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Základní informace
Název:
NOVUM DOMICILIUM z.ú.
Zapsaná:
v rejstříku ústavů, vedeného Městským soudem v Praze oddíl U, vložka 779
Se sídlem:
K zastávce 271, 280 02 Veltruby
IČO:
079 27 487
DIČ:
CZ079 27 487
Bankovní spojení:
Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu:
289567365/0300
Zastoupené:
Ředitel: Bc. Michal Selinger E-mail: selinger@pece24.cz
Manažer kvality: Bc. Lenka Hasnedlová E-mail: hasnedlova@pece24.cz
ID DATOVÁ SCHRÁNKA:
rg96cve
Místně příslušný finanční úřad:
Politických vězňů 423, 280 02 KOLÍN
Místně příslušná správa sociálního zabezpečení:
Obecní dvůr 6, 280 02 Kolín
Místo poskytování služby:
Horky 5, 286 01 Horky
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I. O společnosti
Nestátní nezisková organizace NOVUM DOMICILIUM z.ú. byla založena dne 27. února 2019
dle zápisu v rejstříku ústavu, avšak k faktickému založení došlo dne 14. února 2019, kdy byla
podepsána zakládací listina ústavu, za účelem poskytování sociálních služeb. Dne 1. září 2019
organizace zahájila provoz pobytové sociální služby Dvůr Karlov v obci Horky v okrese Kutná
Hora. Zařízení Dvůr Karlov má k dispozici celkem 21 lůžek.
Hlavním předmětem činnosti ústavu je trvalá pomoc osobám se zdravotním postižením při
překonávání psychických, fyzických, sociálních a jiných důsledků jejich handicapu a při jejich
integraci do společnosti, pomoc rodinám a osobám pečujícím o zdravotně postižené a
poskytování zdravotních a sociálních služeb.
Účelem ústavu je poskytování zdravotních a sociálních služeb v souladu s obecně závaznými
právními předpisy.
Jako vedlejší činnost je ústav oprávněn provozovat činnost v rámci předmětu podnikání
„výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ nebo jinou
vedlejší činnost.
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II. Poskytované služby
Poskytovaná
služba
a ID služby
Domov pro
seniory
ID: 2040123

Název zařízení
a
adresa zařízení
Dvůr Karlov
Horky 5
286 01 Horky

Cílová skupina

Věková
kategorie

Počet lůžek

Senioři

2

Domov se
zvláštním
režimem
ID: 3599367

Dvůr Karlov
Horky 5
286 01 Horky

Odlehčovací
služba
ID: 5309832

Dvůr Karlov
Horky 5
286 01 Horky

Osoby
s chronickým
duševním
onemocněním,
osoby
s chronickým
onemocněním
osoby s
chronickým
duševním
onemocněním,

Mladší senioři
65 – 80 let
Starší senioři
nad 80 let
Dospělí 27 – 64
let
Mladší senioři
65 – 80 let
Starší senioři
nad 80 let
Dospělí
27 - 64 let
Mladí dospělí
19 - 26 let

17

4
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Mladší senioři
65 - 80 let

III. Obecně o službách
Veškeré služby v Domově Karlov jsou poskytovány v zařízení rodinného typu, jehož podmínky
umožňují klientům domova prožívat aktivní a důstojné stáří.
Zařízení poskytuje také služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů onemocnění
Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence a jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné osoby.
Zařízení rovněž poskytuje odlehčovací službu, která je určena osobám dlouhodobě pečujícím o
osoby blízké, jejichž zdravotní či duševní stav vyžaduje stálou péči.
Domov Karlov poskytuje i základní paliativní péči.
Lékařská služba je v zařízení zajišťována prostřednictvím praktického lékaře, který do domova
dochází 1x týdně. Vyvstane-li potřeba, je lékař v domově častěji.
V domově je poskytována psychiatrická péče prostřednictvím lékaře, který zařízení navštěvuje
1x za měsíc a v případě potřeby častěji.
V zájmu zdraví klientů, zařízení také spolupracuje s nutričním lékařem a s lékařem
specializujícím se na hojení ran.

IV. Zdravotní a ošetřovatelská péče
Domov Karlov poskytuje zdravotní a ošetřovatelskou péči kvalifikovaným a odborně
vzdělaným personálem.
Služba je poskytována 24 hodin denně včetně víkendů a svátků.
Zdravotnický personál poskytuje ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského
procesu – zjišťuje aktuální potřeby klienta, vyhodnocuje aktuální i potencionální problémy,
které formuluje do ošetřovatelských diagnóz. K jejich řešení stanovuje intervence do
ošetřovatelského plánu.
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Zdravotní a ošetřovatelská péče je vykonávána na základě aktuálního individuálního plánu a
indikace lékaře.
Při zjištění zdravotního problému klienta, zdravotní personál neodkladně situaci řeší konzultací
s ošetřujícím lékařem nebo přivoláním ZSS – pokud to stav klienta vyžaduje.

V. Sociální péče
Klientům domova je poskytována vysoce kvalitní sociální péče, která jim umožňuje žít běžným
životem a prožít důstojné stáří v bezpečném prostředí a bez pocitu osamění.
Personál vede Individuální plány klientů, které s klienty konzultuje a vyhledává jejich potřeby.
Tyto plány jsou s klienty pravidelně vyhodnocovány.
Sociální služby jsou poskytovány takovým způsobem, aby podporovali klienta v dosavadním
způsobu života, s ohledem na jeho zdravotní a psychický stav. Klient je veden k využívání
místních institucí a setkávání se s místní komunitou.
Poskytované služby
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- poskytnutí stravy,
- poskytnutí ubytování,
- aktivizační činnosti,
- základní sociální poradenství,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
- nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění.

Aktivizační činnost
Aktivizační činnost provádějí v domově aktivizační pracovnice. Tato činnost probíhá
individuálně nebo hromadně převážně ve společenské místnosti.
Pokud zdravotní stav klienta, psychický stav nebo momentální nálada klienta neumožňuje jeho
návštěvu společenské místnosti, je aktivizační činnost prováděna aktivizačním pracovníkem
přímo na pokoji klienta.
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Skupinová aktivizace je prováděna s cílem zlepšit komunikační schopnosti klientů a
prohloubení sociálních vazeb mezi klienty domova.
Při individuální aktivizaci se vychází z životního příběhu klienta, jeho zájmů, koníčků a
profese.
S ohledem na roční období a s ohledem na počasí, je aktivizační činnost s klienty prováděna i
ve venkovních prostorech domova, převážně na terase, která je přímo napojena na budovu
domova.
Veškeré aktivity jsou na dobrovolné bázi a je pouze na rozhodnutí klienta, zda se aktivit
zúčastní či nikoli, čímž je respektováno právo klienta naložit se svým volným časem dle
vlastního uvážení.
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VI. Další aktivity
V roce 2019 se Domov Karlov zapojil do projektu „Ježíškova vnoučata“, který je projektem
Českého rozhlasu a má přinést do domovů pro seniory více radosti.
Dalším projektem, kterého se naše zařízení zúčastnilo, byl projekt „Radost pro seniory“, který
si dal za cíl, dělat hezčí život opuštěným seniorům v domovech pro seniory.
Vlastní aktivitou, která proběhla v našem zařízení, byla Adventní slavnost, která se konala dne
15.12.2019 a již se zúčastnilo nemálo rodinných příslušníků klientů domova.

VII. Přehledy

Domov seniorů
ID: 2040123
Kapacita sociální služby

2

2 lůžkových pokojů

1

Přijatí

2

Ve věku 76-85 let

1

Ve věku 86-95 let

1

Mobilní za pomoci druhé osoby nebo tech. pomůcek

2

I. stupeň závislosti

1
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IV. stupeň závislosti

1

Průměrný věk klientů

85,0

Ženy

2

Finance
Příjmy
Příjmy celkem

557 093,- kč

Příjmy od klientů z úhrad za poskytnuté ubytování a stravování

95 280,- kč

Příjmy z úhrad za poskytovanou péči

66 560,- kč

Ostatní příjmy

395 253,- kč

Výdaje
Výdaje celkem

395 253,- kč

Neinvestiční výdaje

191 386,- kč

Investiční výdaje

203 867,- kč

Domov se zvláštním režimem
ID: 3599367
Kapacita sociální služby

15

1 lůžkových pokojů

1

2 lůžkových pokojů

7

Přijatí

7

Zemřelí

2

Počet uživatelů k 31.12.2019

5

Ve věku 76-85 let

3

Ve věku 86-95 let

2

Trvale upoutaní na lůžko

3

Mobilní za pomoci druhé osoby nebo tech. pomůcek

2

IV. stupeň závislosti

1

Průměrný věk klientů

86,0

Muži

2

Ženy

3
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Finance
Příjmy
Příjmy celkem

1 073 501,- kč

Příjmy od klientů z úhrad za poskytnuté ubytování a stravování

188 233,- kč

Příjmy z úhrad za poskytovanou péči

189 975,- kč

Ostatní příjmy

695 293,- kč

Výdaje
Výdaje celkem

1 073 501,- kč

Neinvestiční výdaje

956 930,- kč

Investiční výdaje

116 571,- kč

Odlehčovací služba
ID: 5309832
Kapacita sociální služby

4

2 lůžkových pokojů

2

Přijatí

7

Odešlí

5

Odešlí do přirozeného sociálního prostředí

4

Odešlí do jiného zařízení

1

Zemřelí

1

Počet uživatelů k 31.12.2019

1

Ve věku 76-85 let

1

Mobilní za pomoci druhé osoby nebo techn. pomůcek

1

IV. stupeň závislosti

1

Průměrný věk klientů

91

Muži

1
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Finance
Příjmy
Příjmy celkem

853 400,- kč

Příjmy od klientů z úhrad za poskytnuté ubytování a stravování

233 060,- kč

Příjmy z úhrad za poskytovanou péči
Ostatní příjmy

96 340,- kč
524 000,- kč

Výdaje
Výdaje celkem

853 400,- kč

Neinvestiční výdaje

323 884,- kč

Investiční výdaje

529 516,- kč

Zpracoval:
Bc. Michal Selinger
Ředitel
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