nalezeno kompromisní øe�ení. 
 

 



Skladba obyvatel z hlediska diagnózy 
 

Nemoci vý�ivy a látkové výmìny 3  Nemoci za�ívacího ústrojí 5 
Du�evní poruchy 59  Nemoci moèového systému 8 
Nervové nemoci 10  Nemoci pohybového ústrojí 57 
Nemoci obìhového systému 58  Nádorová onemocnìní 8 
Nemoci dýchacích cest 10  Skleróza 80 
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Lékaøská o�etøení 
 

Praktický lékaø 1111  Urolog 63 
Psychiatrie 119  Neurolog 5 
Oèní 82  Ko�ní 4 
Zubní 53  Interna 5 
Ortopéd 12  Protetik 2 
Chirurg 80  ORL 26 

 
Èísla znamenají poèet o�etøení. 

 

 
 

Podávaná strava podle diet 
 

Normální strava 48 
Dna 4 
Dieta �etøící 5 
Dieta diabetická 31 

 



Kulturní a spoleèenské akce v roce 2004 
 

 

 
 

Výlety a procházky po okolí po celý rok 2004 
Ka�dý týden ve støedu je slou�ena v Domovì m�e svatá. 

Vystoupení kouzelníka duben 2004 
Výlet do plzeòské ZOO èerven 2004 

Výstava �Umìlec v nás� èervenec  srpen 2004 
Výstava obrazù D. Eisnera         Vánoèní besídka dìtí Z� Kdynì 2.12.2004 

Mikulá�ská nadílka 5.12.2004 
Vánoèní besídka dìtí M� Markova 6.12.2004 
Vánoèní besídka dìtí M� Dìlnická 14.12.2004  
Vánoèní besídka dìtí dru�iny Z� Kdynì 16.12.2004 
Vánoèní besídka dìtí PS Safír Kdynì 17.12.2004 

Vánoèní besídka dìtí Z� Kdynì 20.12.2004 
Zdobení perníèkù obyvatelé Domova s dìtmi Z� Kdynì 

Vánoèní koncert dìtského pìveckého souboru Radost 22.12.2004 
�ivý betlém � dìti Z� Kdynì 22.12.2004 

Pøedávání vánoèní dárkù � 23.12.2004 
Kabaretní pøedstavení dobrého vojáka �vejka (p. Jehlík)  31.12.2004 



62%

33%

5%

Dotace ze státního rozpoètu
Úhrada od obyvatel
Ostatní výnosy

Finanèní zpráva 
 

 
Výkaz zisku a ztrát za rok 2004 

 
Náklady  Výnosy 

Materiál 4 585  Dotace ze státního rozpoètu 12 199 
Energie 1 575  Úhrada od obyvatel 6 678 
Mzdy a OON 11 557  Ostatní tr�by  992 
Ostatní náklady 2 181  Úroky 21 
Zisk 49  Ostatní výnosy 57 
Celkem 19 947  Celkem 19 947 

 

 

 

Èástky jsou v tisících Kè. 
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Statistika 
 

 
Podle vìku obyvatele 

 

 

 

 



trvale upoutaní na 
lù�ko

22
23%

mobilní za pomoci 
druhé osoby 

5
5%

mobilní za pomoci 
technických 

pomùcek
33

34%

mobilní
36

38%

                              Podle poètu obyvatel 
 

 Celkem Mu�i �eny 
Kapacita 96 - - 
Stav k 31.12.2004  96 27 69 
Pøijato v roce 2004 19 5 14 
Propu�tìno v roce 2004 1 0 1 
Zemøelo v roce 2004 18 5 13 

 
                                Podle mobility 

 
 
 

 

 
 

 



Pekárny a cukrárny 
Klatovy, a.s. 

Za Tratí 602, Klatovy 

DSD METALIC Trade s.r.o. 
Prádelny � velkokuchynì 

Slovanská 26, Plzeò 

GASTRO Vaizová s.r.o. 
Potraviny 

Loza 98, Dolní Bìlá 

Pavel Schreiner 
Nábytek  

Masarykova 224, Kdynì 

Profesní odìvy a 
obuv 

Zelenina Onions 
Cihláøská 504, Doma�lice 

 Podìkování 
 
 
Tisk této bro�ury byl hrazen ze sponzorských darù ní�e uvedených firem. Tímto bych rád vyjádøil upøímné 

díky za projevenou náklonnost.  
 
 

 

Dodavatel 
programového 

vybavení 



Závìrem 
 

 
Tato výroèní zpráva slou�í zároveò jako informaèní materiál pro ty, kteøí chtìjí, aby se Domov dùchodcù Kdynì 

stal i jejich domovem. 
Personální zmìny v roce 2004 

  
Rok 2004 pøinesl mnohé zmìny. Napjaté vztahy mezi zamìstnanci a vrchní sestrou vyústily koncem dubna 

k odvolání øeditele Domova. Zároveò s jeho odvoláním ukonèily pracovní pomìr vrchní sestra a obì stanièní sestry. 
 Vedením Domova byl povìøen dosavadní zástupce øeditele. Funkce stanièních sester byla zru�ena. Byl posílen 
ni��í zdravotní personál a rehabilitace. Cílem sna�ení tehdej�ího vedení bylo zklidnit velmi napjatou atmosféru v Domovì. 
 1. øíjna 2004 byl jmenován nový øeditel Domova.  
 

Podìkování 
 
 Chtìl bych podìkovat v�em, kteøí se podíleli na pøípravì této výroèní zprávy. 
 

Slovo na závìr 
 
Dìkuji v�em lidem dobré vùle, kteøí v loòském roce jakýmkoli zpùsobem pomohli svými skutky milosrdné lásky 

naplòovat poslání Domova. V�em, kteøí bez nároku na vlastní slávu �íøili kolem sebe opravdové lidství a pøilo�ili ruku 
k dílu. Tìm, kteøí umí naslouchat potøebám druhých a vidí ve v�ech situacích èlovìka, o nìho� jde pøedev�ím.  

Pøál bych sobì a zejména v�em obyvatelùm i zamìstnancùm Domova takových lidí co nejvíce. 
 
 
 

Mgr. Jakub �ákavec 
øeditel   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Domov dùchodcù Kdynì 
Pod Korábem 669, 345 06 Kdynì 

Tel.: 379 410 620 
Fax: 379 410 625 

E-mail: info@dd.dokdyne.cz 
Http: dd.dokdyne.cz 

 
 
 
 
 

Bankovní spojení: 1013038280/5500 
IÈO: 750 07 746 

Statutární zástupce: Mgr. Jakub �ákavec 
Zøizovatel: Plzeòský kraj 

Typ organizace: pøíspìvková organizace 
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