
 

 

MĚSTO MODŘICE 
Pasivní bytový dům pro seniory 

organizační složka, Nádražní 1123, Modřice  

Zpráva o provozu, hospodaření a využívání PBDS Modřice v roce 2018.  
 

 

 

Cílová skupina a poslání domu.  

Do cílové skupiny klientů PBDS Modřice patří soběstační nájemníci, byť s omezeným pohybem 

souvisejícím s věkem (starobní důchod) nebo zdravotním postižením (invalidní důchod), jejichž zdravotní 

stav nevyžaduje pečovatelskou službu.  Našim posláním je zajistit pohodlné a důstojné prožití podzimu 

života ve svém přirozeném prostředí. Kromě pomoci v domácnosti – praní a žehlení prádla, úklid 

domácnosti, dovážení obědů 7 dní v týdnu, donášení drobných nákupů a léků při dočasné indispozici, 

pomáháme se zapojováním do kulturních a zájmových činností.  

 

 

Kapacita PBDS, případná výměna nájemníků.  

 V průběhu roku 2018 došlo k pohybu obsazení bytů: 1x odchod do jiného samostatného bydlení, 

1x odchod do domu s péčí, 3x úmrtí nájemníka. Uvolněné byty byly bezprostředně po vyklizení obsazeny 

novými uchazeči o bydlení tak, aby nedošlo při placení nájemného k finančním ztrátám.     

 Počet obsazených bytů platícími nájemníky ke dni 31. 12. 2018    41 = 100% 

 Počet nájemníků ke dni 31. 12. 2018       44  

 počet nájemníků s trvalým pobytem v Modřicích ke dni 31. 12. 2018             38  =  86 %  

 průměrný věk nájemníků ke dni 31.12.2018                 78,5 let   

 

Počet zaměstnanců na jednotlivých pozicích.  

 Úklid           3,5 

 Recepce           4 

 Údržba           1 

 Provozní            0,5  

 Vedoucí           1   

           Celkem zaměstnanců                                                 10 

 
         V době absence pracovníků na jednotlivých pozicích se jednotlivé profese navzájem prolínají. Tím je 

zajištěna efektivní zastupitelnost i v téměř nepřetržitém provozu recepce. Kromě výše uvedené pomoci 

seniorům v otázce bydlení zajišťujeme technický servis a drobné opravy v bytových jednotkách. Další 

velkou pomocí v životě našich klientů je sociální poradenství v oblastech mezilidských vztahů a 

komunikace s úřady, dále pak organizování a pomoc při volnočasových aktivitách.   

 

Provoz PBDS a spokojenost klientů.  

        Stav bytů a správné využívání technického vybavení je průběžně kontrolováno, nájemníkům jsou 

opakovaně (ústně i písemně) připomínány principy správného a ekonomického využívání technického 

zařízení bytu. Průběžně klienty informujeme o dění v domově, případných změnách v režimu poskytované 

pomoci při bydlení a o nabídce volnočasových aktivit. Případné problémy ohledně bydlení řešíme 



s nájemníky operativně. Zájemci o život a dění v Modřicích jsou pravidelně informováni také 

prostřednictvím místního hlášení a Zpravodaje města. 

 

 

 

Přehled volnočasových aktivit, jejich četnost a zdůvodnění aktivizace seniorů v roce 2018.   

Týdenní aktivity:     

 jóga pro seniory 

 keramický kroužek  

měsíční aktivity:   

 beseda se studentem na téma učíme se ovládat moderní technologie (PC, tablet, chytrý 

telefon)  

 stolní hry s dětmi z MŠ a z družiny ZŠ   

 duchovní slovo faráře  

 čtení dětem v družině v rámci projektu Celé Česko čte dětem  (jen ve školní rok)  

 schůzky nájemníků s personálem  

čtvrtletní aktivity:  

 zábava při živé hudbě 

 generálka vystoupení Folklórního kroužku 

 společný výlet 

 koncerty dětí a společná dílnička s MŠ Modřice 

 divadelní představení žáků ZŠ a koncerty dětí 

 

půlroční aktivity:  

 beseda na téma výživa 

 generálka vystoupení Městského smíšeného sboru  

 pěvecké vystoupení Zpěváčku Modřice  

 koncert skupiny Banda ze SŠ Kamenomlýnská pro slabozraké a nevidomé 

 vystoupení ZUŠ Modřice 

 

jednorázové a nepravidelné aktivity:  

 beseda na téma psychické zdraví 

 beseda s herci Městského divadla v Brně  

 beseda zabývající se poskytováním péče  

 jarmark spojený se dnem otevřených dveří (velikonoční tematika)  

 jarmark spojený se dnem otevřených dveří (vánoční tematika)  

 práce v tematické dílně (např. vyřezávání dýní, zdobení adventních věnců, apod.) 

 

        Aktivní nájemníci se pravidelně setkávají a společně slaví svá životní jubilea, hrají stolní hry, sledují 

televizi, chystají občerstvení na kulturní akce jako poděkování vystupujícím, pěstují byliny, apod. Na 

pravidelných schůzkách nájemníků s personálem klienty informujeme o provozu a plánu volnočasových 

aktivit v rámci PBDS a města. Klienti sami přichází se svými nápady, jak chtějí společně trávit čas, o 

realizaci i průběhu kulturních a společenských akcí našeho domova nájemníci hlasují.  

 

       Během loňského roku se prohloubila spolupráce s dětmi všech věkových skupin a během společných 

akcí a prožitků pomáháme oběma skupinám odstraňovat případné generační bariéry.    

 

 

 

 



 

 

 

          

Hospodaření: 
 
 

           

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V Modřicích 21.02.2019  

Jitka Kozumplíková, vedoucí PBDS Modřice  


