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SLOVO ŘEDITELE

Je tomu již deset let, co bylo v novodobé historii Palaty obnoveno 

vydávání výroční zprávy.  V každé jsou zaznamenány důležité udá-

losti, které mapují změny tohoto Domova. Zcela jistě mezi tyto udá-

losti  patří  ukončení rekonstrukce střechy v  historické části hlav-

ní budovy, která přispěla ke  zvýšení standardu ubytování desítek 

klientů v  podkroví. Rekonstrukce také umožnila zrušit posledních 

sedm třílůžkových pokojů v  jiných místech budovy. Na  první po-

hled neviditelná, avšak z mnoha důvodů důležitá je skutečnost, že 

dochází ke  snižování fl uktuace zaměstnanců. Stabilita pracovních 

týmů je nezbytným předpokladem umožňujícím postupné naplňo-

vání dlouhodobé koncepce rozvoje. Největší užitek z ní však mají 

klienti Palaty.

Že život se skládá zejména z mnoha malých drobností, je stará zná-

má věc. Stále častěji nám pomáhají s jejich realizací i dobrovolníci, 

jejichž práce je neméně důležitá. Stali se již neodmyslitelnou sou-

částí domova a těší nás, že přibývá těch, kteří nám pomáhají dlou-

hodobě.

Zajímavě přiblížit historii domova se podařilo v knize „ Lidé z Palaty“, 

která byla vydána u příležitosti 120. výročí otevření Domova. Věří-

me, že i  v této výroční zprávě najdete zajímavé informace o událos-

tech, které se konaly v uplynulém roce v tomto Domově.

Poděkování patří zaměstnancům Domova, zřizovateli a partnerům, 

bez jejichž práce a pomoci by nebylo možné rozvoj Domova rea-

lizovat. Zvláštní poděkování je určeno klientům Domova za  jejich 

trpělivost, pochopení a  vstřícnost po  celou dobu realizace rekon-

strukce střechy.

Ing. Jiří Procházka
ředitel 
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ZÁKLADNÍ ÚDA JE O PALATĚ

Zřizovatelem příspěvkové organizace Palata – Domov  pro zrakově 
postižené je Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2. 

Předmětem činnosti Palaty dle zřizovací listiny je:

Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., v plat-
ném znění, v domově pro osoby se zdravotním postižením, 

a to zejména: poskytování pobytových služeb osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu zrakového postižení a jejich si-
tuace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a kteří  ne-
mohou nebo nechtějí nadále zůstat ve svých domovech.
Dle zřizovací listiny Palata poskytuje i doplňkové služby.

POSLÁNÍ DOMOVA

Posláním Domova je komplexní služba lidem se zrakovým 
postižením. 

Cíle poskytovaných služeb jsou 
� podpora, rozvoj a zachování soběstačnosti klientů Domova
� zajištění důstojného prostředí a zacházení
� pomoc v udržování vztahů klientů s jejich původním prostře-

dím  

U klientů s přechodným pobytem podporujeme  návrat do domá-
cího prostředí  k původnímu způsobu života.
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120. V ÝROČÍ OTEVŘENÍ PALAT Y

Celý rok 2013 byl ve znamení oslav 120. výročí založení Palaty. 

V únoru proběhl 1. ročník akce „Když Palata tančí“, v průběhu  roku 

se konaly besedy o historii Palaty, které připravoval a moderoval 

Dr. Milan Zeman s hudebním doprovodem studentů Pražské kon-

zervatoře a Konzervatoře J. Deyla. V letních měsících se konal v za-

hradě zařízení „Canisterapeutický den s Prahou“. Samotná oslava  

k otevření Palaty v listopadu loňského roku hostila mnoho zajíma-

vých hostů, od tradičních sponzorů, zástupců spolupracujících or-

ganizací, přes současné i bývalé zaměstnance či potomky těch, kte-

ří zde pracovali před mnoha lety. Při této příležitosti byla veřejnosti 

představena nová kniha s názvem „Lidé z Palaty“, jejíž autorem je 

Dr. Zeman.

ROZŠIŘOVÁNÍM NABÍDK Y AK TIVIT, 
VZDĚLÁVÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ 

A ZK VALITŇOVÁNÍM 
POSK Y TOVANÝCH SLUŽEB 

NAPLŇUJEME CÍLE 
A POSLÁNÍ DOMOVA 

V Domově pokračují zavedené terapie jako jsou tréninky paměti, 

ruční práce, arteterapie, muzikoterapie, aromaterapie, skupinová 

čtení, rehabilitační cvičení, keramika a další.

Vzhledem k  velkému zájmu klientů jsme rozšířili četnost caniste-

rapie (aktivita se psy ) a přidána byla i další zooterapie se zakrslým 

králíkem. Pod vedením psycholožky probíhá taneční terapie, která 

se stala velmi oblíbenou a naši klienti mají možnost se zúčastňovat 

i tanečních soutěží mimo náš Domov. Ti, kteří rádi zpívají, mohou 

nově navštěvovat pěvecký sbor Sluníčko, kde si společně zazpívají 

a vystupují i na různých kulturních akcích. 

V roce 2013 pokračovalo školení metody práce s klientem s uplat-

ňováním Psychobiografi ckého modelu podle prof.  Böhma, kdy 

na základě životního příběhu každého klienta rozpoznáváme jeho 

individuální přání a potřeby. Zaměstnanci navštěvovali na základě 

svého pracovního zařazení také další odborná školení, jako např. 

Kinestetika“, „Syndrom vyhoření“ a další. Zavedli jsme systém inter-

ního vzdělávání. Zaměstnanci sami navrhují témata, která je v práci 

s lidmi zajímají. Byla to např. „Jak postupovat při kolapsu u klientů“, 

Lidé
z Palaty

M I L A N  Z E M A N
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„Praktický nácvik relaxačních technik“, „Psychické problémy spo-

jené se ztrátou zraku a možnosti kompenzace“, „Standardy kvality 

sociálních služeb – Individuální plánování“ a jejich aktualizací, „Prv-

ní pomoc“, „Základy komunikace s klienty“.

Vedoucím pracovníkům bylo umožněno navštěvovat TC BS mana-

žerské vzdělávání, pracovníkům stravovacího úseku školení „Ra-

dost z  jídla“, „Poruchy příjmu potravy“, „Aspekty nutriční péče“, 

zaměstnanci provozního úseku absolvovali školení „Energetická 

náročnost budov“, odborné semináře TZB, školení o řešení odpadů 

a rozvodů vody, o tepelné protipožární izolaci.

Příslušným pracovníkům dle jejich kompetencí byla dána možnost 

zúčastnit se aromaterapeutické konference Pražských gerontolo-

gických dnů, školení o zákoníku práce, evidenci docházky, o zdra-

votní legislativě či školení o  problematice ošetřovatelské péče. 

Průběžně se všichni zaměstnanci školili v  BOZP, PO  a  probíhalo 

i školení řidičů a školení o práci ve výškách. V průměru se jednalo 

o vzdělávání 42 hodin na jednoho zaměstnance.

Na základě poznatků jsme přizpůsobili systém individuálního plá-

nování tak, aby byl větší časový prostor na individuální práci s kli-

entem a tím se zefektivnila práce zaměstnanců.

Postupně byl na všechny úseky zaveden nový systém výměny in-

formací, které jsou potřebné pro plnění potřeb a zájmů klientů, tzv. 



6

denní záznamy, ke  kterým mají přístup všichni kompetentní pra-

covníci.

 

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI, INSTITUCEMI

Prohlubovala se spolupráce mezi Palatou a různými vzdělávacími 

institucemi. V květnu u nás probíhaly praktické maturity studentů 

Evangelické akademie v  oboru sociální práce. Studenti zde plní 

praxe během celého roku, v roce 2013 to bylo celkem 100 prakti-

kantů, nejen z Evangelické akademie, Střední odborné školy soci-

ální Sv. Zdislavy, ale i z Husitsko teologické fakulty, z Pedagogické 

fakulty UK, z Millsu, ze školy Jasmínová a dalších. Podařilo se na-

vázat spolupráci s 3. lékařskou fakultou, z které k nám docházejí 

medici na  praxi. V  Palatě také pracují individuální dobrovolníci, 

kteří dochází za  klienty na  individuální komunikaci, skupinové 

čtení, doprovody atd., celkem v roce 2013 v rozsahu 662 dobro-

volnických hodin. Domov také spolupracuje s portálem zapojím-

se.cz, z  kterého nám přišli pomoci fi remní dobrovolníci celkem 

v počtu 378 hodin. Jejich pomoc jsme ocenili zejména při práci 

na zahradě. 

SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ ŽIVOT KLIENTŮ 

Tak jako každý rok, i v loňském roce jsme navštěvovali různá diva-

delní představení a  muzikály, např. v  divadle Broadway, Hudeb-

ním divadle Karlín, Národním divadle, koncerty ve Smetanově síni 

Obecního domu, podnikli jsme výlety do Telče a zámku v Duchco-

vě, prošli jsme se po Staroměstském náměstí při příležitosti vánoč-
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ních trhů. Naopak u nás nám zahrály kapely Rangers Band, Starý 

koně, Hudba hradní stráže a další. 

ROZŠIŘUJEME ROZSAH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 

Do zařízení nyní pravidelně dochází oční lékařka a odpadlo tak čas-

to namáhavé dojíždění klientů k oftalmologovi mimo Domov.

Od května 2013 je zajištěna péče o klienty s PEGEM (výživa perku-

tánní endoskopickou gastrostomií).

V rehabilitačním centru se také nově používá léčba laserem k léče-

ní ran, dekubitů a bolestí. 

SNAŽÍME SE, ABY NAŠIM KLIENTŮM CHUTNALO 

V roce 2013 jsme začali jídla připravovat klasickým způsobem, tedy 

bez konveniencí a z čerstvých surovin. 

Během roku jsme klientům i zaměstnancům průběžně připravovali 

balíčky na výlety a další akce. Nezapomněli jsme ani na ,,svařáček“ 

při příležitosti rozsvěcení Vánočního stromu. 

Zaměstnanci nočních služeb mají nyní možnost odebírání večeře.

NABÍDKA PSYCHOLOGICKÉ A LOGOPEDICKÉ PÉČE

 

Klienti domova mají možnost využívat služeb psychologa. Náplní 

činnosti psychologa je krizová intervence, individuální psychote-

rapeutická péče o  klienty v  adaptační fázi po  přijetí do  domova 

a o klienty v obzvláště náročných životních situacích (náhlá ztráta 

zraku, úmrtí partnera, řešení konfl iktních situací apod.). Stálá pří-
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tomnost psychologa v  Domově umožňuje kontinuální psycholo-

gickou péči, diagnostiku psychických potíží a spolupráci s praktic-

kým lékařem i lékaři specialisty, např. s psychiatrem, neurologem, 

rehabilitačním lékařem. 

Logopedická péče je poskytována zejména klientům po  cévních 

mozkových příhodách a jiných poškozeních mozku, klientům s po-

čínající demencí, s poruchami polykání. LP probíhá jak individuálně, 

tak skupinově. Do terapie jsou zařazovány arteterapeutické, muziko-

terapeutické i ergoterapeutické prvky. Mimo jiné jsou také poskyto-

vány poradenské služby a konzultace rodinným příslušníkům.

ZKVALITŇUJEME PROSTŘEDÍ NAŠICH KLIENTŮ 

A PEČUJEME O SVĚŘENÝ MAJETEK

V  minulém roce byla dokončena kompletní rekonstrukce střechy 

na  původní historické části hlavní budovy. Současně v  podkroví 

na úseku C probíhaly rekonstrukce pokojů včetně přestavby kou-

pelen na  bezbariérové, zvýšil se počet pokojů, dva jednolůžkové 

pokoje vznikly v  místě bývalé kotelny a  byl vybudován otevřený 

prostor pro společné aktivity klientů. V opraveném podkroví jsou 

nyní instalovány nové prvky pro prostorovou orientaci klientů 

a nově i Help systém. Obojí klientům zvyšuje pocit bezpečí a jistoty. 

Došlo ke změnám i na dalších úsecích Domova, na úseku D se sní-

žila kapacita z 21 na 18 klientů, na úseku A byl jeden dvoulůžkový 
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pokoj změněn na jednolůžkový pokoj, poslední trojlůžkové poko-

je byly v rámci celého zařízení změněny na dvoulůžkové. Na třech 

úsecích vznikly samostatné pracovny zdravotního personálu pro 

zajištění soukromí při poskytování zdravotní péče klientům.

 

Výměna vnějších křídel špaletových oken na  obvodovém plášti 

hlavní budovy spolu s  rekonstrukcí střechy přispěla k  výrazným 

úsporám na energiích.

Celkové náklady na energie
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V PERSONÁLNÍ PRÁCI SE NÁM DAŘÍ SNIŽOVAT FLUKTUACI

V roce 2013 pracovalo v průměru v Palatě 105 zaměstnanců, někteří 

s částečnými úvazky (v průměru 100,8 přepočtených zaměstnan-

ců).

Dlouhodobě se daří stabilizovat tým a snižovat fl uktuaci zaměst-

nanců. Přispívá k tomu i roční a půlroční hodnocení práce zaměst-

nanců, které se stalo běžnou součástí personální práce a zároveň 

seberefl exe zaměstnanců (celkem se hodnocení zúčastnilo 47 za-

městnanců).

Pro práci s individuálními i fi remními dobrovolníky, jejichž počet se 

neustále zvyšuje a stávají se součástí dění v Palatě, byla v září 2013 

zřízena nová pracovní pozice Koordinátor práce s  dobrovolníky. 

Náplní práce v této pozici je rovněž fundraising zařízení.

Celková fl uktuace
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VÝNOSY 
Skutečnost  2013 

v tis. Kč
Výnosy v % 

Příjmy od obyvatel 13 478 21,79

Příjmy od zdrav. pojišťoven 8 789 14,21

Příjmy za sociální službu 10 703 17,30

Ostatní výnosy 1 461 2,36

Výnosy z úroků 26 0,04

vlastní výnosy 34 457 55,70

Neinvestiční příspěvek zřizovatele 15 799 25,54

Státní dotace MPSV 7 947 12,85

Investiční fond 2 902 4,69

Rezervní fond 762 1,23

cizí výnosy 27 410 44,30

Celkem výnosy 61 867  

NÁKLADY 
Skutečnost 2013  

v tis. Kč  
Náklady v % 

Potraviny 4 024   6,50   

Energie 3 909   6,32   

DDHM 225   0,36   

Ostatní materiál 1 684   2,72   

Osobní náklady 37 927   61,30   

Údržba a opravy 2 073   3,35   

Služby 5 342   8,63   

Odpisy 6 441   10,41   

Ostatní náklady 242   0,39   

Celkem náklady 61 867   

NA ZÁVĚR NĚKOLIK EKONOMICKÝCH DAT PRO PŘEHLED

Příspěvková organizace hospodařila v roce 2013 s částkou 
61 867 tis.Kč a kladným hospodářským výsledkem.

VELMI DĚKUJEME NAŠIM SPONZORŮM A DÁRCŮM 

Bez  pomoci a podpory  našich sponzorů a dárců by nebylo možné různé projekty realizovat. 
Nejrozsáhlejší stavební akci v roce 2013, rekonstrukci střechy a pokojů v třetím nadzemním 
podlaží, bylo možno realizovat za přispění částky více než  28 mil. Kč, kterou Domovu Palata 
poskytl její zřizovatel Hlavní město Praha.
Finanční skupina České spořitelny, která stála při zrodu Palaty před 120 lety, věnuje stále 
značné fi nanční prostředky pro zkvalitnění života nevidomých. V roce 2013 nám byl věnován  
ČS a.s.  zánovní automobil SEAT – Alhambra. Nadace ČS poskytla fi nanční prostředky  na po-
kračující školení zaměstnanců v Psychobiografi ckém modelu podle prof. Böhma.
Další fi nanční dary věnovaly i společnosti Covidien LP US, 4G Consite a individuální dárci 
OS ODS Praha 5, Marie Zadinová, MUDr. Marcela Hüblová, Jindřich  Kalousek, Ludmila Kašpár-
ková a další.
Věcnými dary nám přispěli  Zuzana Steinbauerová, Radmila Mičková, Mgr. Jana Stefanová, 
RNDr. Libuše Luštincová, Růža Kulísková, členové Státní opery Praha pro nás připravili Vánoč-
ní koncert bez nároku na honorář  a další.
Všem ještě jednou děkujeme.



Na Hřebenkách 5, 150 00 Praha 5 
tel.: 257 311 930–932 

e-mail: servis@palata.cz
www.palata.cz

Pro Palatu – Domov pro zrakově postižené 
vydal MARCOM, spol. s r. o.


