ZPRÁVA O ČINNOSTI
Domova Svatý Jan, poskytovatele sociálních služeb
v roce 2011

organizace:

Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora
IČO: 42727235
tel.: 318 862 389
e-mail: domov@domovsvatyjan.cz
www.domovsvatyjan.cz
forma:

příspěvková organizace
zřizovatel:

Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 708910 95

Zpráva o činnosti Domova Svatý Jan za rok 2011
strana 1

Předmět činnosti
Předmět činnosti organizace vymezuje rozhodnutí o registraci dle § 78 - 84 zákona č.
108/2006 Sb., hlavním účelem je poskytování sociálních služeb.
V roce 2011 byly registrovány v Domově Svatý Jan tyto služby:
- pobytová služba domov pro osoby se zdravotním postižením
- terénní služba podpora samostatného bydlení
- odlehčovací služby
Domov hospodaří s majetkem Středočeského kraje svěřeným do jeho správy.

Poslání a cíle
Domov Svatý Jan je poskytovatelem služeb, které spočívají v dlouhodobé podpoře, pomoci a
péči svým uživatelům s cílem naplňovat jejich individuální zájmy, potřeby a přání tak, aby
žili co možná nejběžnějším způsobem života. Domov Svatý Jan poskytuje sociální služby
dospělým osobám, které potřebují podporu při zabezpečení životních a osobních potřeb
vzhledem k tomu, že se jedná o osoby s mentálním postižením a osoby s mentálním
postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.
Cílem Domova je vytvářet důstojnou životní úroveň s ohledem na individuální potřeby
uživatelů zajištěním ubytování umožňující soukromí, stravování s možností výběru, podpory
a poskytnutí péče adekvátní rozsahu postižení (sebeobsluha, rehabilitace, ošetřovatelská
péče), volnočasových aktivit s možností výběru (např. arteterapie, muzikoterapie, pracovní
terapie), podpory a pomoci v sociálně právních a finančních otázkách.
Adekvátní mírou podpory a pomoci rozvíjet osobnost našich uživatelů nabídnutím aktivit,
které směřují k co největší samostatnosti v sebeobsluze (oblékání, osobní hygiena,
stravování), v činnostech spojených s chodem domácnosti (úklid, vaření, žehlení, praní,
nakupování), v činnostech, které rozvíjejí pracovní dovednosti (práce na zahradě, u zvířat,
úklid, údržba, pomoc v kuchyni apod.), v komunikaci (nabízíme různé metody alternativní a
augmentativní komunikace), ve využívání volného času (zájmové, rekreační, kulturní akce a
jiné společenské aktivity), v rozhodování o svém životě.
Snahou Domova je zařazování uživatelů do běžné společnosti a odbourávání bariér mezi
společností a lidmi s mentálním postižením: využívání místní vztahové sítě, služeb a místních
zdrojů (lékař, kadeřník, knihovna, obchody, kostel apod.), zaměstnávání uživatelů na volném
trhu práce, využívání nabídek společenských akcí a aktivit v obci a okolí, hledání možností
bydlení uživatelů mimo Domov, podávání podnětů k přehodnocování ke způsobilosti
k právním úkonům (omezení, vrácení), otevírání Domova veřejnosti (exkurze, praxe, dny
otevřených dveří).
Poskytování služeb v Domově Svatý Jan se řídí především principy jako je respektování práv
uživatelů, dodržování etického kodexu pracovníka sociálních služeb, respektování
individuálních potřeb uživatelů, týmová spolupráce, flexibilita služeb, respektování volby
uživatele, odbornost poskytovaných služeb.
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Celková charakteristika práce Domova Svatý Jan v roce 2011
Rok 2011 proběhl ve znamení velkého počtu nejrůznějších kulturních akcí, aktivizačních
činností a rehabilitačních pobytů, kterých se dle svých možností, zájmů a potřeb účastnili
všichni uživatelé služeb Domova Svatý Jan. Nejradostnější událostí pak bylo přestěhování
dalšího uživatele pobytové služby domova pro osoby se zdravotním postižením do vlastního dlouhodobě pronajatého bytu v Hrachově, do místa, kde našel zaměstnání a přijetí místních
spoluobčanů.
Kapacita 48 míst domova pro osoby se zdravotním postižením - celoroční pobyt, byla opět
maximálně využívána. V pořadníku čekalo na přijetí celkem 7 žadatelů. V rámci služby
podpora samostatného bydlení bylo uskutečněno celkem 213 pracovních setkání a návštěv,
které zahrnovaly 474 hodin pomoci a aktivizace. Kromě toho bylo poskytnuto v rámci
odlehčovacích služeb celkem 11 odlehčovacích pobytů v domově pro osoby se zdravotním
postižením, s průměrnou dobou 3 dny na jeden pobyt.
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Zaměstnanci
Během roku 2011 Domov Svatý Jan zaměstnával 37 zaměstnanců na plný pracovní úvazek,
z toho 26 v přímé péči o uživatele. S dalšími dvěma osobami byla uzavřena dohoda o
pracovní činnosti a s osmi osobami dohoda o provedení práce.

pracovní zařazení

domov pro osoby se
zdravot. postižením - § 48

pracovník v sociálních službách
sestra
sociální pracovník
ředitelka
ekonom
skladník - provozář
provozní údržbář
kuchař
uklízečka
celkem

22,65
1,80
0,97
0,97
0,99
1,00
1,00
3,49
2,70
35,57

odlehčovací
služby - § 44

0,18
0,01
0,01
0,01
0,01
0,22

podpora samostat.
bydlení - § 43

0,38
0,02
0,02
0,42

celkem

23,21
1,80
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,50
2,70
36,21

V rámci prohlubování kvalifikace zaměstnanci absolvovali celkem 973 hodin odborného
vzdělávání a supervize, z toho 8 akreditovaných kurzů:
-

Úvod do práce klíčových pracovníků
Alternativní a augmentativní komunikace
Duševní poruchy u uživatelů
Sexualita lidí s mentálním postižením
Práva a povinnosti uživatelů sociálních služeb
Alternativní a augmentativní komunikace a její praktické využití uživateli sociálních
služeb
Zvládání rizikových situací
Rehabilitační ošetřování v zařízeních sociální péče.

Další vzdělávání proběhlo v kurzech:
-

Syndrom vyhoření - příčiny negativních jevů
Vybraná bezpečnostní rizika a havarijní situace v zařízeních poskytujících sociální
služby
Možnosti a limity augmentativní a alternativní komunikace u osob s těžkými formami
mentálního postižení.

Zaměstnanci se rovněž účastnili řady odborných konferencí na téma:
-

Infantilizace a nálepkování uživatelů sociálních služeb
Kvalita a bezpečí ve zdravotní péči
Dlouhodobá péče
Sociální práce,

včetně zahraničního odborně tématického zájezdu, zaměřeného na poskytování sociálních
služeb ve Slovinsku.
V roce 2011 proběhla skupinová, individuální i případová supervize pod vedením Mgr.
Martina Haicla, supervizora a inspektora kvality v sociálních službách, které se účastnili
všichni zaměstnanci v přímé péči.
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Ekonomika
Provozní náklady Domova Svatý Jan přesáhly v roce 2011 16 mil. Kč a byly financovány
z vlastních zdrojů 8 964 tis. Kč, provozní dotace od MPSV 7 079 tis. Kč a příspěvku
Středočeského kraje 623 tis. Kč.
Komentář k některým položkám hospodaření:
Náklady PO - účtová třída 5:
501 - spotřeba materiálu:
rozpočet
čerpání

2 256 tis. Kč
2 153 tis. Kč 95,43 %

Některé položky spotřeby materiálu:
spotřeba materiálu
spotřeba potravin
PHM
OOPP
DDHM, majetek v oper. evidenci
kancelářské potřeby, odborné tiskoviny
podbradníky, papírové ručníky
materiál pro údržbu
čistící a úklidové prostředky

rok 2011
v tis. Kč
1 429
82
44
221
63
88
33
61

porovnání
r. 2010 v tis. Kč
1 349
65
46
340
60
82
41
68

Z uvedeného přehledu vyplývá, že největší položku činí spotřeba potravin, ostatní
položky jsou přibližně na úrovni loňského roku.
Položka drobný dlouhodobý hmotný majetek - nákup majetku za vyřazený, opotřebený
(lednice, pračka, čistící stroj, akumulační kamna, šicí stroj, servírovací stolek, válendy,
sekačka atd.)
502, 503 - spotřeba energie a vody:
spotřeba elektrické energie:
rozpočet
710 tis. Kč
čerpání
738 tis. Kč
rok 2011
738 tis. Kč
219 748 kWh

spotřeba el. energie
spotřeba kWh
spotřeba vodné a stočné:
rozpočet
skutečnost
511 - opravy a udržování:
rozpočet
čerpání

70 tis. Kč
46 tis. Kč

250 tis. Kč
250 tis. Kč

103,94 %
rok 2010
687 tis. Kč
230 402 kWh

80,00 % (r. 2010 - 63 tis. Kč)

100,00 %

Byly prováděny tyto opravy:
- opravy sprchových boxů
- oprava vodoinstalace a obklady (havárie)
- oprava vstupních dveří
- oprava střechy - zatékání
- oprava vybavení domova (pračky, telefonní ústředny, kopírky, auta, nábytku)
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518 - ostatní služby:
rozpočet
čerpání

690 tis. Kč
939 tis. Kč

136,09 %

rok 2011
Odebrané služby:
v tis. Kč
praní prádla
305
výkony spojů
50
likvidace odpadů, čistička odpadních vod
101
školení, semináře
82
revize přístrojů
8
malování, bílení, položení podlah
289
audit na dotace z MPSV
16
ostatní služby
88

rok 2010
v tis. Kč
317
57
76
49
23
0
16
75

Náklady dle jednotlivých typů služeb jsou přibližně na stejné úrovni jako předešlý rok.
V položce ostatní služby se jedná o tyto služby: servisní prohlídky aut, zahradnické
práce, doména webových schránek, členský poplatek APSS, sklenářské práce,
prodloužení licencí na používané programy.
521 - mzdové náklady:
rozpočet
mzdy:
čerpání

8 650 tis. Kč
8 616 tis. Kč
99,61 %

OON:

120 tis. Kč
154 tis. Kč
128,33 %

Čerpání mzdových prostředků dle kategorií i mzdových složek je uvedeno ve výkaze
V 19a-01.
Zaměstnanci jsou odměňování v souladu zákona o platech č. 262/2006 Sb., nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., zákoníku práce a vnitřního mzdového předpisu organizace.
Členění zaměstnanců dle pracovního zařazení:
Stav k 31. 12. 2011:
pracovní zařazení:
pracovník v sociálních službách
sociální pracovník
zdravotní sestry
hospodářsko - správní pracovník
manuálně pracující zaměstnanci
celkem k 31.12.2011

fyzický stav
23
1
2
3
8
37

přepočtený
23,2
1
1,8
3
7,2
36,2

Členění zaměstnanců dle vzdělání:
dosažené vzdělání:
základní
střední s výučním listem
úplné střední s maturitní zkouškou
vysokoškolské
celkem k 31.12.2011

muži
0
1
4
0
5

ženy
4
11
14
3
32
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celkem
4
12
18
3
37

524 - zákonné sociální pojištění:
rozpočet
2 941 tis. Kč
skutečnost
2 960 tis. Kč

100,65 %

Zákonné sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem z vyplacených mezd a uzavřených
dohod o pracovní činnosti.
zákonné pojištění z mezd
zákonné pojištění z DPČ

2 929 522,- Kč
30 359,- Kč

527, 528 - zákonné a jiné sociální náklady:
rozpočet
109 tis. Kč
skutečnost
136 tis. Kč 124,77 %
Účet 527 - základní příděl, který tvoří 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na
platy a náhrady platů (86 162,40 Kč).
Účet 528 - náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti (v roce 2011 vyšší
pracovní neschopnost - náhrady 50 009,- Kč, v roce 2010 náhrady 13 451,- Kč).
Počet kalendářních dnů z důvodu pracovní neschopnosti:
druh neschopnosti:
r. 2011
r. 2010
pracovní neschopnost
692
293
ošetřování člena rodiny
11
5
549 - jiné ostatní náklady:
rozpočet
100 tis. Kč
skutečnost
109 tis. Kč
členění jednotlivých nákladů:
- poplatky za vedení běžných účtů
- pojištění majetku
- zákonné a havarijní pojištění aut
- profesní odpovědnost
- zákonné pojištění prac. úrazů

109,00 %
19 949
28 286
21 161
4 320
35 368

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

551 - odpisy dlouhodobého majetku:
rozpočet
524 tis. Kč
skutečnost
524 tis . Kč 100,00 %

Celkem náklady tř. 5 ……………………………. 16 638 641,26 Kč
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Výnosy z činnosti PO - účtová tř. 6:
601 - tržby z vlastní činnosti:
rozpočet
50 tis. Kč
skutečnost
51 tis. Kč 102,00 %
Tržby z vlastní činnosti jsou za stravování zaměstnanců Domova Svatý Jan.
602 - tržby z prodeje služeb:
upravený
8 442 tis. Kč
skutečnost
8 791 tis. Kč 104,13 %
druh tržby:

r. 2011
r. 2010
v tis. Kč
v tis. Kč
úhrady klienti
4 383
4 151
příspěvek na péči
4 064
3 935
tržby za výkony od zdravotní pojišťovny
148
0
podpora samostatného bydlení
52
42
odlehčovací služby, fakultativní činnosti
144
105
tržby z prodeje služeb celkem ………………… 8 791 tis. Kč ….... 8 233 tis. Kč
Zvýšení tržeb za poskytované sociální služby o 6,77 % oproti předešlému roku.
648 - čerpání fondů organizace:
fond FKSP
rozpočet
111 tis. Kč
skutečnost 117 tis. Kč 105,41 %
Fond kulturních a sociálních prostředků byl čerpán na vitamínové balíčky pro
zaměstnance a na stravování zaměstnanců.
rezervní fond
rozpočet
100 tis. Kč
skutečnost
0
671, 672 - dotace, příspěvek na provoz:
rozpočet
7 723 tis. Kč
skutečnost
7 723 tis. Kč 100,00 %
poskytovatel dotace
zřizovatel Středočeský kraj
MPSV - domov pro osoby se ZP
- podpora samostatného bydlení

skutečnost r. 2011
623 tis. Kč
7 000 tis. Kč
100 tis. Kč

skutečnost r. 2010
1 300 tis. Kč
6 113 tis. Kč
80 tis. Kč

U sociální služby podpora samostatného bydlení nebyla dotace od MPSV vyčerpána
v plné výši. Vyčíslená částka ve výši 20 720,- Kč byla vrácena poskytovali dotace.

Celkem výnosy tř. 6 …………………………… 16 666 329,30 Kč
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Hospodaření Domova Svatý Jan v roce 2011
Celkem Kč
30 226
12 368
138
34
1 191
69
437

Účet
Dlouhodobý majetek
Oprávky
Materiál na skladě
Pokladna
Bankovní účty
Pohledávky
Závazky
Náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Odpisy dlouhodobého majetku
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby
Opravy a udržování
Jiné ostatní náklady
Cestovné
Náklady celkem

8 770
3 096
524
2 153
794
939
250
109
3
16 638

Výnosy
Provozní dotace
Tržby z prodeje služeb
Přijaté příspěvky
Jiné ostatní výnosy
Výnosy celkem

7 702
4 727
4 064
173
16 666

Hospodářský výsledek

28

Zdroje financování provozu
Státní dotace MPSV
Příspěvek Středočeský kraj
Vlastní zdroje
Zdroje celkem

7 079
623
8 964
16 666

Hospodaření příspěvkové organizace bylo v roce 2011 opět velmi vyrovnané a skončilo s
kladným hospodářským výsledkem ve výši 27 688,04 Kč.
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Činnost organizace, aktivizace a akce s uživateli, prezentace
V průběhu roku 2011 se uskutečnilo mnoho akcí a různých aktivizačních činností v rámci
poskytovaných základních i fakultativních služeb. V únoru se podařilo uspořádat již 9.
tradiční ples v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech, který navštěvují lidé se zdravotním
postižením z celého regionu a těší se velké oblibě. Domov Svatý Jan se svými uživateli se
zúčastnil řady velikonočních a vánočních výstav a prezentačních akcí v nejbližším okolí,
v Příbrami a Praze. V červnu byla ve spolupráci s Klubem nezávislé kultury Sedlčany
založena nová tradice pořádání hudebních festivalů ve Svatém Janu s názvem Vítání léta.
Přípravy a organizace této velmi úspěšné akce pro veřejnost se aktivně účastnila velká část
uživatelů a zaměstnanců. Domov Svatý Jan se rovněž podílel na uspořádání letního
Svatojánského koncertu v červenci v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Svatém Janu. V září
se konal v areálu Domova Svatý Jan „Námořnický den“, kterého se účastnila řada
poskytovatelů sociálních služeb se svými uživateli z regionu. Pro uživatele Domova Svatý Jan
byla organizována celá řada rekreačních a rehabilitačních pobytů. V tomto roce jsme také
v Domově úspěšně rozvíjeli program alternativní a augmentativní komunikace, ve kterém
využíváme moderní dostupné prostředky jako např. počítače (včetně speciálních úprav
usnadňujících využívání počítačů lidmi se specifickými potřebami), internet, programy pro
tvorbu a následnou aplikaci komunikačních systémů skládajících se z různých grafických
symbolů, piktogramů, fotografií apod., které vytváříme pro naše uživatele „na míru“
s ohledem na jejich individuální komunikační potřeby.
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Seznam vybraných uskutečněných akcí v roce 2011:
10.1.
12.1.
12.1.
12.1.
3.- 6.2.
15.2.
16.2.
25.2.
28.2.
10.3.
14.3.
15.3.
16.3.
17.3.
24.3.
29.3.
2.4.
7.4.
13.4.
16.4.
18.4.
19.4.
26.4.
1.5.
3.5.
10.5.
12.5.
16.5.
17.5.
19.5.
22.5.
23.-26.5.

návštěva hokejového utkání v Sedlčanech
knihovna v Sedlčanech - návštěva
muzeum Sedlčany - výstava modelů
koncert v Sedlčanech
rekreace - dovolená Janov nad Nisou
9. Společný ples
návštěva hokejového utkání v Sedlčanech
ochutnávkový den
cvičení - "zumba" v Sedlčanech
výlet Klokoty
návštěva solné jeskyně / pzn. od tohoto měsíce navštěvujeme solné
jeskyně v Příbrami pravidelně 2x každý měsíc...
maškarní zábava v Příbrami
návštěva čajovny v Sedlčanech
návštěva pivovaru v Plzni
výlet - Karlštejn
ochutnávkový den
návštěva fotbalového utkání Příbram - Bohemians
návštěva SPMP Příbram
Velikonoční výstava, Středočeský kraj, Praha
Velikonoční výstava Dublovice
návštěva Botanické zahrady v Praze
koncert „Chceme žít s vámi“, pořádající TV Nova, Praha
výlet do jihočeského města Písku
další uživatel ve vlastním bytě
koncert Zábojáček, KDJS Sedlčany
návštěva přátel v Přestavlkách
návštěva přátel v Neveklově - Tloskov
čajovna Harmonie v Sedlčanech (přednáška a ochutnávka)
koncert Záboj, KDJS Sedlčany
Sportovní hry Nalžovice
Pouť ve Svatém Janu
rekreace Řásná u Telče
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28.5.
31.5.
2.-5.6.
7.6.
10.6.
9.-12.6.
13.-16.6.
14.-16.6.
26.6.
26.6.
12.7.
13.7.
17.7.
29.7.
3.8.
4.8.
18.8.
19.8.
23.8.
2.9.
3.-10.9.
5.10.
7.10.
11.10.
11.,12.10.
22.10.
26.10.
28.10.
4.11.
7.11.
15.11.
22.11.
24.11.
30.11.
3.12.
5.12.
7.12.
18.12.
21.12.
24.12.

plochá dráha Na Markétě Praha / Farmářské trhy Kunclův Mlýn
sportovní hry v Příbrami
rekreace Třeboň
návštěva kina Sedlčany
zahradní slavnost Borotice
rekreace Krkonoše
rekreace Český Krumlov
rekreace Týnčany u Petrovic
hudební odpoledne „Vítání léta“, veřejný koncert
výlet do Borotic
výlet do Petrovic
výlet do městečka Kardašova Řečice
Letní Svatojánský koncert
koncert Hříměždice
návštěva zámku a zámeckého pivovaru Chyše
výlet do Příbrami
plavání - Měřín
výlet do ZOO Jihlava
koncert v Nalžovicích
Námořnický den v Domově
rekreace Jičín, Český kras
výlet Písek
ZOO Tábor - Větrovy
návštěva kina v Sedlčanech
Dny otevřených dveří v Domově
Borotice - "Den stromů"
představení Divadla Klauniky v Domově
Vysoký Chlumec - návštěva skanzenu, výlov rybníka
výlet do Strmilova
návštěva divadelního představení v Sedlčanech
výlet do Načeradce
vánoční výstavy
výlet do Příbrami
nákupy + návštěva výstavy v Sedlčanech
návštěva přátel v Nalžovickém zámku
Party s čerty
setkání s přáteli ze SPMP Příbram
předvánoční setkání rodičů a přátel Domova Svatý Jan
návštěva Základní školy Klučenice
Štědrý večer v Domově, návštěva p.Hlaváčka a p.Křížka

Další - podrobnější informace o realizovaných akcích lze získat prostřednictvím webových
stránek Domova Svatý Jan na adrese www.domovsvatyjan.cz.
V rámci organizace tzv. Večerní školy navštěvovalo v průběhu roku 2011 celkem 6 uživatelů
kurz na doplnění základního vzdělání v Základní škole - speciální, Sedlčany. Přímo v areálu
Domova Svatý Jan se uskutečnily kurzy vaření, počítačový kurz a kurz zahradnického
minima, kterých se účastní pravidelně 16 uživatelů. V rámci ergoterapie byly využívány
během celého roku jak tkalcovská tak keramická dílna, v zimních měsících pak
arteterapeutický atelier.
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Kontrolní činnost
Na základě zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou
se zákon o finanční kontrole provádí, byla kontrola prováděna vlastními zaměstnanci na
základě vnitřního kontrolního systému ředitelkou a ekonomem. V lednu 2011 vykonal
Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj kontrolu zaměřenou na vznik, změnu a
ukončení pracovního poměru, odměňování zaměstnanců, evidenci odpracované doby a práce
přesčas, čerpání dovolené na zotavenou a rovné zacházení a diskriminaci. Nebyly zjištěny
žádné závady. V lednu 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna Příbram kontrolovala platby
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a ostatní povinnosti plátce pojistného. Nebyly
shledány žádné nedostatky. V květnu 2011 provedl nezávislý auditor audit čerpání
neinvestiční dotace z kapitoly 313 - Ministerstva práce a sociálních věcí ze státního
rozpočtu na rok 2010. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje v září provedla
kontrolu dodržování platných nařízení Evropského parlamentu a Rady ES, dodržování zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických
požadavcích na stravovací služby s výsledkem na velmi dobré úrovni. V říjnu proběhla
finanční kontrola pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí ohledně dodržování
podmínek přidělené dotace, hospodárnosti a efektivnosti použití finančních prostředků
v souladu s účelem, vedení dokumentace a dodržování podmínek přidělené dotace a její
vypořádání. Kontrola neshledala žádná pochybení, výsledkem bylo kladné ocenění vedené
dokumentace. Zřizovatel Středočeský kraj vykonal prostřednictvím pracovníků Odboru
sociálních věcí v závěru roku metodickou návštěvu zaměřenou na prošetření podnětu
zaslaného na Krajský úřad Středočeského kraje a dále na plnění souvisejících standardů
kvality poskytovaných sociálních služeb, a to konkrétně standardu č. 9 Personální a
organizační zajištění sociální služby a standardu č. 10 Profesní rozvoj zaměstnanců. Nebyly
zjištěny žádné nedostatky a podnět byl zamítnut jako neoprávněný.

Závěrem děkuji všem obětavým zaměstnancům Domova Svatý Jan, příznivcům a sponzorům
za pomoc a podporu.

Svatý Jan 23. dubna 2012

Výroční zprávu o činnosti zpracovala:
Ing. Marie Zámostná, ředitelka
Zprávu o hospodaření zpracovala:
Květuše Hrmová , ekonom
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