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PŘEDMĚT ČINNOSTI
Domov pro seniory Třebíč Koutkova - Kubešova je samostatnou příspěvkovou
organizací zřízenou Krajem Vysočina. Vznikl ke dni 1. 7. 2006 sloučením dvou stávajících
domovů důchodců – Domovem důchodců na ul. Koutkova, Třebíč a Domovem důchodců
na ul. Kubešova, Třebíč.
Nově vzniklý Domov pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, poskytuje podle
Rozhodnutí o registraci č. j.: KUJI73174/2009 tyto druhy služeb:
-

domovy pro seniory (pobytové služby podle § 49, odstavce 1, zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, které se poskytují v domovech pro seniory
osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby)

-

domovy se zvláštním režimem (pobytové služby podle § 50, zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, které se poskytují osobám se specifickými
potřebami vyplývajícími z jejich onemocnění)

Organizace není oprávněná k provozování doplňkové činnosti.
Poslání
Posláním Domova pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, příspěvková
organizace, je poskytování nepřetržité pobytové sociální služby seniorům s cílem
prožití důstojného a plnohodnotného stáří. Zároveň všem uživatelům nabízí a
zajišťuje, s poskytnutím přiměřené podpory a péče, dle jejich přání a potřeby,
smysluplné prožívání volného času. Domov poskytuje své služby ve dvou
budovách v odlišných lokalitách města Třebíče.
Domov pro seniory poskytuje uživatelům:
•
•
•
•
•
•
•
•

ubytování včetně úklidu, praní a drobných oprav ložního a osobního prádla
a ošacení, žehlení
stravování (celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy
a potřebám dietního stravování minimálně v rozsahu tří hlavních jídel
denně)
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí

Cíle zařízení
Vize organizace: Našim cílem je budovat na profesionální úrovni příjemné místo
pro život seniorů
s respektem k jejich individuálním potřebám.
Cíle služby: Cílem služby je pomoci uživatelům udržovat soběstačnost, umožnit
jim aktivní prožití volného času v domově a udržovat společenské a sociální
kontakty.
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Kritéria:
- u uživatelů udržet případně zlepšit soběstačnost v úkonech péče o vlastní
osobu
/v oblasti stravování, hygienických úkonů a oblékání/ prostřednictvím
ergoterapeutických
a rehabilitačních programů (15% předpoklad)
- v následujícím roce nabízet další tři inovované podněty /aktivity/ pro udržení a
zlepšení fyzické
a psychické kondice v oblasti trávení volného času
- udržet a dle možností rozšířit společenské i sociální kontakty s rodinou a
předchozím bydlištěm
- mezigenerační kontakty s okolím DpS, současně se více zapojit do komunitního
plánování
Města Třebíče
Vyhodnocení cílů:
- testování soběstačnosti – test všedních činností, provádí klíčoví pracovníci
- mapování aktivizačních činností
– rozšíření nabídky o tři inovované podněty (plánujeme např. enkaustika,
univerzita 3. věku, pétanque)
- monitoring propojení vztahových sítí

PRINCIPY – ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:
•
•
•
•
•

Přiměřená podpora – nastavujeme přiměřenou podporu v souladu s
aktuálním zdravotním stavem a individuálními potřebami uživatele
Profesionální péče – zaručujeme odbornost systémem stálého vzdělávání a
rozvoje pracovníků
Podnětné prostředí - snažíme se vytvářet prostředí plné důstojných
podnětů pro život seniorů
Pomoc při uplatňování práv - pomáháme uživateli řešit nesnadné situace
Partnerský přístup - chováme se k uživateli jako k rovnocennému
partnerovi

V roce 2014 byla celková kapacita Domova pro seniory Třebíč, Koutkova –
Kubešova 172 lůžek. Z tohoto počtu bylo 15 lůžek vyčleněno pro službu „domov se
zvláštním režimem“, a pro službu „domov pro seniory“ 157 lůžek.
Pracoviště Koutkova poskytuje sociální služby v bezbariérovém zařízení celkem
106 uživatelům. Naši uživatelé jsou ubytováni v 67 jednolůžkových, 18 dvoulůžkových a
1 třílůžkovém pokoji. Každý pokoj je vkusně vybaven moderním nábytkem a jeho součástí
je sociální zařízení se sprchovým koutem. Uživatelům je umožněno dovybavit si pokoj
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svým vlastním nábytkem a ostatním vybavením tak, aby se cítili jako doma. V každém
patře budovy je společná kuchyňka s jídelnou, zájmová místnost s televizí a společná
koupelna vybavená hydraulickou vanou. V prvním patře je velká jídelna, která slouží nejen
ke stravování, ale i pořádání různých společenských akcí. K dispozici je uživatelům hobby
místnost vybavená PC s možností připojení k internetu, kompletně a moderně vybavená
rehabilitace, tělocvična a kaple. V průběhu dne mohou uživatelé využít služeb bufetu,
kadeřnictví a pedikúry. Pohyb mezi patry umožňují imobilním uživatelům tři bezbariérové
výtahy. Domov je obklopen zahradou, ze které mají uživatelé volný přístup do okolní
přírody.
Stejně jako v předchozím roce byla našim uživatelům poskytována služba
„domov se zvláštním režimem“, která je zaměřená na péči o uživatele s demencí,
zejména Alzheimerova typu. Personál v přímé obslužné péči se neustále odborně vzdělává
a dbá zejména na zajištění co největšího bezpečí pro uživatele, vytváření pravidelného
programu volnočasových aktivit, který je přizpůsobován aktuálnímu stavu uživatelů. Tuto
naši službu opět výborně doplňovaly pravidelná setkání svépomocné skupiny „Čaje o
čtvrté“, které se konaly vždy poslední středu v měsíci. Na svépomocné skupiny přicházeli
rodinní příslušníci pečující o nemocné demencí Alzheimerova typu v domácím prostředí.
Zde v bezpečí skupiny měli možnost pohovořit o svých problémech, které tato nemoc
přináší nejen nemocnému, ale zejména pečujícímu.
Pracoviště Kubešova poskytovalo službu 66 uživatelům služby v převážně
dvoulůžkových pokojích. Ke zlepšení podmínek ubytovaných uživatelů přispělo nejen
snížení původní kapacity zařízení, ale i postupné obnovení a zmodernizování vybavení,
nábytku – skříní, lůžek a antidekubitních matrací splňujících dnešní požadavky kvality.

ZAMĚSTNANCI
Ředitelka, statutární zástupce

Mgr.Božena Fáberová

Jmenovaní vedoucí zaměstnanci:
Vedoucí ekonomicko-provozního
úseku a zástupkyně ředitelky:
Vedoucí stravovacího úseku:
Vrchní sestra Koutkova:
Vedoucí staniční sestra Kubešova:
Vedoucí sociálního úseku:
Vedoucí přímé péče:

Mgr. Kamila Krupičková
Věra Lojdová
Jitka Grecová
Alena Špačková
Bc. Martina Svobodová, DiS
Mgr. Květoslava Zapletalová

K 31. 12. 2014 byl průměrný přepočtený stav 98,47 zaměstnanců.
Vzdělávání zaměstnanců
Stejně jako v minulých letech byla i v roce 2014 věnována velká pozornost oblasti
vzdělávání zaměstnanců. Zvláštní pozornost byla věnována aktuálním okruhům
vzdělávání, které posunou proces implementace nových standardů do praxe.
Zaměřili jsme pozornost zvláště na komunikační dovednosti personálu v přímé
obslužné péči ve vztahu k uživatelům, ale i na komunikaci v rámci týmů a širších
pracovních skupin. Odborná témata zdravotní se vztahovala k ošetřování specifických
problémů seniorů.
Taktéž byla podporována účast na veškerých školeních a vzdělávacích akcích
týkajících se uplatňování nových forem práce v rámci standardů kvality.
Následný přehled dokresluje vzdělávání zaměstnanců v roce 2014.
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Přehled školení za rok 2014
Název školení

Místo školení

Novelizace občanského zákoníku, vedení praxí studentů
Trénink kognitivních funkcí v péči o seniory
Školení mzdového programu PERM
Vztahy na pracovišti a umění jednat s lidmi
RZÚ daně ze závislé činnosti a daň.zvýhodnění 2013,změny rok 2014
Sociální dialog a nový občanský zákoník
Základy sociální pedagogiky, základy psychologie
Sociální patologie
Změny v ZP po 1.1.2014 a změny ve vazbě na nový občanský zákoník
Inventazizace majetku, pohledávek a závazků
ELDP, aktuální otázky důchodového a nemocenského pojištění r.2014
Zákon o sociálních službách, aktuality, praxe
Sociální a vývojová psychologie
Žít všemi smysly

VŠP Jihlava
Jihlava
Třebíč
Brno
Třebíč
Jihlava
VŠP Jihlava
VŠP Jihlava
Třebíč
Brno
Třebíč
Jihlava
VŠP Jihlava
Praha

Péče o osoby s demencí v pobyt.zař.soc.služeb,zjištění a doporučení
Cestovní náhrady
Osobní efektivita,time management, obrana proti stresu
Aktuální otázky odměňování zaměstnanců ve veř.službách a správě
Role nutričního terapeuta v soc.službách.Praktické rady zkvalit. péče
Jednání se zájecem o službu jako základ kvalitního individ.plánování
Smyslová aktivizace podle Lore
Wehner
Psychohygiena
Cvičení paměti seniorů
Biografie - Sexualita - Demence
Zákon o soc.službách,sociální práce a sociální šetření v jeho rámci
Jak zvládnout stres
Klienti, děti a depozita - program

Brno
Jihlava
Brno
Třebíč
Brno
DpS Náměšť
Praha
Jihlava
Jihlava
Praha
Jihlava
Jihlava
Praha
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Přednášející
Mgr.Andrea
Šeredová
Mgr.et Mgr. M.Černý
Mgr.Zuzana Anthová
Mark Dzirasa
Ing.Hanuš Kytler
PaedDr.Z.Šándorová
Doc.PhDr.L.Pavelová
Mgr.Jan Dudek
Ing.Olga Hanzalová
Bc.Čech,Ing.Vošmera
JUDr.Eva Rážová
Mgr.Hana Jahnová
Lore Wehner
veřejný ochránce
práv
JUDr.H.Úlehlová
JUDr.Ladislav Trylč
Mgr.G.Mencová
JUDr.T.Kašlíková

PrDr.J.Klimeš
Mgr.Jitka Suchá
Mgr.Ilona Kolářová
PhDr.Ivana Honzlová
Tomáš Preus

Termín školení Počet
9.1.2014
9.1.2014
22.1.2014
7.2.2014
10.2.2014
6.3.2014
7.3.2014
7.3.2014
14.3.2014
13.3.2014
17.3.2014
18.3.2014
26.3.2014
27.3.-28.3.2014

2
2
1
3
1
1
2
2
1
1
1
2
2
4

28.3.2014
4.4.2014
11.4.2014
15.4.2014
23.4.2014
23.4.2014

2
2
3
1
3
3

25.4.2014
6.5.2014
15.5.2014
19.5.2014
20.5.2014
30.5.2014
4.6.2014

1
2
3
3
2
1
2

Problematika hojení ran
Efektivní řešení konfliktů
Stravování a provoz v zařízeních sociálních služeb
Arteterapie v sociálních službách
Sklady, jídelníčky a strávníci - program

Brno
Jihlava
Luhačovice
Praha
Praha

Mgr.V.Lejcarová
Ing.Tomáš Preus

Název školení

Místo školení

Přednášející

Informační sem.ke konceptu smyslové aktivizace podle Lore Wehner
Finanční kontrola a její provádění v příspěvkových organizacích
Inventarizace majetku, pohledávek a závazků
Spoušťové body v reflexním systému
Úhrada za sociální služby
FKSP a sociální fondy
Školení firmy MePro Trading.s.r.o.2014
XVIII. Gerontologické dny Ostrava
Bazální stimulace - navazující kurz
Zákon o soc.službách,sociální práce a sociální šetření v jeho rámci

Prachatice
Brno
Brno
Praha
Jihlava
Jihlava
Maďarsko
Ostrava
Brno
Jihlava

Etické přístupy při práci s klienty v sociálních službách

Třebíč

Aktuality ze mzdové účtárny a schválené legislativní novinky 2015
Odměňování zaměstnanců ve veř.službách a správě v r. 2015
Nové povinnosti zaměstnavatelů v sociálním zabezpečení od 1.1.2015
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a změny pro rok 2015
Ochrana práv seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb
(Emoční) inteligencí proti syndromu vyhoření
Stáž Domov Odry
Program k SW Sklady, jídelníčky a strávníci
Vybrané rukodělné techniky jako vhodná forma aktivizace
Práce s uživatelským programem Sledování péče
Program k SW Klienti, děti a depozita
Stáž Domov pro seniory Kociánka, Brno
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a p.o. v roce 2014

Třebíč
Jihlava
Třebíč
Třebíč
Brno
Brno
Odry
Praha
Třebíč
Praha
Praha
Brno
Brno
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Mgr.Věra Máchová

Ing.Olga Hanzalová
Mgr.Eva Nebeská
Mgr.Radka Pešlová
Ing.Věra Zděnková

Mgr.Ilona Kolářová
Mgr.Božena
Fáberová
Mgr.Dagmar
Kučerová
JUDr.Ladislav Trylč
Bc.Čech,Ing.Vošmera
Ing.Hanuš Kytler
Mgr.Jitka Reitterová
Ing.Tomáš Preus
Ing.Renata Hrušková
Ing.Tomáš Preus
Ing.Tomáš Preus
Ing.Hana Juráňová

6.6.2014
10.6.2014
11.6.-12.6.2014
17.6.-18.6.2014
18.6.2014

2
2
4
1
1

Termín školení Počet
7.7.2014
9.9.2014
12.9.2014
20.9.-21.9.2014
25.9.2014
26.9.2014
24.9.-27.9.2014
15.10.-17.10.2014
29.10.-30.10.2014
4.11.2014

2
1
1
2
2
1
2
2
1
2

12.11.2014
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13.11.2014
14.11.2014
18.11.2014
24.11.2014
20.11.2014
25.11.2014
26.11.-27.11.2014
3.12.2014
4.12.2014
8.12.2014
10.12.2014
10.12.-11.12.2014
16.12.2014

1
1
1
1
3
2
2
1
4
1
1
2
1

Přehled školení za rok 2014 pořádaných KrÚ Jihlava
Název školení

Místo školení

Přednášející

Základy práva sociálního zabezpečení II - 1. běh
Vzdělávání pro ekonomy
Antistresový program - 1. běh
Základy práva sociálního zabezpečení II - 2. běh
Antistresový program - 2. běh
Komunikační dovednosti - 1. běh
ASPI pro začátečníky
Jednání a vyjednávání - 1. běh
Komunikační dovednosti - 2. běh
Změny v oblasti "druhologie" soc. služeb a souvisejících soc.politik
Gerontopsychiatrická péče
Jednání a vyjednávání - 2. běh
Hodnocení zaměstnanců
Práce s portálem příspěvkových organizací
Úvod do paliativní péče v sociálních službách
Manažerské dovednosti I - 1. běh
Ochrana práv osob
Manažerské dovednosti I - 2. běh
Biografická anamnéza
Právní odpovědnost poskytovatelů soc.sl.v kontextu nového OZ
Pracovní setkání průvodců kvality a metodiků sociálních služeb
Školení OK systém
Modulární soustava dalšího vzd.pro sektor soc.služeb v kraji Vysočina
Školení EZAK
Dobrovolnictví v obci - jak na to?
Úzkostný a obtížně adaptovatelný klient v sociálních službách
Jak se připravit na to, že budeme žít do stovky
Péče o pečující v sociálních službách

KÚ Vysočina
KÚ Vysočina
KÚ Vysočina
KÚ Vysočina
KÚ Vysočina
KÚ Vysočina
KÚ Vysočina
Diag.ústav Černovice
KÚ Vysočina
KÚ Vysočina
KÚ Vysočina
KÚ Vysočina
KÚ Vysočina
KÚ Vysočina
KÚ Vysočina
KÚ Vysočina
Velké Meziříčí
KÚ Vysočina
KÚ Vysočina
KÚ Vysočina
KÚ Vysočina
Praha
KÚ Vysočina
KÚ Vysočina
KÚ Vysočina
KÚ Vysočina
KÚ Vysočina
KÚ Vysočina

JUDr.Ondřej Dostál
Ing.Luboš Liška
Bc.V.Ošťádalová
JUDr.Ondřej Dostál
Bc.V.Ošťádalová
Prof.H.Grecmanová

8

Prof.H.Grecmanová
Mgr.Jan Vrbický
PhDr.D.Klevetová
PhDr.M.Hrubý
Mgr.M.Erdinger
Doc.Miroslav Dopita
Mgr.Dana Zavadilová
Doc.Miroslav Dopita
JUDr.Lukáš Prudil
Táňa Křížová

Bc.M.Hadrava
Mgr.Matěj Černý
Mgr.Martin Chlupáč

Termín školení
7.1.2014
7.1.2014
14.1.2014
21.1.2014
28.1.2014
19.2.2014
19.2.2014
4.3.2014
5.3.2014
17.3.2014
18.3.2014
18.3.2014
26.3.2014
2.4.2014
3.4.2014
8.4.2014
15.4.2014
22.4.2014
13.5.2014
9.6.2014
13.6.2014
19.6.2014
23.6.2014
27.6.2014
29.9.-30.9.2014
23.10.2014
27.11.2014
4.12.2014

Přehled školení za rok 2014 pořádaných v DpS Koutkova, Kubešova
Název školení

Místo školení

Přednášející

Standardy v kostce

DpS Koutkova
Koutkova,
Kubešova
DpS Koutkova
DpS Koutkova
DpS Koutkova
Koutkova,
Kubešova
Koutkova,
Kubešova
DpS Koutkova

Mgr.Květ.Zapletalová

10.1.2014

82

Eva Oujezská
Mgr.Zdeněk Fikr
Mgr.Květ.Zapletalová
Jan Böhm

19.2.2014
25.3.2014
2.4.-3.4.2014
9.4.2014

21
77
16
13

Eva Oujezská

17.4.2014

16 + 1

Eva Oujezská
PYROS

11.6.2014
12.6.2014

15
13

PYROS
Bc.Helena Dvořáková
Jan Böhm
Mgr.Květ.Zapletalová

19.6.2014
18.,20.,21.6.2014
9.7.,28.8.2014
3.9.-4.9.2014

31
19
2
21

Eva Oujezská
MvDr.Dana Walterová
MgA.Lenka Čurdová

10.9.2014
11.9.2014
16.9.2014

18
9
23

Eva Oujezská
Jan Böhm

30.10.2014
1.12.2014

13
1

Eva Oujezská
Mgr.Božena Fáberová

11.12.2014
17.12.2014

18
13

Skupinová supervize
Dezinfekce - hygiena na pracovišti
Základní metody a techniky individuálního plánování
Školení řidičů referentů
Skupinová supervize, individuální supervize
Skupinová supervize
Periodické školení PO, preventisté, členové požární hlídky
Periodické školení PO, preventisté, členové požární
hlídky,zaměstnanci
Základní kurz bazální stimulace
Školení řidičů referentů
Základní metody a techniky individuálního plánování
Skupinová supervize
Kurz hygienického minina
Proměny stáří a geronto-oblek
Skupinová supervize
Školení řidičů referentů
Skupinová supervize
Etické přístupy při práci s klienty v sociálních službách

DpS Kubešova
DpS Koutkova
DpS Koutkova
DpS Koutkova
Koutkova,
Kubešova
DpS Koutkova
DpS Koutkova
Koutkova,
Kubešova
DpS Koutkova
Koutkova,
Kubešova
DpS Kubešova
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Termín školení Počet

Domov pro seniory taktéž plnil funkci školícího centra. Při konání školení a
seminářů přímo v domově vždy byli zváni zaměstnanci z blízkých zařízení obdobného
typu.
Zcela zdarma jsme zajistili praxe a odborné stáže pro instituce uvedené v následné
tabulce. Spolupráce byla zajištěna a ošetřena smluvně.
Seznam spolupracujících agentur
Název školy
Soukromá SOŠ a SOU s.r.o. Třebíč Vostrý
Střed, o. s. Třebíč – dobrovolnický program
Oblastní Charita Třebíč – dobrovolnický program
Obchodní akademie Dr.Albína Bráfa
Průběžná pravidelná praxe studentů Vyšší odborné školy a
Střední školy veterinární, zem. a zdrav. Třebíč
Teologický konvikt Olomouc
Obchodní akademie a SOŠ a VOŠ knihovnických sl. Brno
Charitní pečovatelská služba – stáže
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Gymnázium a Střední odborná škola Mor.Budějovice
Střední odborná škola sociální a Matky Boží JIhlava

Počet frekventantů
8
2
2
2
30
1
1
13
8
12
2

PÉČE O ZAMĚSTNANCE
Vedení organizace v roce 2014 aktivně spolupracovalo s místní odborovou
organizací při plnění plánů vyplývajících z Kolektivní smlouvy. V rámci programu péče o
zaměstnance byly poskytovány tyto výhody:
- možnost využití volné pracovní doby
- kratší pracovní úvazek po návratu z MD
- umožnění studia při zaměstnání
- podpora vzdělávání v rámci kurzů a seminářů
- příspěvek na penzijní připojištění z FKSP
- příspěvek na stravu z FKSP
- odměňování při příležitostí životních jubileí
- příspěvek na rekreaci z FKSP
- příspěvek na dětské tábory z FKSP
- vitamínové přípravky z FKSP
Propagace organizace na veřejnosti
Také v roce 2014 probíhala pravidelná setkání svépomocné skupiny „Čaje o čtvrté“.
Jsme moc rádi, že se nám podařilo rozšířit okruh odborníků, kteří s námi spolupracují, o
paní primářku neurologického oddělení paní MUDr. Vošmerovou. Je pro nás velkým
přínosem a podporou. Doporučuje také svým klientům naše zařízení a účast na „Čajích o
čtvrté“. Díky této spolupráci se rozšířily řady pečujících v domácím prostředí o osoby
s demencí Alzheimerova typu, kteří vyhledali naši pomoc a také podporu.
Na seniory v zařízeních sociálních služeb nezapomněli ani v roce 2014 představitelé
města Třebíče, kteří v předvánočním čase navštívili obě pracoviště, aby osobně popřáli
našim uživatelům příjemné vánoční svátky a obdarovali každého z nich vánočním
balíčkem.
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SOCIÁLNÍ PÉČE
Sociální úsek je řízen vedoucí sociálního úseku, pozici sociálních pracovnic zastávají 2
pracovnice – jedna na pracovišti Koutkova, druhá na pracovišti Kubešova. Čtyři pracovnice
v sociálních službách zajišťovaly volnočasové aktivity našich uživatelů. Snahou sociálního
úseku je individuálně se věnovat každému uživateli služby, od nástupu do zařízení jej
informovat o dění na domově a nabídnout mu různorodou činnost, kterou by si vyplnil a
zpříjemnil volný čas. Pracovnice připravují a vedou kluby zaměřené na různé typy
aktivizací, které jsou tematicky zaměřené např. na trénování paměti, rukodělné činnosti –
pletení košíku, keramika apod.
Po celý rok 2014 probíhaly schůzky realizačního týmu pro tvorbu standardů. Byly
aktualizovány stávající standardy a tým pružně reagoval na nově vzniklé situace. Tyto
situace se staly podnětem pro vytvoření dalších postupů, které jsou součástí standardů.
Připomínkám a podnětům našich uživatelů byla věnována velká pozornost, neboť
tyto přispívají k neustálému zkvalitňování služby, což je naším cílem.
Také na oddělení se zvláštním režimem se po celý rok velmi intenzívně pracovalo na
všech potřebných dokumentech, zejména pak na standardech kvality sociální péče. V
tomto nastartovaném trendu budeme i nadále pokračovat v následujícím roce.
V roce 2014 bylo přijato pro službu „domov pro seniory“ 63 uživatelů, 57 uživatelů
zemřelo, 3 uživatelé odešli.
Pro službu „domov se zvláštním režimem“ byli přijati 4 uživatelé, 6 uživatelů
zemřelo.
K 31.12. 2014 užívalo službu domov pro seniory 45 mužů a 112 žen, z toho v:
I. stupni závislosti –
II. stupni závislosti III. stupni závislosti IV. stupni závislosti -

40
34
35
29

uživatelů
uživatelů
uživatelů
uživatelů

Průměrný věk uživatelů služby domov pro seniory byl 81 let.
Službu domov se zvláštním režimem užívalo k 31. 12. 2014 celkově 13 žen, z toho v:
I. stupni závislosti II. stupni závislosti III. stupni závislosti IV. stupni závislosti -

0
2
6
5

uživatelů
uživatelů
uživatelů
uživatelů

Průměrný věk uživatelů služby domov se zvláštním režimem byl 80 let.
V seznamu žadatelů bylo k 31.12.2014 celkem 534 žádostí o službu domov pro
seniory a 25 žádostí o službu domov se zvláštním režimem. Průměrná čekací doba na
umístění je velmi individuální, ke každé podané žádosti přistupujeme individuálně a
posuzujeme ji podle předem stanovených kritérií.

Domov Koutkova:
Zájmové kluby probíhají v hobby místnosti, ale také individuálně na pokojích dle
požadavků a potřeb uživatelů. Mezi nabízené a oblíbené kluby patří klub ručních prací,
literární, sportovní, hudební, filmový, klub společenských her, klub trénování paměti a
velmi oblíbený klub vaření a pečení.
V letních měsících uživatelé využívali teplé počasí na pravidelné procházky po
zahradě DpS a jeho okolí. Ti zdatnější si zajdou k rybníku, na louku nebo nedalekého lesa,
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kde sbírají houby, méně mobilní uživatelé chodí nebo jezdí na procházky v doprovodu
personálu.
Příležitostně se během roku pořádaly kavárničky s živou hudbou a společné oslavy
narozenin našich uživatelů. Tyto akce byly přístupné i pro širší veřejnost a rodinné
příslušníky.
Naši uživatelé začali pravidelně každých 14 dnů navštěvovat i Univerzitu třetího
věku v Domově pro seniory ve Velkém Meziříčí. Hojně navštěvovány byly i přednášky o
cestování s paní Mrvkovou.
V únoru 2014 se stejně jako každý rok konala již tradiční plesová kavárnička
seniorů. Jaro jsme přivítali oblíbeným „pálením čarodějnic“, spojeným s opékáním
špekáčků.
Intenzívně byly prožívány křesťanské svátky, které byly bohaté na vystoupení dětí ze
škol, návštěv koncertů a nápadité výzdoby prostor domova.
O veškerém dění na domově jsou uživatelé informováni prostřednictvím zpravodaje
domova nazvaném Seniorský koutek.
K dobré pohodě přispěla i nabídka služeb, které zde uživatelé plně využívali – bufet s
venkovní terasou, kadeřnictví, pedikúru, knihovnu s čítárnou a kapli.
Na přání uživatelů se na domově konají bohoslužby.

Přehled kulturních akcí za rok 2014 v domově na ul. Koutkova
Leden
Odpolední setkávání v TV místnosti ve II. a III. patře od Po – Čt od 14.15-15.15hod.
Canisterapie: na OZR a na pokojích 7.1.a 21.1. od 10.00 hod.
Cesta do města 13.1. od 9.30 hod
Kavárnička spojená s oslavou narozenin všech, kteří se narodili v měsíci lednu. Hudba:
Kmochovi sirotci + SENIORS BAND z DpS Man. Curieových 20.12. od 14.30 hod.
Univerzita 3.věku ve Velkém Meziříčí. 23.1., 30.1. 10.00 – 11.45 hod.
Čaje o čtvrté – 28.1. v 16.00 hod. (poradenství pro rodinné příslušníky a osoby pečující o
osoby s demencí) v hobby místnosti
Cestování s paní Mrvkovou ve II.patře u jídelničky – „Jeseníky“29.1. od 14.30 hod.
Denní dopolední klubová činnost: ruční práce v hobby místnosti, sportovní činnost-ruské
kuželky v atriu, trénování paměti v hobby místnosti, společenské hry v hobby místnosti.
Únor
Odpolední setkávání v TV místnosti ve II. a III. patře
Po, St – III. patro, Út, Čt – II. patro 14.15-15.15hod. /
Plesová kavárnička spojená s oslavou narozenin všech, kteří se narodili v měsíci únoru.
Univerzita 3.věku ve Velkém Meziříčí. 10.00 – 11.45. hod.
6.2.- Turistické zajímavosti Česka obecně
13.2. – Turistické zajímavosti Morava - výběr
Čaje o čtvrté –25.2. v 16.00 hod. (poradenství pro rodinné příslušníky a osoby pečující o
osoby s demencí) v hobby místnosti
Cestování s paní Mrvkovou ve II.patře u jídelničky – „Prachovské skály“ 18.2. a
Skandinávie I. část 26.2. od 14.30 hod.

Březen
Odpolední setkávání v TV místnosti ve II. a III. patře
Po, St – III. patro, Út, Čt – II. patro 14.15-15.15hod.
Cestování s paní Mrvkovou ve II. patře u jídelničky –Skandinávie II. část 3.3. od 14.30
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Kavárnička spojená s oslavou narozenin všech, kteří se narodili v měsíci březnu. 24.3. ve
14.30
Trénink paměti se seniory – Jihlava 12.3.
Univerzita 3.věku ve Velkém Meziříčí. odjezd v 9.00 hod.
6.3.- Klasicismus, empír, romantismus, realismus, barbizinští
20.3. – Impresionismus a postimperialismus
Čaje o čtvrté –25.3. v 16.00 hod. (poradenství pro rodinné příslušníky a osoby pečující o
osoby s demencí) v hobby místnosti
Schůzka vedení domova s obyvateli
Ve čtvrtek 20. března 2014 9.30 hod. a v 10.00 hod. na II. a III. patře

Duben
Odpolední setkávání v TV místnosti ve II. a III. Patře, v případě hezkého počasí posezení v
zahradě Po, St – III. patro, Út, Čt – II. patro 14.15-15.15hod.
Schůzka výboru obyvatel 7.4.
Cesta do města – 10.4. 9.30hod.
Cestování s paní Mrvkovou ve II.patře u jídelničky –Francouzská riviéra 16.4. od 14.30 h
Kavárnička spojená s oslavou narozenin všech, kteří se narodili v měsíci dubnu 17.4. ve
14.30, Hudba : ČERNÍ BARONI, Babulky -taneční vystoupení
Univerzita 3.věku ve Velkém Meziříčí. 10.00 – 11.45 hod. 3.4. - Secese
17.4. – Fauvismus, kubismus, futurismus, dadaismus
Navštívili nás dobrovolníci z ČEZ 23.4. v 15.15 hod.
Jarní ples v Proseči – 24.4. odjezd 11.30 hod.
Čaje o čtvrté –29.4. v 16.00 hod. (poradenství pro rodinné příslušníky a osoby pečující o
osoby s demencí) v hobby místnosti
Setkání seniorů - Srdci na dlani v Jihlavě 28. a 29.4. Divadlo Na Kopečku
Květen
Odpolední setkávání v TV místnosti ve II. a III. patře, v případě hezkého počasí posezení v
zahradě
Po, St – III. patro, Út, Čt – II. patro 14.15 - 15.15hod.
Kavárnička spojená s oslavou narozenin všech, kteří se narodili v měsíci květnu 5.5. ve 14.30
Hudba : KMOCHOVI SIROTCI
Oslava dne matek v hl. jídelně v neděli 11. 5. ve 14.00 hod
Důchody v kanceláři soc. pracovnic 15.5. od 10.00 hod.
Opékání špekáčků v zahradě za kaplí 14.5. od 14.00 hod.
Univerzita 3.věku ve Velkém Meziříčí. 22.5. 10.00 – 11.45 hod.
Čaje o čtvrté –29.5. v 16.00 hod. (poradenství pro rodinné příslušníky a osoby pečující o
osoby s demencí) v hobby místnosti
Den pro rodinu – 24. 5. Výlet do Jihlavy - náměstí
Čaje o čtvrté –29.4. v 16.00 hod. (poradenství pro rodinné příslušníky a osoby pečující o
osoby s demencí) v hobby místnosti
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Červen
Odpolední setkávání v TV místnosti ve II. a III. patře, v případě hezkého počasí posezení v
zahradě
Po, St – III. patro, Út, Čt – II. patro 14.15 - 15.15hod.
Výlet po rodištích – 2.6. ve 13.30hod.
Vycházka po okolí - 4.6 ve 13.00 hod.
Výlet do Dalešic, k přehradě – 10.6. v 10.00 hod.
Veletrh sociálních služeb – 11.6. prezentace domova, výrobků Karlovo náměstí
Výlet k Lubí -17.6. ve 14.00 hod.
Koncert spojený s oslavou narozenin všech, kteří se narodili v měsíci červnu – 18.6. ve 14.00
Hudba: DuoRuggieri – Giancarlo Ruggieri Tenor, Soňa Ruggieri Balet
Výlety a vycházky po okolí dle přání uživatelů
Důchody v kanceláři soc. pracovnic 16.6. od 10.00 hod.
Univerzita 3.věku ve Velkém Meziříčí. odjezd v 9.00 hod.
5.6., 19.6., 26.6.
Čaje o čtvrté – 24.6.v 16.00 hod. (poradenství pro rodinné příslušníky a osoby pečující o
osoby s demencí) v hobby místnosti
Červenec
Petanque – 2.7 ve 14.00 hod. krajské kolo v pétanque v DpS Manž. Curieových – 14.00 hod
Letní škola seniorů 8.7. a 22.7. v Jaroměřicích nad Rokytnou
Kavárnička spojená s oslavou narozenin všech, kteří se narodili v měsíci červenci 22.7. ve
14.30 , Hudba: Fialová – Švarc
Srpen
Odpolední setkávání v TV místnosti ve II. a III. patře,
Letní škola seniorů 5.8. a 19.8. v Jaroměřicích nad Rokytnou(podrobnosti na plakátcích ve
výtahu I.)
Canisterapie 19.8. v 9.30 hod.
Výlet po okolí (sběr hub) 20.8.
MORAVA CUP ve Zlíně reprezentece našeho domova v soutěži v Petanque 21.8. od 8.30
hod.
Kavárnička spojená s oslavou narozenin všech, kteří se narodili v měsíci srpnu 26.8. ve 14.30
hod. Hudba: Fialová – Švarc
Září
Odpolední setkávání v TV místnosti ve II. a III. patře
1. 10. Den seniorů s pí. Obermaierovou
8. 10. Den otevřených dveří
9. 10. Výlet na Sádek
Kavárnička v atriu 8.10. ve 14.30 hod.
Univerzita 3.věku ve Velkém Meziříčí. odjezd v 9.00 hod.
Čaje o čtvrté –21.10. v 16.00 hod. (poradenství pro rodinné příslušníky a osoby pečující
o osoby s demencí) v hobby místnosti
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Říjen
Odpolední setkávání v TV místnosti ve II. a III. patře
1. 10. Den seniorů s pí. Obermaierovou
8. 10. Den otevřených dveří
9. 10. Výlet na Sádek
Kavárnička v atriu 8.10. ve 14.30 hod.
Univerzita 3.věku ve Velkém Meziříčí. odjezd v 9.00 hod.2.10., 16.10. a 30. 10.
Čaje o čtvrté –21.10. v 16.00 hod. (poradenství pro rodinné příslušníky a osoby pečující o
osoby s demencí) v hobby místnosti

Listopad
Odpolední setkávání v TV místnosti ve II. a III. patře
Výlety a vycházky po okolí dle přání uživatelů
Kavárnička v atriu 11.11. ve 14.30 hod.
11. 11. Benefiční večer – začátek v 19. hod. v divadle Pasáž
Univerzita 3.věku ve Velkém Meziříčí. odjezd v 9.00 hod.13.11. a 27.11.
Čaje o čtvrté – 25.11. v 16.00 hod. (poradenství pro rodinné příslušníky a osoby pečující o
osoby s demencí) v hobby místnosti
Prosinec
Odpolední setkávání v TV místnosti ve II. a III. patře
Canisterapie - na pokojích a OZR - 2.12. a 22.12. v 10.00 hod.
Mikuláš, čert, anděl – roznášení balíčků po pokojích 3.12.
Jarmark na třebíčské radnici- prodej výrobků+prezentace domova 5. 12. od 10.00 – 16.30
Předvánoční zpívání koled ve II. patře 9.12. v 17.30hod.
Univerzita 3.věku ve Velkém Meziříčí. odjezd v 9.00 hod.11.12.
11. 12. Barevné Vánoce – Jarmark v Jihlavě prodej výrobků+prezentace domova
Vystoupení dětí z MŠ Palackého 12.12. v 10.00 hod. ve II. patře u jídelničky
13.12. od 12.30 hod. v atriu oslava 15.
Výročí otevření našeho domova – hudba: Vysočinka/ pro uživatele a širokou veřejnost/
Kavárnička v atriu 17.12. ve 14.30 hod.
Levný textil v prostorách u bufetu 19.12. dopoledne
Malý Vánoční koncert 21.12.
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Fotografie z akcí 2014
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Domov Kubešova
Každoročně se konalo v únoru tradiční plesové posezení s hudbou. Zjara uživatelé
poseděli u ohně s tradičním „pálením čarodějnic“ a opékáním špekáčků.
Každý den se uživatelé schází při Ranní komunitě. Na těchto sezeních probíhá
skupinové cvičení, kognitivní trénink – „veselé hrátky s pamětí“, muzikoterapie, čtení na
pokračování, zpívání aj. Při těchto činnostech je vždy přátelská atmosféra, která dává
pocit pohody a vstřícného prostředí.
Velkou pozornost jsme věnovali přípravám na vánoční svátky tak, aby je naši
uživatelé prožili v radosti a pohodě.
Následuje přehled akcí konaných v domově Kubešova:
LEDEN:
- Univerzita 3. věku
- Cestování s paní Mrvkovou
- Tvořivá dílna – práce s vlnou
- Hudební klub
- Klub vaření
- Tvořivá dílna – výroba šperků
- Plesová kavárnička
- Mše svatá – 1x za 14 dní
- Duchovní služba - 1x za 14 dní
- Klub
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-

Ranní komunita – skupinová RHB + trénování paměti, každý všední den
Čtení na pokračování

ÚNOR
- Tvořivá dílna – dekorační tašky
- Plesová kavárnička
- Mše svatá
- Klub vaření
- Univerzita 3. věku
- Hudební klub
- Cestování s paní Mrvkovou
- Kulturní vystoupení – Pasáž
- Ranní komunita – skupinová RHB + trénování paměti, každý všední den
- Čtení na pokračování
- Tvořivá dílna – masky a škrabošky
- Všemi smysly – dílna zaměřená na vnímání
BŘEZEN
- Jarní tvoření s žáky ZŠ Bartuškova
- Klub vaření
- Univerzita 3. věku
- Hudební klub
- Cestování s paní Mrvkovou
- Vystoupení dětí MŠ Demlova
- Mše svatá- 1x za 14 dní
- Duchovní služba - 1x za 14 dní
- Setkání s dobrovolníky
- Výlet do okolí DpS
- Hry bez hranic
- Čtení na pokračování
- Tvořivá dílna – plastické květinové dekorace z krepového papíru
DUBEN
- Univerzita 3. věku
- Hudební klub
- Cestování s paní Mrvkovou
- Mše svatá- 1x za 14 dní
- Duchovní služba - 1x za 14 dní
- Výlet do okolí DpS
- Hry bez hranic
- Čtení na pokračování
- Tvořivá dílna – enkaustika
- Tvořivá dílna – velikonoční, pletení pomlázek a dekorací z proutí
- Jarní dílna – BYLINKÁRNA
- Tvoření s žáky ZŠ Bartuškova Třebíč
- Ranní komunita – skupinová RHB + trénování paměti, každý všední den
- Hudebně pohybový klub
- Jarní ples – Proseč u Pošné
- Narozeninová kavárnička
- Tvořivá dílna – kresba nití
KVĚTEN
- Tvořivá dílna – velikonoční, pletení pomlázky a dekorací z proutí
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-

Ranní komunita – skupinová RHB + trénování paměti, každý všední den
Univerzita 3. věku
Hudební klub
Cestování s paní Mrvkovou
Mše svatá- 1x za 14 dní
Duchovní služba - 1x za 14 dní
Výlet do okolí DpS
Hry bez hranic
Čtení na pokračování
Tvořivá dílna – větrníky, nástěnné pomlázek a dekorací z proutí
Jarní dílna – BYLINKÁRNA
Tvoření s žáky ZŠ Bartuškova Třebíč
Dopolední tvořivá dílna - uživatelé, rodinní příslušníci
a přátelé
Ranní komunita – skupinová RHB + trénování paměti, každý všední den
Hudebně pohybový klub
Jarní ples – Proseč u Pošné
Narozeninová kavárnička
Tvořivá dílna – kresba nití, tisk z výšky
FLORISTIKA – práce s květinami jako meditace

ČERVEN
- Univerzita 3. věku
- Hudební klub
- Koncert studentek Gymn. a SoŠ Moravské Budějovice
- Mše svatá- 1x za 14 dní
- Duchovní služba - 1x za 14 dní
- Výlet do okolí DpS
- Hry bez hranic
- Čtení na pokračování
- Tvořivá dílna – Květinové dekorace z PET lahví
- Ranní komunita – skupinová RHB + trénování paměti, každý všední den
- Prezentace výrobků z dílen DpS
- Prezentace výrobků – Veletrh sociálních služeb v Třebíči
- Narozeninová kavárnička
- Kulturní program - Trio
ČERVENEC
- Hudební klub
- Letní škola seniorů
- Mše svatá- 1x za 14 dní
- Duchovní služba - 1x za 14 dní
- Výlet do okolí DpS
- Ruské kuželky
- Klub Vařečka
- Klub zahrádkáře – sběr plodů na zahradě DpS
- Ranní komunita – skupinová RHB + trénování paměti, každý všední den
- Praktická dílna – My a svět barev
- Hudební vystoupení

SRPEN
- Mše svatá- 1x za 14 dní
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ZÁŘÍ
-

Duchovní služba - 1x za 14 dní
Výlet do okolí DpS
Hry bez hranic
Tvořivá dílna – tkané dekorace, pásky, podložky
Ranní komunita – skupinová RHB + trénování paměti, každý všední den
Hudebně pohybový klub
Ruské kuželky
Letní škola seniorů
Soutěž o nej luštitele
Zadáno pro pány – dílna
Tvořivá dílna – dekorační zápichy z drátu a korálek
Hry bez hranic
Hudební klub
Tvořivá dílna – přání z ručního přání

Duchovní služba - 1x za 14 dní
Narozeninová kavárnička
Mše svatá- 1x za 14 dní
Výlet do okolí DpS
Společenské hry
Den seniorů – Týden sociálních služeb
Letní škola seniorů
Setkání seniorů - ŠLÁGR
Ranní komunita – skupinová RHB + trénování paměti, každý všední den
Hudebně pohybový klub
Ruské kuželky
Tvořivá dílna – pletení košíků a ošatek z papírových prutů
Hry bez hranic
Hudební klub

ŘÍJEN
- Duchovní služba - 1x za 14 dní
- Mše svatá- 1x za 14 dní
- Výlet do okolí DpS
- Den otevřených dveří
- Výlet na Sadek
- Hudební vystoupení
- Tvořivá dílna – enkaustika
- Tvořivá dílna s žáky ZŠ Bartuškova Třebíč– Bramboriáda s vyhlášením básnické
soutěže o cenu
- Společenské hry
- Den seniorů – Týden sociálních služeb
- Letní škola seniorů
- Setkání seniorů - ŠLÁGR
- Ranní komunita – skupinová RHB + trénování paměti, každý všední den
- Hudebně pohybový klub
- Ruské kuželky
- Tvořivá dílna – pletení košíků a ošatek z papírových prutů
- Hry bez hranic
- Hudební klub
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LISTOPAD
- Duchovní služba - 1x za 14 dní
- Mše svatá- 1x za 14 dní
- Výlet do okolí DpS
- Hudební klub
- Vyhodnocení básnické soutěže
- Tvořivá dílna – enkaustika
- Společenské hry
- Vyhodnocení básnické soutěže
- Tvoření s žáky ZŠ Bartuškova – keramická dílna, návštěva ZŠ
- Ranní komunita – skupinová RHB + trénování paměti, každý všední den
- Hudebně pohybový klub
- Ruské kuželky
- Tvořivá dílna – pletení košíků a ošatek z papírových prutů
- Hry bez hranic
- Hudební klub
- Narozeninová kavárnička
- Cestování s paní Mrvkovou
- Beseda s členy hasičského sboru
- Hudební klub s Pepíkem s heligonkou
- Klub Vařečka
- Tvořivá dílna – vánoční dekorace a tradiční korálkové ozdoby
- Dílna - enkaustika
PROSINEC
- Duchovní služba - 1x za 14 dní
- Mše svatá- 1x za 14 dní
- Mikulášská kavárnička
- Tvořivá dílna – enkaustika
- Tvořivá dílna – brože, dekorační knoflíky
- Společenské hry
- Barevné Vánoce – prezentace výrobků v Jihlavě
- Ranní komunita – skupinová RHB + trénování paměti, každý všední den
- Vystoupení dětí z gymnastického oddílu M.Uhrové
- Vánoční vystoupení dětí z MŠ Demlova Třebíč
- Vánoční vystoupení žáků ZŠ Bartuškova Třebíč
- Návštěva zástupců města Třebíč
- Ruské kuželky
- Vystoupení dětí ze sdružení Damiánek
- Tvořivá dílna – pletení košíků a ošatek z papírových prutů
- Vánoční posezení s uživateli, přáteli a rodinnými příslušníky
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Zdravotní péče
Ošetřovatelskou péči zajišťuje odborný tým ve složení: vrchní sestra, všeobecné
sestry, pracovníci v sociálních službách a rehabilitační pracovníci. O čistotu a pořádek na
domovech dbají pracovnice úklidu.
V zařízení Koutkova také v roce 2014 proběhlo několik opatření k údržbě a
modernizaci domova. Jedná se o výměnu podlahovin v pokojích uživatelů, opravy žaluzií,
přečalounění židlí a křesel. Průběžně se malovaly pokoje, koupelny, jídelníčky, kuchyňky
na patrech, ale také vstupní atrium a chodby na jednotlivých patrech. V roce 2014 byla
zakoupena řada zdravotnických pomůcek a další doplňující vybavení domova
(antidekubitní matrace, nové vozíky pro imobilní uživatel)
Lékařskou péči zajišťovali dle potřeby na obou domovech 2 lékaři, kteří docházeli
do domova 1x týdně. Součástí pravidelné zdravotní péče byly měsíční návštěvy odborných
lékařů – diabetologa, neurologa a psychiatra.
Ostatní odborná péče byla na základě indikací ošetřujícího lékaře zajišťována
formou telefonické objednávky v odborných ambulancích specialistů. Transport na
odborná vyšetření zprostředkovává dle svých možností domov v rámci fakultativních
služeb nebo zdravotnická služba, v nutných případech (uživatel závislý na péči druhé
osoby, s omezenou schopností sebeobsluhy) domov zajišťuje doprovod z řad
zaměstnanců. Děje se tak vždy dle aktuálního zdravotního stavu uživatele. Donášku
předepsaných léků zajišťovali z lékárny zaměstnanci domova.
V případě nutnosti hospitalizace jsou uživatelé domova přijímáni do nemocnice
v Třebíči i do dalších zařízení.
Nejčastěji uživatelé trpí ICHS, hypertenzí, diabetem a stavem po CMP. V domově
bydlí i uživatelé s onkologickým onemocněním, Parkinsonovou, Alzheimerovou chorobou a
jinými typy demencí. V případě potřeby jsou tito uživatelé umísťováni na oddělení se
zvláštním režimem, kde je jim poskytována specializovaná péče a podpora.
Jedním z cílů ošetřujícího personálu je i méně pohyblivé uživatele přiměřeným
způsobem aktivizovat v běžných denních činnostech tak, aby byly zapojovány a případně
zlepšovány jejich schopnosti péče o vlastní osobu. Také v roce 2014 probíhalo velmi
oblíbené skupinové cvičení na chodbách, ale také individuální cvičení na pokojích.
Uživatelé našich zařízení hodně využívají rehabilitaci – vířivou vanu, interferenční
proudy s vakuovou jednotkou, teploléčbu, ultrazvukový nebulizátor, který je využíván
klienty trpícími chorobami horních a dolních cest dýchacích.
Jednou z důležitých oblastí v systému vzdělávání pracovnic úseku je oblast
paliativního ošetřování a bazální stimulace. Proškolené pracovnice v rámci týmové
spolupráce předávají informace z odborných školících akcí ostatním pracovnicím s cílem
zavedení nových postupů do praxe zařízení.
S pozitivním ohlasem uživatelů se setkala canisterapie, kdy do domova pravidelně
dochází terapeutka se dvěma speciálně cvičenými psy. Po skupinové terapii s nimi dochází
na pokoje imobilních klientů a provádí polohování v lůžku s pomocí psa a jiné terapie.

Stravování
Během roku se připravovala strava racionální, šetřící a diabetická. Vše bylo
přizpůsobeno zdravotnímu stavu uživatelů. Uživatelé se mají možnost ke stravě vyjádřit
prostřednictvím stravovací komise, která je součástí výboru zvoleného všemi uživateli
domova.
Stravovací jednotka byla v roce 2014 stanovena denně na 77,- Kč. Celkem se
uvařilo 58 724 snídaní, 72 449 obědů a 58 758 večeří. Pro zpestření jídelníčku jsme pro
naše uživatele uspořádali různé tématické akce – např. zabijačkové speciality a ukázky
racionálních potravin našich dodavatelů. Také během tohoto roku jsme zachovali každý
pátek možnost výběru ze dvou jídel. Do výběru jsme na základě požadavků zařadili
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především jídla zeleninová (saláty ze sezónních druhů zeleniny, jídla s prvky racionální
výživy a speciality světové kuchyně).
Vedoucí stravovacího úseku a směnoví kuchaři se účastnili odborných školení a
seminářů.
V roce 2014 proběhl na obou zařízeních kontrolní audit systému HACCP zaměřený
na správnou výrobní a hygienickou praxi v zařízeních stravovacích služeb.

Ekonomika
Ekonomicko-provozní úsek řídí ekonomka, které je podřízena účetní a
personalistka. Na tomto úseku se soustřeďuje veškeré účetnictví a ekonomika zařízení,
směrnice, řády a organizační dokumenty, dodavatelské smlouvy, obhospodařuje a eviduje
se majetek, provozují pokladny, vede se autoprovoz, odpadové hospodářství, OOPP,
školení PO a BOZP, docházka pracovníků, veškerá agenda personalistiky, vše za oba
domovy. Úseku je podřízena prádelna, údržba a vrátnice obou domovů. Mzdovou a
personální agendu jsme si v roce 2014 zajišťovali ve vlastní režii.
Stejně jako v minulých letech byl proveden audit hospodaření organizace, který
neshledal žádná závažná pochybení v rámci hospodárného využívání prostředků. Dílčí
připomínky a doporučení byly zapracovány.
Rozpočet na rok 2014 byl sestaven jako vyrovnaný. Na konci účetního období
organizace dosáhla vyrovnaného výsledku hospodaření, tedy 0 Kč. Závazné ukazatele
dané zřizovatelem byly dodrženy, jednalo se o absolutní limit mzdových nákladů a odvod
z investičního fondu zřizovateli.
Z investičních záměrů organizace se nám v roce 2014 podařilo uskutečnit obnovu
plynového kotle pro stravovací úsek, koupací lůžko a zvedák pro zdravotní úsek.
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