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ÚVOD  

Vážení čtenáři,  

osmělujeme se přiklonit k mínění, že události protkávající naše cesty životem se nedějí 

pouhou náhodou, ale mají svůj význam. Ten, jak víme, může být skryt i v pouhých 

maličkostech, které na první dojem mohou působit všedně nebo si je ani neuvědomujeme. 

Myslíme si, že k určitému prozření a uvědomění si i těch prostých drobností nám v určitém 

pohledu pomohl rok 2020. Jak všichni víme, rok 2020 byl specifickým tím, s čím se potýkala 

nejen naše republika, ale celý svět. Svět se potýkal s novou nemocí nazvanou Covid – 19, která 

svým výbojem změnila chod našich dnů, měsíců a roku. Ač nemoc s sebou přinesla mnohá 

příkoří, dokázala, abychom se nad sebou pozastavili, hleděli si více do očí, našli v sobě 

trpělivost, pospolitost a ochotu být tu jeden pro druhého. Dovolte nám, abychom všem našim 

zaměstnancům, kteří napjali své síly k dodržení kvalitního životního standardu našich 

uživatelů, poděkovali. Zároveň nám dovolte poděkovat i lidem, kteří i přes neblahou situaci 

nadále konali svou práci naplno a umožnili nepřímo podpořit naše uživatele a zaměstnance 

v pokrytí jejich potřeb a ochrany zdraví (např. zajištění nákupů, dopisování si s uživateli, výlety 

do přírody, on-line kontakt s blízkými uživatelů…). V součinnosti ve snaze o udržení kvalitní 

péče o uživatele během této nelehké doby se podnikaly kroky k pozvednutí podoby zařízení 

spojené s rekonstrukcemi a opravami budov organizace, kdy podal podpůrnou ruku zřizovatel 

organizace. 

S přání pevného zdraví a mnohých kroků k úspěšným dnům 

 Ing. Mgr. Ludmila Jelenová 
 Ing. Mgr. Ludmila Jelenová 

 ředitelka Nalžovického zámku, p. s. s. 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

  

Zřizovatel organizace: Středočeský kraj se sídlem v Praze, Zborovská 11, 150 00 Praha 

Název organizace: Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb 

Adresa organizace:  Nalžovice 14, Nalžovice 262 93 

Forma pobytu:  pobytová a ambulantní služba 

Telefon:  318 864 122 

Internetové stránky: www.domov-nalzovice.cz 

Vedení domova:  Ing. Mgr. Ludmila Jelenová, ředitelka 

tel.: 318 864 122 

e-mail: reditelka@domov-nalzovice.cz 

Vedoucí sociálních služeb, 

vrchní sestra, 

zástupce ředitele: 

Mgr. et Mgr. Miroslava Lorencová 

tel.: 318 677 102, 721 565 005 

e-mail: lorencova@domov-nalzovice.cz 

Sociální úsek: Bc. Renata Růžičková, DiS., sociální pracovnice 

tel.: 318 677 102, 727 959 300 

e-mail: socialni@domov-nalzovice.cz 

ruzickova@domov-nalzovice.cz 

Personální úsek: Bc. Anna Stiborová 

tel.: 318 864 122 

e-mail: stiborova@domov-nalzovice.cz 

Provozně technický úsek: Ing. Miroslav Kupka 

tel.: 318 864 122 

e-mail: kupka@domov-nalzovice.cz 

Ekonomický úsek AZMERA s. r. o. 

Huťská 1350, 272 01 Kladno 

tel.: 311 249 284 

email.: info@azmera.cz 

mailto:socialni@domov-nalzovice.cz
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HISTORIE NALŽOVICKÉHO ZÁMKU  

Historii začal Nalžovický zámek psát již v druhé polovině 17. století, kdy byl 

vystavěn na pokyn Kryštofa Koppla z Adlesbergu a následně na dokončení dohlédl 

Mikuláš Franchimont z Frankenthalu. Barokní stavba, která měla představit nový záměr 

architektury, zpodobňovala mohutnou blokovou stavbu obdélníkového půdorysu 

s dvoupatrovou střední částí, jednopatrovou postranní částí, mansardovou střechou a věžičkou. 

K ucelení zámku byla Antonínem Alexandrem (syn Mikuláše) přistavěna kaplička. Josefína 

provdaná Koňasová z Vydří získala zámek jako dědictví po bratrovi, již zmíněném Antonínu 

Alexandrovi, ale sama jej následně odkázala Janu Václavu Alsterlovi z Astfeldu. Ten zámek 

upravil k reprezentaci svého povýšení do stavu svobodných pánů a to roce 1709. 

Poté byl osud zámku i jeho majitelů rozmanitý. Zásadním mezníkem bylo období 2. světové 

války. Za ní sloužil zámek jako sídlo nejvyššího soudu pro příslušníky SS. Podle historických 

dokladů právě u zámecké zdi byly vykonávány rozsudky odsouzených k trestu usmrcení 

střelnou zbraní. Avšak po ukončení války roku 1948 se zámek dostal do rukou 

Schwarzenbergům. Zanedlouho po jeho získání jim byl zámek státem zkonfiskován 

a vybudoval se v něm Domov důchodců a od roku 1986 Ústav pro mentálně postižené dívky.  

Osud domova byl však nejistý a tak ve stejném roce zámek odkoupil Krajský úřad 

Středočeského kraje. Ten zde po usnesení zastupitelstva Středočeského kraje od 1. 1. 2007 zřídil 

na základě registrace podle § 78 – 84 zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách, příspěvkovou 

organizaci, která je určena pro osoby se zdravotním postižením. 

Organizace se během let zapojila do několika projektů - projekt transformace s názvem 

„Boříme bariéry“, „Dejme si šanci“ a dobrovolnictví. 
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O NALŽOVICKÉM ZÁMKU, P. S. S. 

Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb je příspěvkovou organizací 

Středočeského kraje. Ustanovením zřizovací listiny, nabývající účinnost dne 

1. 1.2007, se jako Ústav sociální péče Nalžovice zrušil. Nadále jako organizace Nalžovický 

zámek, p. s. s. poskytuje sociální službu, která se zapojila do procesu transformace a snaží se 

dělat změny v přístupu k lidem s postižením.  

Nalžovický zámek, p. s. s. koncentruje působnost ve Středočeském kraji v okrese Příbram, kde 

uskutečňuje svou činnost v Nalžovicích, Příčovech, Příbrami a Kamýku nad Vltavou. 

Poslání organizace 

Posláním organizace se stalo zabezpečení dostatečné péče a podpory osobám, které ji vyžadují. 

Podporovat je v důstojném způsobu života s kladením důrazu na udržení si a rozvíjení vztahů 

s rodinou, příbuznými, přáteli a společností. Neodmyslitelnou součástí se stala také snaha 

motivovat a posilovat uživatele ve vlastním rozhodování, rozvoji zájmových aktivit, 

samostatnosti nebo udržení si stávající úrovně hygienických, pracovních a sociálních oblastí 

s úsilím integrace do běžné společnosti.  

Služby organizace 

Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb poskytuje pět sociálních služeb: 

 domov pro osoby se zdravotním postižením v Nalžovicích a Příbrami (zkr. „DOZP“) 

 chráněné bydlení v několika domech v Příbrami a Příčovech (zkr. „CHB“) 

 sociálně terapeutickou dílnu v Nalžovicích a Příbrami (zkr. „STD“) 

 týdenní stacionář v Kamýku nad Vltavou (zkr. „TS“) 

 odlehčovací službu v Kamýku nad Vltavou (zkr. „OS“). 

Cílová skupina organizace 

Sociální služby jsou poskytovány osobám s mentálním postižením (popř. osobám s mentálním 

postižením v kombinaci s dalším postižením) ve věku 18-64 let, kdy jsou tyto služby 

poskytovány i osobám starším 65 let pokud jim byly poskytovány i před dovršením 65 let 

a jejich potřeby a nepříznivá sociálních situace stále odpovídají podmínkám poskytnutí této 

sociální služby. Tyto osoby mohou využít služby: 

 pobytovou službu domov pro osoby se zdravotním postižením v Nalžovicích nebo v 

Příbrami 

 chráněné bydlení v několika domech v Příbrami a Příčovech 

 sociálně terapeutickou dílnu v Nalžovicích a Příbrami. 

http://www.domov-nalzovice.cz/sluzby/domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim/
http://www.domov-nalzovice.cz/sluzby/chranene-bydleni/
http://www.domov-nalzovice.cz/sluzby/cilova-skupina/
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Dále organizace nabízí službu osobám s mentálním postižením (popř. osobám 

s mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením) ve věku 6 - 36 let, kdy 

je služba primárně poskytována osobám ve věku 6 - 26 let s ohledem na povinnou 

školní docházku a charakter služby. Těmto osobám jsou nabízeny sociální služby:  

 týdenní stacionář v Kamýku nad Vltavou 

 odlehčovací službu v Kamýku nad Vltavou. 

Činnosti organizace 

Organizace zajišťuje na základě zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. tyto základní 

činnosti: 

 poskytnutí ubytování 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Základní uvedené činnosti mohou být doplněny o zajištění zdravotní péče, popř. fakultativní či 

další službu. 

  

http://www.domov-nalzovice.cz/sluzby/tydenni-stacionar/
http://www.domov-nalzovice.cz/odlehcovaci-sluzba/
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ČINNOST JEDNOTLIVÝCH  ÚSEKŮ 

OŠETŘOVATELSKÝ ÚSEK 

Zdravotnická péče 

V TS má každý uživatel svého praktického lékaře v místě svého bydliště, kam v případě 

potřeby dochází se svým zákonným zástupcem či opatrovníkem. V případě onemocnění 

uživatele se uvědomí zákonný zástupce či opatrovník, který si pro uživatele přijede a zajistí mu 

lékařské vyšetření. V naléhavých a život ohrožujících případech se obracíme na rychlou 

záchrannou službu.  

Nalžovický zámek, p. s. s. v rámci služeb DOZP a CHB zajišťují zdravotní péči spádoví lékaři 

pro danou oblast tzn. pro oblast Sedlčansko - MUDr. Bilinová a pro oblast Příbram - MUDr. 

Fialová a MUDr. Zelnerová. V sounáležitosti s poskytováním celostní zdravotní péče dochází 

v rozmezí 1 x za 3 měsíce do Nalžovického zámku lékař z oboru psychiatrie – Clinterap s. r. o. 

Ošetřovatelská péče 

Základním předpokladem úspěšné ošetřovatelské péče o naše uživatele je odborná, 

kvalifikovaná péče poskytovaná všeobecnými sestrami, které pracují na základě smluvních 

ujednání a norem stanovených zdravotními pojišťovnami. Všeobecné sestry zajišťují 

zdravotnickou péči, v TS pohotovostní službu v případě, že nejsou na noční směně, poskytují 

uživatelům péči dle ošetřovatelských plánů a samostatně vedou ošetřovatelskou dokumentaci.  

Činnosti všeobecných sester dle ordinace lékaře 

 Příprava a podávání léků per os, i.m, s.c. 

 Ošetřování akutních ran a chronických ran 

 Měření fyziologických funkcí (TK, P, hmotnost) 

 Příjem uživatelů 

 Vedení ošetřovatelské dokumentace, práce na PC v programu Cygnus 2 

 Zprostředkování objednávek léků, ink. pomůcek a objednávání uživatelů na předepsaná 

vyšetření 

 Zajištění kontaktu s praktickými i odbornými lékaři 

 Zajištění pravidelných periodických prohlídek 

 Odběry biologického materiálu 

Činnosti všeobecných sester v rámci rehabilitačního ošetřování 

 Polohování jako prevence otlačenin a dekubitů 
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 Dechová a kondiční cvičení 

 Vertikalizace, nácvik sedu, stoje, chůze 

 Nácvik soběstačnosti 

 Bazální stimulace 

 Edukace uživatelů v oblasti péče o svoje zdraví podle ošetřovatelských plánů 

 Všeobecné sestry jsou oprávněny vykonávat další odborné činnosti v rámci svých 

kompetencí a při své práci se řídí ošetřovatelskými standardy  

Fyzioterapie 

Součástí poskytování zdravotní péče v TS je pravidelné cvičení uživatelů s kvalifikovaným 

fyzioterapeutem. Fyzioterapeut je k dispozici i ostatním uživatelům Nalžovického zámku. 

Věnuje se individuálním potřebám každého uživatele a zajišťuje jim pomůcky pro přínos nebo 

udržení jejich fyzické zdatnosti. Dochází pravidelně 2x týdně, kdy provádí léčebně tělesnou 

výchovu s využitím: 

 Redcord systému 

 Bobath válce a klínu 

 nestabilní plochy 

 perličkové koupele nohou 

 jízdy na rotopedu 

 procvičení horních i dolních končetin pomocí motomedu.  

Mimo klasické fyzioterapie používá také alternativní techniky – synergická reflexní terapie, 

akupresura, atd. 

Ke zlepšení koordinace, stability a mobility využívá chodítka, procházky v terénu, atd. 

SOCIÁLNÍ ÚSEK 

Rok 2020 byl pro nás všechny velmi náročný z důvodu celosvětového výskytu virového 

onemocnění Covid – 19. Běžnou součástí živa se staly roušky a respirátory. Pro naše uživatele, 

ale i zaměstnance to bylo obzvlášť velmi náročné období. Uživatelé jen těžko chápali omezení 

návštěv v zařízení. Také došlo z důvodu vyhlášení nouzového stavu k přerušení různých aktivit, 

které jsou jinak našim uživatelům nabízeny jako fakultativní služby. Aby se naši uživatelé 

necítili v tomto období tak sami, využívali různé aktivity na svých domácnostech, které jim 

nabídli pracovnice v sociálních službách. Pracovnice v sociálních službách se také snažily 

zajistit nákup různých pochutin, které si uživatelé přáli a bohužel si je nemohli sami zakoupit 

z důvodu pandemie. 
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Sociální pobytová služba Domov pro osoby se zdravotním postižním 

Celkový počet uživatelů sociální služby k 31. 12. 2020 a jejich skladba:  

Sociální služba byla celoročně využita 35 uživateli. Ke konci roku naši soc. službu opustili tři 

uživatelé. 

Obložnost byla za rok 2020, 91,43 %. 

Služba DOZP je zajištěna ve dvou lokalitách Příbrami a Nalžovic. 

Věkový průměr klientů v této službě se za rok 2020 činil 51 let. Z těchto uživatelů je nejmladší 

klientkou žena, které je 28 let a nejstarší klientkou je také žena ve věku 64 let. 

Počet uzavřených a ukončených smluv o poskytování sociální služby k roku 2020: 

 Počet nově přijatých uživatelů v roce 2020 činil 0 

 Počet, u kterých byla ukončena sociální služba v roce 2020 činil 3 

V průběhu roku bylo prošetřeno sedm nových žádostí o poskytovanou službu, z těchto žádostí 

jsme čtyři zařadili do evidence žadatelů o sociální službu. Dvě žádosti jsou zamítnuty z důvodu 

využití jiné sociální služby. U jednoho žadatele byla žádost zamítnuta z důvodu nesplnění 

podmínek naší cílové skupiny. 

Celkový počet evidovaných žádostí o poskytování služby k 31. 12. 2020 činil 7. 
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Chráněné bydlení 

Tato pobytová sociální služba je také umístěna ve dvou lokalitách a to v Příbrami 

a v Příčovech. 

Kapacita služby: 15 uživatelů – průměrná obloženost za rok 2020 byla 86,67 % 

Celkový počet uživatelů sociální služby k 31. 12. 2020 a jejich skladba: 

 

Sociální služba CHB byla v roce 2020 využita 14 uživateli, ke 2. 12. 2020 ukončil jeden 

uživatel na vlastní žádost službu a využil jinou sociální službu. Celkový počet uživatelů k 31. 

12. 2020 byl 13. 

Věkový průměr našich uživatelů byl 2020 - 47 let.  

Z těchto uživatelů je nejmladší žena, které je 30 let a nejstarší je také žena, které je 66 let. 

Počet uzavřených a ukončených smluv o poskytování sociální služby k roku 2020: 

 Počet nově přijatých uživatelů v roce 2020 činil 1 

 Počet, u kterých byla ukončena sociální služba v roce 2020 je 1 

V průběhu roku bylo prošetřeny 4 nové žádosti o poskytovanou službu, z těchto žádostí jsme 

jednu zařadili do evidence žadatelů o sociální službu. Tři žádosti jsou zamítnuty z důvodu 

storna ze strany opatrovníka a jedna žádost byla zamítnuta z důvodu nesplnění podmínek naší 

cílové skupiny. 

Celkový počet evidovaných žádostí o poskytnutí služby k 31. 12. 2020 činil čtyři. 
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Sociálně terapeutické dílny 

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní službou, která je poskytována osobám 

se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto 

důvodu umístitelné na otevřeném trhu práce. 

Kapacita služby: 30 uživatelů. 

Celkový počet uživatelů sociální služby k 31. 12. 2020 a jejich skladba: 

 

Sociální služba STD byla v roce 2020 využita 30 uživateli, 30. 12. 2020 ukončil jeden uživatel 

na vlastní žádost službu a využil jinou sociální službu. Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2020 

byl 30. 

Věkový průměr našich uživatelů v roce byl 2020, 46 let. 

Z těchto uživatelů je nejmladší žena, které je 28 let a nejstarší je také žena ve věku 64 let. 

V této službě máme celkem 6 mužů a 24 žen. 

Počet uzavřených a ukončených smluv o poskytování sociální služby k roku 2020: 

 Počet, nově přijatých uživatelů v roce 1 

 Počet, u kterých byla ukončena sociální služba v roce 2020 je 1. 
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Týdenní stacionář 

Poskytovaná sociální služba je určena pro osoby s mentálním postižením 

(popřípadě osobám s mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením) 

ve věku 6-36 let. Služba je primárně poskytována osobám ve věku 6-26 let s ohledem 

na povinnou školní docházku a charakter služby. 

Týdenní stacionář sídlí v Kamýku nad Vltavou v budově č. p. 140 a budově č. p. 147 je 

poskytována služba dospělým uživatelům. 

Uživatelé, kteří jsou povinni plnit povinnou školní docházku, navštěvují sousední školu, kde 

jsou zřízeny speciální třídy. 

Celkový počet uživatelů sociální služby k 31. 12. 2020 a jejich skladba: 

 

Sociální služba byla celoročně využita 15 uživateli. 

Věkový průměr klientů v této službě se za rok 2020 činil 23 let. Z těchto uživatelů je nejmladší 

uživatel muž, kterému je 11 let a nejstarší uživatelkou je žena ve věku 34 let. 

V této sociální službě máme 7 žen a 8 mužů. 

Počet uzavřených a ukončených smluv o poskytování sociální služby k roku 2020: 

 Počet nově přijatých uživatelů v roce 2020 činil 0 

 Počet, u kterých byla ukončena sociální služba v roce 2020 činil 0 

V průběhu roku byly zaevidovány celkem 5 nové žádosti o poskytování služby. Za rok 2020 

jsou čtyři žádosti zařazeny do evidence žadatelů a jedna žádost byla vyřazena z důvodu využití 

jiné sociální služby. 

Celkový počet evidovaných žádostí o poskytování služby k 31. 12. 2020 činil 10. 
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Odlehčovací služba 

Poskytovaná sociální služba je určena pro osoby s mentálním postižením 

(popřípadě osobám s mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením) ve 

věku 6-36 let. Služba je poskytována jako pobytová služba v termínech uvedených na 

webových stránkách poskytovatele. 

Odlehčovací služba se nachází v Kamýku nad Vltavou v budově č. p. 140 a budově č. p. 147 je 

poskytována služba dospělým uživatelům. 

Celkový počet uživatelů sociální služby k 31. 12. 2020 a jejich skladba: 

 

Celková kapacita služby 12 uživatelů. 

Sociální služba byla celoročně využita 12 uživateli.  

Věkový průměr klientů v této službě se za rok 2020 činil 20 let. Z těchto uživatelů je nejmladší 

uživatel muž, které mu je 11 let a nejstarší klientkou je žena ve věku 34 let. 

V této sociální službě máme 6 žen a 6 mužů. 

Počet uzavřených a ukončených smluv o poskytování sociální služby k roku 2020: 

 Počet nově přijatých uživatelů v roce 2020 činil 2 

 Počet, u kterých byla ukončena sociální služba v roce 2020 činil 1 

Za rok 2020 je jedna žádost zařazena do evidence žadatelů. 

Celkový počet evidovaných žádostí o poskytování služby k 31. 12. 2020 činil 1. 
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STRAVOVACÍ ÚSEK  

V TS stravovací úsek zajišťují dva pracovníci a to 1 na pozici kuchař a 1 

kuchař/skladník.  

V Nalžovickém zámku zajišťuje stravování pět pracovníků na pozicích 1 kuchař/skladník, 

2 kuchaři a 2 jako pomocný personál z řad uživatelů. V CHB a DOZP v lokalitě Příbram je 

stravování zajištěno za spolupráce školní jídelny, kam uživatelé z STD pravidelně docházejí 

v pracovních dnech. Uživatelé CHB Příbram, kteří jsou zaměstnaní, se stravují v závodní 

jídelně zajištěné zaměstnavatelem. Uživatelé užívající službu DOZP Příbram si za spolupráce 

pracovníka vaří samostatně. 

Stravování 

Uživatelům TS je poskytnuto stravování v rozsahu pěti denních dávek – snídaně, svačina, oběd, 

svačina a večeře. Jídelníček tvoří pestrý výběr čerstvého ovoce i zeleniny, která je v rámci 

sezóny využívaná i v mražené formě. Stravování je upraveno dle norem plnící hodnotu výživy 

pro určenou cílovou skupinu, kdy se klade důraz na specifické potřeby každého uživatele.  

Uživatelům DOZP a CHB se zajišťuje stravování v rozmezí čtyř denních dávek – snídaně, oběd, 

svačina a večeře po dobu celého týdne. V jídelníčku není opomíjena různorodost surovin 

a nabízených tekutin. Při přípravě je dohlíženo na plnění všech norem a zásad výživy 

pro cílovou skupinu uživatelů, kdy je ohlíženo na potřeby jednotlivých uživatelů dle jejich 

zdravotního stavu za konzultace odborného lékaře. 

Specifika úpravy ve stravování 

Významná pozornost je věnovaná uživatelům, kteří vyžadují specifika ve stravování v podobě 

úpravy jídla nebo zvolených potravin. Uživatelům, kteří mají potíže s polykáním je 

připravována dle potřeby alternativní forma stravy (mixovaná, krájená, strouhaná, kašovitá) 

Neméně se přihlíží na uživatele vyžadující potraviny, které jsou vhodné pro bezlepkové a 

bezlaktózové stravování. Mají zajištěnou vlastní dodávku specifických potravin, kdy jejich 

úprava je inspirována recepty z kuchařky určené pro bezlepkové a bezlaktózové vaření.   

Také neopomíjenou skupinou jsou i uživatelé vyžadující úpravu stravování v podobě 

diabetické stravy. V rámci zajištění potravin je dohlíženo na doporučení lékaře a zajištění 

potřebných surovin pro jim určenou druhou večeři. K dalším specifikům úpravy stravy je u 

uživatelů, kteří v souvislosti s kožními problémy či alergiemi, mají upravenou stravu 

s vyjmutím jejich alergenů.  
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Jídelní lístky 

Tvorba a schválení jídelního lístku v TS dostává finální podobu po konzultaci 

kuchařky s vedoucím služby/ všeobecnou sestrou.  Dohlíží se na pestrost a 

rovnováhu potravin v průběhu celého týdne. Návrhy jídelního lístku se pravidelně 

předkládají 1x týdně. 

Za vytvoření a předložení jídelního lístku pro uživatele Nalžovického zámku odpovídá kuchař, 

který předkládá ke schválení jídelní lístek vedoucí služby/všeobecné sestře 1x týdně. Dbá se 

na různorodost potravin, specifika a rovnováhu mezi jednotlivými surovinami v průběhu týdne. 

Na DOZP Příbram si, v rámci svého zájmu, jídelníček tvoří za spolupráce pracovníka sami 

uživatelé. Následně je společně navržený jídelní lístek předložen ke konzultaci vedoucí 

služby/všeobecné sestře. Pracovník, který s uživateli vytváří jídelní lístek, se snaží dohlížet na 

pestrost jednotlivých jídel. 

Pitný režim  

V průběhu celého dne je dohlíženo a dbáno na dodržování pitného režimu. Po celý den (24 

hodin) mají uživatelé k dispozici několik druhů nápojů, které si samostatně volí. Podávané 

jsou nápoje jako sladký i hořký čaj, kakao, bílá káva, pitná voda, šťáva nebo ovocné nápoje 

– džusy. 

Během letního období je zaměstnanci výrazněji kladen důraz a dohled nad četností pitného 

režimu. 

VÝCHOVNÝ ÚSEK 

Intence výchovného úseku TS je poskytnout uživatelům rozmanitý komplex podnětů 

a předmětů, které mohou být nedílnou součástí pro jejich rozvoj a vývoj. Úsilí se věnuje snaze 

nabízet a motivovat k činnostem, jejichž záměrem je rozvíjet nejen jejich jemnou a hrubou 

motoriku, pohybové dovednosti, komunikaci (rozvoj řečových schopností), tvořivost a fantazii, 

ale umění vnímat sebe sama. Přístup k činnostem, hrám, apod. je v kontextu s individualitou 

uživatele, jeho možnostmi a zájmy. Využívány jsou mnohé předměty a pomůcky umožňující 

rozmanité směry tvořivosti od deskových her, hudebních chvilek, výtvarných činností, 

maňáskových představení, výletů, poznávacích procházek, až po hry vedené k pohybu. 

V neposlední řadě jsou součástí i aktivity věnované uvědomění si svého těla a práce s ním 

(uvolnění těla, čerpání energie, uvědomění si svého dechu, apod.) za podpory zaměstnance v 

místnosti snoezelen, která je vybavena předměty a pomůckami pro relaxaci a stimulaci celého 

těla. 
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EKONOMICKÝ ÚSEK 

Seznámení s hospodařením Nalžovického zámku, p. s. s. v roce 2020 

Náklady Hlavní činnost (v tis. Kč) Vedlejší činnost (v tis. Kč) 

Spotřeba materiálu 3599,07 80,60 

Spotřeba energií 1186,13 3,81 

Opravy a drobná údržba 391,14 0 

Cestovné 9,33 0 

Náklady na reprezentaci 7,20 0 

Služby celkem 2799,65 0 

Mzdové náklady celkem 28036,72 74,25 

Zákonné pojištění 9337,16 0 

Zákonné náklady 544,23 0 

Jiné ostatní náklady 110,23 0 

Odpis majetku 682,91 0 

Nákup DDHM 285,18 0 

Ostatní náklady 149,02 0 

Celkem 47137,97 158,66 

Hospodaření organizace negativně ovlivňuje technický stav budov, dále rostoucí náklady na 

energie, materiálové a mzdové náklady. 

Organizace v roce 2020 dodržela všechny závazné ukazatele. 

Celkový mzdový limit byl čerpán ve výši 95,65% schválené hodnoty s ohledem na disponibilní 

zdroje. 

V průběhu roku došlo k navýšení odpisového plánu, a to díky pořízení DM v průběhu roku. 

Meziročně došlo k nárůstu celkového objemu nákladů o necelých 7% což je z velké části 

způsobeno nárůstem nákladů spojených s pandemií COVID 19 (mimořádné náklady COVID 

19, mimořádné odměny pro zaměstnance). Náklady byly kryty mimořádnými dotacemi 

z MPSV a MZ v celkové výši 4.317 tis. Kč. 

Výnosy Hlavní činnost (v tis. Kč) Vedlejší činnost (v tis. Kč) 

Tržby (prodej výrobků) 0 211,55 

Z prodeje služeb 13616,17 0 

Dotace od ÚSC (obce, kraje) 17979,40 0 
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Hospodaření organizace skončilo kladným hospodářským výsledkem z hlavní činnosti ve výši 

73,55 tis. Kč i kladným hospodářským výsledkem z vedlejší činnosti ve výši 52,89 tis. Kč. 

Investiční akce v roce 2020 

V roce 2020 byly realizovány investice v celkové výši 4.547.197Kč, z toho investiční příspěvek 

zřizovatele činil 2.150.095,- Kč. Nejvýznamnější investicí bylo zateplení budovy v Kamýku. 

Podrobněji v Přehledu investičních akcí. 

Investiční akce Fond investic PO 
Rozpočet SK 

investiční příspěvek 
Zdroje celkem 

Rekonstrukce pláště 

střechy zámku 

118 493,00 Kč 471 222,00 Kč 589 715,00 Kč 

Výměna stávajících 

schodišťových 

stupnic 

678 385,00 Kč  678 385,00 Kč 

Šikmá zvedací 

plošina 

350 750,00 Kč  350 750,00 Kč 

Šikmá zvedací 

plošina 

297 850,00 Kč  297 850,00 Kč 

Dvoukřídlé dveře 113 498,00 Kč  113 498,00 Kč 

Snížení energetické 

náročnosti budovy, 

Kamýk č. p. 140 

838 126,00 Kč 1 678 873,00 Kč 2 516 999,00 Kč 

Celkem 2 397 102,00 Kč 2 150 095,00 Kč 4 547 197,00 Kč 

Dotace ze státního rozpočtu 4317,03 0 

Příspěvek na provoz SKÚ 9063 0 

Finance ze struktur, fondů EU 1904,50 0 

Čerpání fondů 31,74 0 

Jiné příspěvky a dotace 179 0 

Jiné ostatní výnosy 94,14 0 

Úroky  26,54 0 

Celkem 47211,52 211,55 
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Personální údaje k zajištění činnosti k 31. 12. 2020 

K 31. 5. 2020 skončilo pověření řízením Nalžovického zámku, poskytovatele 

sociálních služeb Mgr. Jaroslavě Kocíkové, MBA, MBE. 

Rada Středočeského kraje usnesením č. 034-25/2020/KR ze dne 25. 5. 2020 v souladu 

s usnesením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) s účinností 

od 1. 6. 2020 jmenovala na pozici ředitele Nalžovického zámku, poskytovatele sociálních 

služeb Ing. Mgr. Ludmilu Jelenovou. 

Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem: 98 

Přepočtený počet zaměstnanců: 80 

Průměrná měsíční mzda předchozího roku: 27 351,- Kč 

Průměrná měsíční mzda příslušného roku: 31 769,- Kč 

Oproti roku 2019 se plně projevilo navyšování platů dle nařízení vlády a výjimečné 

odměňování zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s pandemickou situací. 

PROVOZNÍ ÚSEK 

Provozní úsek byl zajištěn v roce 2020 na požadované úrovni těmito zaměstnanci:  

 1 vedoucí provozního úseku 

 3 údržbáři (z toho 1 na částečný úvazek) 

 2  uklízečky (z toho 1 na částečný úvazek) 

 2 pradleny (z toho 1 na částečný úvazek). 

Vozidla v organizaci (2020): 

 ŠKODA FABIA -  2SM9501 

 ŠKODA FABIA – 2AH2231 

 RENAULT KANGOO – NBJ4251 

 ŠKODA FABIA – 2S69169 

 DACIA LODGY – 3SX4489 

 DACIA DOKKER – 4SA0151 

 FORD TRANSIT – PBJ3573 

 KIA SPORTAGE – 4SZ3045 

V roce 2020 činila celková spotřeba PHM 4623,81 litrů (4409,48 litrů benzinu, 214,33 litrů 

nafty). Zahradní technika: 44 litrů nafty/371,22 litrů benzinu. 
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V uplynulém roce 2020 se nám podařila realizovat celá řada prospěšných 

investičních akcí: 

 Rekonstrukce schodišťových stupnic a podstupnic v hlavní budově 

Nalžovického zámku (z přízemí do I. patra hlavní budovy). 

 Instalace šikmých zvedacích plošin na schodištích v hlavní budově zámku. 

 Výroba a montáž vstupních dveří na II. patře hlavní budovy zámku. 

 Oplocení části pozemků v Kamýku nad Vltavou. 

 Vysoutěžen zhotovitel na akci „Snížení energetické náročnosti objektu Nalžovický 

zámek, p.s.s. 

Dále jsme uskutečnili opravu venkovního schodiště v Nalžovicích, ochranný nátěr plotu 

v Kamýku nad Vltavou. Pracovníci údržby mají v popisu pracovních činností zejména údržbu 

zámeckého parku, která je rozmanitá a probíhá prakticky celoročně vyjma období, kdy nám 

travní porost pokryje souvislá vrstva sněhové pokrývky. Prováděli jsme drobné opravy zahradní 

techniky, zajištění servisu a pravidelných prohlídek osobních automobilů, drobné opravy na 

jednotlivých domácnostech u všech poboček organizace. 
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POŘÁDANÉ AKCE ZA ROK 2020 

Veškeré pořádané akce byly uskutečněny v souladu s dodržením všech 

protiepidemických zásad a norem. 

DOZP Nalžovice + CHB Příčovy + STD Nalžovice 

Leden 

 výlet do Příbrami 

 2x canisterapie 

 2x muzikoterapie 

 výlet na zámek Konopiště 

 akce s dobrovolníkem p. Chmel 

 hippoterapie 

 divadlo Sedlčany „Obušku z pytle ven“ 

 Mořský svět Praha 

Únor 

 2x canisterapie 

 výlet do Vlašimi 

 2x muzikoterapie 

 akce s dobrovolníkem p. Knobloch 

 výlet do Příbrami 

 masopustní karneval v Nalžovicích  

Květen 

 Zahradní slavnost v Nalžovicích 

Červenec 

 výlet do ZOO Tábor 

 výlet na Častoboř 

 hudební vystoupení  

 hippoterapie 

 návštěva Bonny ve Voticích 

 Mnichovice: projekt EU 

Srpen 

 2x hudební vystoupení  

 celodenní výlet farma Blaník 

 celodenní výšlap na rozhlednu Blaník 

 2x hippoterapie 

Září 

 rozloučení s létem v Nalžovickém zámku 

 výlet na zámek Vrchotovy Janovice 

 hippoterapie 

 výlet na zámek Ratměřice a Konopiště 

 hudební vystoupení p. Justig 

Listopad 

 výlet na Konopiště a okolí 

 výlet na Blaník 

 zapojení do projektu Daruj hračku 

Prosinec 

 větrný mlýn Příčovy (čerti) 

 výlet do Vlašimi 

 

Průběžné akce během roku 

 hippoterapie  

 RHB (každé úterý) 

 hudební chvilky 

 procházky po okolí Nalžovic 

 výtvarné tvoření nejen k významným dnům (např. vánoční přání, dekorace, keramika…) 

Nákupy 

 zakoupení: úklidových potřeb, vybavení domácnosti 

 běžné nakupování osobních potřeb za podpory asistenta 

 nákupy oděvu a obuvi za podpory asistenta 

 nákupy přes e-shop za podpory asistenta z důvodu pandemie Covid - 19 
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DOZP, CHB a STD Příbram 

Leden 

 2x Aquapark v Příbrami 

Únor 

 Meduzárium a kino Praha 

 divadelní představení „Dáma na kolejích“ 

 Praha: hudební divadlo Karlín (muzikál) 

 Masopustní karneval v Nalžovicích 

Červen 

 canisterapie 

Červenec  

 Aquapark v Příbrami 

Srpen 

 canisterapie 

 hudební vystoupení Viola 

 rekreace na Lipně 

Září 

 rozloučení s létem v Nalžovickém zámku 

 rekreace v Radnice: penzion Dvorec 

 hudební vystoupení  

 wellnes pobyt v Karlových Varech 

 

Listopad 

 zapojení do projektu Daruj hračku 

Prosinec 

 adventní posezení  

Průběžné akce během roku 

 canisterapie 

 hudební chvilky 

 procházky po okolí Příbrami (denně) 

 výtvarné tvoření nejen k významným dnům (např. vánoční přání, svíčky, látkové 

panenky…) 

Nákupy  

 zakoupení: vybavení do kuchyně (např. hrnce), úklidových potřeb, vybavení domácnosti 

 běžné nakupování osobních potřeb a potravin za podpory asistenta 

 nákup oděvu a obuvi za podpory asistenta 

 nákupy přes e-shop za podpory asistenta z důvodu pandemie Covid - 19 
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TS a OS Kamýk nad Vltavou 

Leden 

 barevný den na téma: BÍLÁ (herna TS Kamýk) 

 rozdávání vánočních dárků 

Únor 

 maškarní rej TS (herna TS) 

 masopust ve Zduchovicích  

 masopust v Nalžovicích (Nalžovický zámek) 

 vytrvalostní procházka (okolí Kamýku) 

Březen 

 vytrvalostní procházka (okolí Kamýku) 

Květen 

 dětský den (zahrada TS v Kamýku) 

Červen 

 barevný den TS na téma: ŽLUTÁ (zahrada TS v Kamýku) 

 maňáskové divadlo (herna TS Kamýk) 

Červenec 

 2 x hippoterapie (Vysoký Chlumec) 

 barevný den TS na téma: MODRÁ (zahrada TS v Kamýku) 

 Summer Jumping Festival ve Zduchovicích 

 turistický výšlap na Vrškamýk 

 maňáskové divadlo (herna TS Kamýk) 

Srpen  

 hippoterapie 

 zámek Dobříš: Muzeum hraček a prohlídka francouzského parku 

 barevný den TS na téma: ZELENÁ (zahrada TS v Kamýku) 

 vytrvalostní procházka s fyzioterapeutem po okolí Kamýku 

 maňáskové divadlo (herna TS v Kamýku) 

Září 

 zámecké slavnosti v Nalžovickém zámku 

 barevný den v TS na téma: ČERVENÁ (zahrada TS v Kamýku) 

 vytrvalostní procházky s fyzioterapeutem po okolí Kamýka 

 maňáskové divadlo (herna TS v Kamýku) 

Říjen 

 vytrvalostní procházky s fyzioterapeutem po okolí Kamýka 

 pouštění draků 

Listopad 

 maňáskové divadlo (herna TS v Kamýku) 

 zapojení do projektu Daruj hračku 

Prosinec 

 pečení vánočního cukroví (jídelna TS v Kamýku) 

 výroba vánočního přání (jídelna TS v Kamýku) 

 výroba adventních věnců a vánoční výzdoby 

 zdobení vánočního stromku 

 mikulášská nadílka v TS 

 adventní posezení 

Průběžné akce během roku 

 hippoterapie (v terminované pondělí) 

 RHB (každé úterý a čtvrtek) 

 hudební chvilky 

 snoezelen 

 procházky po okolí Kamýku nad Vltavou (denně) 

 v letním období koupání v bazénu v TS 

 výtvarné tvoření nejen k významným dnům (např. vánoční přání,…) 

Nákupy 

 nákupy potřeb a pomůcek uživatelům z dotací obcí 

 vymalování prostor TS 

 nákupy přes e-shop za podpory asistenta z důvodu pandemie Covid - 19 

 zakoupení: vybavení do kuchyně (např. pánev), úklidových potřeb, zahradního vybavení, vybavení pro TS (např. 

výtvarné pomůcky a potřeby, pro herních aktivity, relaxační pomůcky)  
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ZÁVĚR 

Vše kolem nás plyne svým tempem – věci, lidé, události, radosti i strasti. Věříme, 

že každý prožitek, který nás potká je část odkazu pro nás a naši budoucnost. 

Budoucnost ukrytou ve slunci a úsměvu těch, kteří se třeba teď učí prvním krůčkům, ale za pár 

let budou nazouvat boty dospělosti. Rok 2020 prosadil na první příčky u nás i ve světě – 

sounáležitost a pokoru. Proč? Protože jsou hybnou silou vedoucí nás k poznání druhého i sebe 

sama. Tím se snažíme řídit i u nás na zámku. Být tu pro ty, kteří nás potřebují a určitým 

způsobem potřebujeme i my je, neboť tato cesta vede k oboustrannému pocitu být potřebný 

a podporou. V přeneseném smyslu se skutečnost odrazila na přístupu a snaze zaměstnanců 

zajistit uživatelům všechny potřeby a aktivity v dostatečné míře, které i přes složitou 

pandemickou situaci a v souladu s opatřeními byly zrealizovány.  

V návaznosti na proběhlé můžeme nadále hrdě prohlašovat  – „Dejme si šanci“. 

Nalžovice 1. 3. 2021 

 Ing. Mgr. Ludmila Jelenová 
 Ing. Mgr. Ludmila Jelenová 

 ředitelka Nalžovického zámku, p. s. s. 


