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Slovo ředitele

S velkým uspokojením konstatuji, že cíle, které jsme si pro rok 2011 
stanovili, jsme splnili. Cesty k jejich naplnění a zejména dodržení 
strategie postupu se ukázaly jako správné.  
Důraz na kvalitu služeb poskytovaných našim klientům přinesl prv-
ní významný úspěch a ocenění. Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb České republiky udělila domovu certifi kát Značky kvality.
Proto chci i z tohoto místa poblahopřát všem zaměstnancům do-
mova k tomuto ocenění, poděkovat jim za obětavou práci, sounále-
žitost s domovem a s klienty, za rozvíjení týmové spolupráce a po-
přát jim hodně sil do další činnosti věnované klientům Palaty.

Vážím si i výsledku interního auditu provedeného zřizovatelem, 
který konstatoval, že základní procesy domova jsou nastaveny op-
timálně a hospodárně.

Ing. Jiří Procházka
ředitel 
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Základní údaje o Palatě

Zřizovatelem Palaty – Domova pro zrakově postižené, příspěvkové organizace, je Hlavní měs-
to Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2. 

Předmětem hlavní činnosti Palaty dle zřizovací listiny je:
• poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

zrakového postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
• poskytování stravování klientům a závodního stravování zaměstnancům.

Palata má dále dle zřizovací listiny vymezeny i doplňkové činnosti:
pronájem nebytových prostor, hospodářská činnost při organizování a poskytování soci-
álních služeb, hostinská činnost, masérské služby, ubytovací služby, pronájem pozemků, 
provádění zahradních a parkových úprav.

POSLÁNÍ DOMOVA

Posláním Domova je poskytování komplexní péče osobám se zrakovým postižením, 
udržení jejich plnohodnotného života a zvyšování jejich soběstačnosti s důrazem na in-
dividuální přístup. 

Cíle poskytovaných služeb jsou:
• podpora, rozvoj a zachování soběstačnosti klientů Domova 
• zajištění důstojného prostředí a zacházení
• pomoc v udržování vztahů klientů s jejich původním prostředím
• u přechodných pobytů klientů je cílem jejich návrat do domácího prostředí a návrat 

k původnímu způsobu života

V Domově jsou služby určeny klientům se zrakovým postižením, kteří pro snížení soběstač-
nosti v základních životních úkonech - např. v osobní péči, v orientaci, v péči o domácnost 
- nemohou či nechtějí žít ve svých domovech.

NAPLŇOVÁNÍ POSLÁNÍ A CÍLŮ ORGANIZACE 

Naplňování cílů poskytovaných služeb chápeme jako dlouhodobý a systematický pro-
ces, pro který používáme zejména tyto nástroje:

• týmová spolupráce a individualizace služeb klientům
• využívání standardů kvality sociálních služeb 
• personální práce 
• skupinové terapie, aktivizační programy pro klienty, podíl klientů na činnosti Domova 
• prezentace Domova a rozvíjení vztahů vůči okolí

Dlouhodobě se zaměřujeme na kvalitu i v oblastech:
• zdravotní péče 
• materiálního vybavení Domova
• stravování a doplňkových služeb 
• hospodárnosti provozů Domova
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VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE PŘI NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ  

Týmová spolupráce a individualizace služeb klientům
Před 2 roky jsme organizačním opatřením vytvořili pozice „klíčových pracovníků klien-
tů“. Klíčový pracovník s klientem a ve spolupráci s týmem odborných pracovníků sestavu-
je, pravidelně vyhodnocuje individuální plán klienta a plán péče a to pod dohledem ve-
doucího úseku a za metodického vedení manažera kvality. Toto opatření zprůhlednilo celý 
proces poskytování sociální služby. Je přínosem především pro klienta, kterému umožňu-
je přesnější a účinnější naplňování jeho osobních potřeb.

Personální práce 
Díky kvalitní personální práci je od roku 2009 pracovní tým stabilizovaný. 

 

Průběžně probíhá hodnocení zaměstnanců. Účelem hodnocení je dosáhnout optimál-
ního souladu mezi potřebami zaměstnavatele a zaměstnance. Ročního hodnocení se le-

tos zúčastnilo 65 zaměstnanců tj. 62,4 % z celko-
vého počtu zaměstnanců domova, půlročního 

6 zaměstnanců.

Trvale zvyšujeme kvalifi kaci zaměstnanců.
V rámci vzdělávání jsme se zaměřili v roce 
2011 na tato nosná témata:
• standardy kvality sociálních služeb v praxi 
• demence -  bylo uspořádáno několik odbor-
ných  vzdělávání - biografi e  klienta, stařecká 
demence a bazální stimulace.                                                             
20 zaměstnanců absolvovalo odborný zá-
jezd do Vídně, kde navštívili domov pro oso-
by se zrakovým postižením a domov pro oso-
by trpící demencí. Zaměstnanci tak moh-
li porovnat kvalitu sociálních služeb u nás a 
v Rakousku a získat nové náměty na zkvalit-
nění sociální služby. Zaměstnanci navštívili 
i domov pro osoby se zrakovým postižením 
v Chrlicích u Brna.
Další semináře proběhly na téma - první po-
moc, interaktivní výcvik komunikace a prů-
vodcovství zrakově postižených, skupino-
vá a týmová supervize, komunikace s veřej-
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ností, telefonování, hlášení, manipulace, psychologie pro manažery, umírání a smrt, fi rem-
ní kultura, systemizace a kvalita nutriční péče, hygienické požadavky, trendy vaření, ústav-
ní stravování.

Skupinové terapie, aktivizační programy pro klienty, podíl klientů na činnosti domova
• Pro zvýšení aktivní činnosti klientů připravujeme pestrý kulturní a společenský pro-

gram. Mezi oblíbené akce patří např.: výlety, plavba parníkem po Vltavě, návštěvy 
ZOO a Botanické zahrady, vánoční trhy, návštěvy muzikálů. 

• Na základě individuálních potřeb klientů probíhá např. trénování paměti, rehabilitač-
ní a kondiční cvičení, ruční práce, adaptační skupina, kulturní klub, muzikoterapie, aro-
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materapie, reminiscence a další. Canisterapie na žádost klientů byla rozšířena a koná 
se 2x týdně.  

• Pravidelně se pořádají setkání klientů s vedením domova. V domově pracuje výbor 
obyvatel a stravovací komise. Klienti dávají své připomínky a náměty na zkvalitnění 
služeb. Jednou za měsíc se koná skupinová oslava narozenin. 

• Klienti mají možnost účastnit se pravidelných bohoslužeb.
• Domov spolupracuje se zvukovou knihovou K. E. Macana a s občanským sdružením 

Tereza, které pro klienty zajišťuje přepis černotisku do Braillova písma.
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Prezentace domova a rozvíjení vztahů vůči okolí
• Na podzim se uskutečnila prezentace Palaty u Obchodního centra Anděl Praha 5 

v rámci charitativní akce s názvem Pětka bez bariér.
• Pravidelně vydáváme časopis Zpravodaj. V Pražském a Středočeském deníku, v no-

vinách Metro a Houser byly uveřejněny články o našem domově a pozvánky na den 
otevřených dveří. Rozhlasové stanice Regina a Český rozhlas informovaly o našem do-
mově. Byly vytvořeny nové webové stránky domova a propagační letáky.

• Tradičně pořádáme Dny otevřených dveří, společenské odpoledne k akci Srdce na 
dlani (oceňování nejlepších pracovníků z pohledu klientů), oslavu výročí založení Pa-
laty, oslavu Silvestra a další.

• Spolupracujeme s Mateřskou školkou Duha v Košířích.  
• Výrobky klientů Domova vystavujeme na výstavních a prodejních akcích. 
• Velmi dobré máme zkušenosti se studenty, kteří k nám dochází na praxe, a s dobro-

volníky. 
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Zdravotní péče
S příchodem nové fyzioterapeutky došlo ke zkvalitnění a obohacení služeb rehabilitač-
ní péče. Klienti mohou využívat KINESIOTAPING (použití pružných hypoalergenních ná-
plastí k odstranění neuromuskulárních bolestí) a DRY-NEEDLING  (suchou jehlou se ovliv-
ňují bolestivé body).
Zvýšila se obliba využívání masážních van jak pro relaxaci, tak pro osobní hygienu 
klientů.

Zlepšování materiálního vybavení
Nejvýznamnější změnou byla rekonstrukce pěti pokojů včetně sociálních zařízení a při-
lehlé chodby. Třílůžkové pokoje se změnily v dvoulůžkové s bezbariérovými koupelnami. 
Všechny pokoje na úseku A byly dovybaveny help systémem. 
Pro zlepšení komfortu hygieny klientů se sníženou mobilitou bylo pořízeno elektricky po-
lohovatelné koupací křeslo a elektricky polohovatelný aktivní zvedák.  
V prostorách prádelny bylo instalováno nové vzduchotechnické zařízení, které zlepšilo 
vnitřní klima v prádelně a umožnilo dosáhnout úspory energie využitím odpadního tep-
la ze sušiček.

Zlepšování stravovacích a doplňkových služeb
Koncem roku byl zaveden výběr ze dvou variant jídel nedietního jídelníčku, jak pro kli-
enty, tak i zaměstnance. Zefektivnil se systém objednávání jídel pomocí elektronického 
přenosu dat.
V polovině roku došlo ke změně sběru a výdeje klientského prádla, na kterém se nyní po-
dílí především pracovníci prádelny. Zvýšila se tak spokojenost klientů s touto službou. Pro 
pracovníky v sociálních službách, kteří tuto činnost dříve vykonávali, se tím vytvořil větší 
prostor pro individuální práci s klienty.
Klienti využívali služeb kadeřnice, pedikérky, masérky, kiosku. 
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Prosazování hospodárnosti provozů domova
Management domova se dlouhodobě zabývá efektivitou všech procesů. 
Odbor sociální péče MHMP provedl v domově audit hospodaření podle jednotného sys-
tému hodnocení příspěvkových organizací, které odbor řídí. 
Byly posuzovány oblasti: primární péče o klienty, ekonomické a fi nanční řízení, informační 
a telekomunikační technologie, personální a mzdová agenda, stravování, fungování údrž-
by a správy nemovitostí, fungování prádelny, úklid a autodoprava.
Ze závěru auditu vyplývá, že procesy jsou nastaveny optimálně, vykazují potřebnou 
efektivitu.
Rekonstrukcí vzduchotechniky v prádelně byl dokončen soubor opatření v oblasti 
hospodaření s energiemi provedený v letech 2008-2011. Výsledkem je snížení nákladů 
v roce 2011 (v porovnání s rokem 2008) o 31%.

Náklady na teplo
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OCENĚNÍ KVALITY

V domově proběhla inspekce kvality sociálních služeb s velmi dobrým výsledkem, zaměřená 
na povinnosti poskytovatele sociálních služeb. 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky udělila Palatě v hodnocení Značky 
kvality - 4 hvězdy (z pěti možných). Značka kvality v sociálních službách hodnotí všechny dů-
ležité aspekty pobytu v zařízení, a to z pohledu samotného klienta, resp. uživatele sociální po-
bytové služby. Úroveň kvality poskytované služby je ohodnocena počtem hvězd.
Hodnotí se pět oblastí - ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství a péče.
Palata je prvním zařízením (zřizovaným hl. m. Prahou), který tento certifi kát získal.



EKONOMIKA

Organizace hospodařila v roce 2011 s celkovou částkou 62 998 tis. Kč.

SPONZORING

V letošním roce jsme obdrželi od dárců 515 875 Kč. Tyto fi nanční prostředky byly určeny na 
společenské a kulturní akce klientů (15 %), tématické vzdělávání zaměstnanců (53 %), sociální 
účely (26%), dárkové poukazy (2 %), vybavení a údržba (3 %).

Děkujeme za dary tradičnímu donátorovi Palaty - Nadaci České spořitelny, ODS Prahy 5, Eko-
seven s.r.o., paní Ludmile Krásné, L´ Oreal, paní  Havlíčkové, paní Urbanové a všem ostatním 
dárcům, kteří nechtějí být jmenováni.

NÁKLADY 
Skutečnost 2011 

v tis. Kč  
Náklady v % 

rok 2011

Materiálové náklady - potraviny 4 178   6,63   

Materiálové náklady - energie 3 548   5,63   

Materiálové náklady - DHM 1 439   2,28   

Materiálové náklady - spotř. mat. 2 045   3,25   

Osobní náklady 36 062   57,24   

z toho mzdy a OON 26 579   42,19   

Údržba a opravy 4 117   6,54   

služby 4 894   7,77   

Odpisy 6 232   9,89   

Ostatní náklady 483   0,77   

Celkem náklady 62 998   

VÝNOSY 
Skutečnost  2011 

v tis. Kč
Výnosy v % 

rok 2011

Příjmy od obyvatel 13520 21,46

Příjmy od zdrav. pojišťoven 9412 14,94

Příspěvek na péči 12646 20,07

Ostatní výnosy 894 1,42

Výnosy z úroků 78 0,12

vlastní výnosy 36550 58,02

Neinvestiční příspěvek 16409 26,05

Státní dotace MPSV 7584 12,04

Investiční fond - převody 2020 3,21

Rezervní fond - převody 435 0,69

cizí výnosy 26448 41,98

Celkem výnosy 62 998   



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

PA L ATA 
Domov pro zrakově postižené 

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

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


