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Úvod
DpS Bukov poskytuje a zajišťuje služby podle zákona č. 108 / 2006 Sb. s účinností od 1.1. 2007.
Kapacita v Domově pro seniory Bukov je 132 lůžek. DpS Bukov má zaregistrované dvě
registrace – Domov pro seniory s kapacitou 122 lůžek a Domov pro osoby se zdravotním
postižením s kapacitou 10 lůžek. Cílovými skupinami jsou senioři od věku 65ti let a zdravotně
postižení lidé od věku 26ti let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo jsou fyzicky handicapovaní a potřebují částečnou nebo úplnou podporu při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a další služby.
V roce 2016 byl průměrný věk našich uživatelů 82,9 let. Většinu uživatelů v našem zařízení tvoří
ženy. K 31.12.2016 bylo ubytováno 96 žen a 27 mužů. Nejstarší uživatelce bylo 97 let a
nejmladšímu uživateli bylo 50 let. Služby za rok 2016 byly poskytovány 147 uživatelům a
v pořádníku čekatelů bylo evidováno 930 žadatelů o umístění.

Domov pro seniory Bukov je moderní zařízení, které je téměř celé bezbariérové.

Poslání
Posláním Domova pro seniory Bukov je zajistit bezpečnou a odbornou podporu a péči svým
uživatelům sociálních služeb, odpovídajícím cílové skupině (senioři a fyzicky handicapovaní dospělí),
podpořit zachování jejich stávající soběstačnosti a původního životního stylu.

Dlabání dýní

Enkaustika
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Principy poskytovaných služeb
Úcta k člověku, podpora samostatnosti a nezávislosti, respektování vlastní volby uživatele
služby, respektování soukromí uživatele, respektování potřeb uživatele, péče je určována
individuálními potřebami, flexibilita, přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám
uživatele, vzájemná tolerance a důvěra.
Nezávislost a autonomie pro uživatele sociálních služeb, nikoli sociální vyloučení, partnerství a vůle
pracovat společně, ne odděleně, spolupracovat se Samosprávou obyvatel, zajistit dobrou kvalitu služeb
- pracujeme dle Standard kvality sociálních služeb – víme, že kvalitní služba poskytuje ochranu
zranitelným lidem, v našem případě seniorům a osobám se zdravotním postižením.

Poskytovaná péče a služby
Domov pro seniory Bukov poskytuje uživatelům ubytování, stravování, zajištění zdravotní a
ošetřovatelské péče, zajištění kontaktu se společenským prostředím, uspokojováním
psychosomatických, sociálních a společenských potřeb, podpora při aktivizačních činnostech ,
rehabilitace a další služby.
Služby jsou v Domově pro seniory poskytovány v souladu s platnou legislativou a
metodikou, s nimiž jsou zaměstnanci seznamováni ústně na poradách i v písemné formě (Vnitřní
pravidla, směrnice, Standardy sociálních služeb, manuály pro zaměstnance atd.) nebo se s nimi mají
možnost seznámit u ředitelky DpS a u sociální pracovnice.

Způsob podpory a pomoci
Konkrétní pomoc a podpora uživatelům Domova se zajišťuje různými způsoby a metodami, jako je
například pomoc při osobní hygieně, zajištění stravování, zajištění doprovodů, poskytování rad a
informací, rozhovory, kondiční cvičení a podobně.
V Domově pro seniory Bukov je uplatňována snaha o ochranu uživatelů, před předsudky a
negativním hodnocení, ke kterým by mohlo dojít v důsledku poskytování služby.
Úkolem Domova pro seniory Bukov

je tedy poskytování pobytových služeb sociální péče formou
celoročního pobytu v Domově pro seniory osobám starším 65 let a také tělesně handicapovaným mladším
osobám, které v důsledku svého věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou podporu a pomoc jiné osoby,
ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
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Vánoční večírek

Vystoupení umělecké školy a učitelského sboru

Canisterapie
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Domov pro seniory Bukov, p.o.
Domov pro seniory Bukov, p.o. vytváří příležitosti k tomu, aby uživatelé jeho služeb mohli uplatnit
vlastní vůli, ( Samospráva obyvatel, Domácí řád, Individuální plán podpory a péče, klíčoví pracovníci,
Kniha přání a stížností, anonymní schránka pro připomínky… ) jednat na základě vlastních
rozhodnutí, aby mohli být sami sebou, pokud to není v rozporu s platnou legislativou a metodikou a
vnitřními předpisy, pravidly Domova pro seniory Bukov.

Pamětní deska

Atrium

Cíl Domova pro seniory Bukov
Snaha o podporu soběstačnosti uživatele služby, o ochranu jeho soukromí, o respektování potřeb
uživatelů, o možnost udržení kontaktu s přirozeným prostředím, dále je to vzájemná harmonie prostředí
a mezilidských vztahů a v neposlední řadě je to i spokojenost uživatele sociální služby.
Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele
sociální služby se službami přizpůsobenými jeho specifickým potřebám.
Domov pro seniory Bukov naplňuje vysoký standard pro ubytování (jednolůžkové pokojové jednotky
s vlastním sociálním zařízením), který uspokojuje potřeby a požadavky uživatelů sociálních služeb a
zlepšoval jejich kvalitu života v sociálním zařízení.

Cíl sociálních služeb
Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce,
které poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního
společenství, žít běžným způsobem. Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný
život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné.
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Spolupráce s jinými organizacemi,
institucemi a zařízeními 2016
Spolupráce se vzdělávacími institucemi:
 MŠ a ZŠ Vinařská, Ústí nad Labem, p.o.
 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p.o.
 UJEP, Fakulta sociálně ekonomická a Fakulta pedagogická, Fakulta zdravotnických studií...
 Vyšší odborná škola zdravotnická a střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, p.o.

Trvalou a dobrou spolupráci udržujeme se zařízeními a organizacemi v přímé péči:













DPS Severní Terasa, p.o.
DPS Dobětice, p.o.
DPS Chlumec, p.o.
DPS Krásné Březno, p.o.
DPS Orlická, p.o.
DPS Velké Březno, p.o.
Dům pokojného stáří sv. Ludmily
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o.
DOZP Ústí nad Labem, p.o.
Senior CZ, s.r.o.
Krajská zdravotní – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, a.s. (ONP Ryjice)
VIA, s.r.o.

Spolupráce s místními úřady:









MmUL - Kancelář primátora, Kancelář tajemníka, Správní odbor, Odbor sociálních věcí,
Odbor kultury, sportu a sociálních služeb, Odbor městských organizací a školství, Odbor
kontroly, Finanční odbor
Koordinační skupinou pro seniory a mentálně postižené
Sociální komisí Rady města Ústí n/L / prostřednictvím koordinátora skupiny - KS/
Krajský úřad Ústeckého kraje
ÚMO město – kancelář starosty, Sociálně správní odbor
Kontaktní pracoviště ÚP – krajské pobočky v Ústí n/L, Děčíně, Praze, Liberci a Pardubicích
LPS OSSZ v Ústí nad Labem
LPS MPSV v Ústí nad Labem
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Organizační schéma
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
Za Vozovnou 783/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 445 55 661

Organizační schéma Domova pro seniory Bukov, p.o.
Ředitel organizace
Domov pro seniory
Bukov, p. o.
Péče o klienta

Sociální
pracovnice

Ergoterapeutka a
vedoucí úseku
sociální péče

Ošetřovatelka
– kondiční
cvičení

Ergoterapeutka

Provozní část

Zástupce
ředitele

Pracovnice
sociálních
služeb

Vedoucí
úseku údržby
a řidič

Ekonom a
mzdová
účetní

Vedoucí
zdravotní
sestra

Hospodářka,
hlavní účetní a
vedoucí úseku
úklidu

Údržbáři

Zdravotní
sestry
Uklízečky

Ošetřovatelka
Pradleny

Majetkový referent

S účinností od 1.4.2016
Zpracovala: Mgr. Věra Vonková, ředitelka Domova pro seniory Bukov, p.o.
Bc. Klára Štíchová, sociální pracovnice
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Vrátní

Provozně společensko-technické
členění Domova pro seniory Bukov
Domov pro seniory má 4 hlavní vchody v sekcích A, B, C a D. V přízemí sekci B se nachází
vrátnice.
V Domově se nachází šatny a kanceláře pro zaměstnance, sociální zařízení pro zaměstnance,
prostor vyhrazený pro kuřáky (zaměstnance).
Obytná část zahrnuje jednolůžkové pokojové jednotky s vlastní kuchyňskou linkou a sociálním
zařízením, dále jednolůžkové pokojové jednotky se sdílenou kuchyňskou linkou a sociálním zařízením
– tzn.
,0k1uchyňská linka a sociální zařízení jsou společné pro 2-3 jednolůžkové pokojové jednotky.
Obytnou část doplňují dva samostatné sprchové kouty pro ubytované uživatele sociálních služeb.
Společenská část zahrnuje účelově určené místnosti rozmístěné v prvním poschodí Domova, které
také propojuje sekce A, B, C a D: knihovnu, klubovnu, jídelnu, tělocvičnu a společnou kuchyňku.
Ergodílna pro zájmové činnosti se nachází v suterénu budovy B.
Stravovací část obsahuje pracovní úseky pro přípravu a vydávání teplých pokrmů, velkou a malou
jídelnu pro obyvatele Domova i zaměstnance v prvním poschodí sekce B.
Zdravotní část zahrnuje ordinaci lékaře a pracovnu sester v přízemí sekce B a pracovnu sester v sekci
C.
Správní část zahrnuje kanceláře administrativy v přízemí sekce B a v prvním poschodí sekce B a C.
Technická část zahrnuje jednotlivá zázemí pro úklid, praní, žehlení, sušení, opravu prádla, garáž,
údržbářskou dílnu, sklady, místnosti pro technická zařízení, strojovny výtahů a vzduchotechniky a
elektrorozvodnu .
Domov pro seniory Bukov je příspěvkovou organizací Magistrátu města Ústí nad Labem s vlastními účty,
hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem MmÚL, Krajským úřadem
Ústeckého kraje, MPSV ČR, dále s příspěvky od právnických a fyzických osob, příspěvky na péči, platbami
od zdravotních pojišťoven a finančními prostředky z pronájmů nebytových prostor.
Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající.
Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele.
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Hospodaření organizace 2016
Rozpis schváleného finančního plánu - rok 2016
Název organizace : Domov pro seniory Bukov
(v tis. Kč)
SR 2016

POLOŽKA
Nákladová část
50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM

4 050

spotřeba materiálu

700

spotřeba energie celkem

3 350

51 SLUŽBY CELKEM

5 323

52 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

14 192

53 DANĚ A POPLATKY CELKEM

3

54 OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM

50

55 ODPISY CELKEM

1 929

56 FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM

0

57 Náklady na prostředky státního rozpočtu, ÚSC rozpočtu a SF CELKEM

0

59 DAŇ Z PŘÍJMU

0

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku

NÁKLADY CELKEM
Výnosová část

800

26 347

60 VÝNOSY Z VL.VÝKONŮ A ZBOŽÍ CELKEM
výnosy z prodeje služeb

15 827
15 500

zapojení zisku z doplňkové činnosti

327

64 OSTATNÍ VÝNOSY

3 198

66 FINANČNÍ VÝNOSY

0

67 VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY StR,ÚSC A s SF

7 322

výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu

300

z toho: Úřad práce

300

výnosy z nároků na prostředky ÚSC

7 022

z toho: MmÚ (OMOS)

4 227

MmÚ (OŠKAS)

0

ÚK

2 795

výnosy z nároků na prostředky státních fondů

0

výnosy z ostatních nároků

0

VÝNOSY CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ( ZISK, ZTRÁTA )
Příspěvek na investice

26 347
0
0
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Vedení organizace
kontaktní osoby, kontakty, telefonní čísla, E -mail

Ředitelka organizace:
Mgr. Věra Vonková

reditelkads.vonkova@volny.cz,

tel.: 475 600 429
mob.: 603 147 561
Zástupce ředitele:

Alena Šmídová, tel. 475 600 638, 739 727 107

Sociální pracovnice:
Pavla Švejdarová, DiS.
Bc. Markéta Patzeltová
Bc. Klára Štíchová

svejdarova.ds@volny.cz
patzeltova.ds@volny.cz
stichova.ds@volny.cz

Tel.: 724 537 682
Tel.: 722 353 214
Tel.: 720 674 574

Fax: 475 600 388
Smluvní praktický lékař:

MUDr. Doris Těšinová

Poštovní adresa:
DpS Bukov, Za vozovnou 783/1, Ústí nad Labem, 400 01

Výroční zprávu Domova pro seniory Bukov, p.o. za rok 2016 zpracovaly:

Mgr. Věra Vonková
Pavla Švejdarová, DiS.
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