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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.

Domov pro seniory poskytuje uživatelům:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ubytování
stravování
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:
Cíle jsou podmíněny individuálním přístupem k uživateli v závislosti na jeho aktuálním
celkovém stavu a jeho potřebách. Tyto potřeby, přání a požadavky a také možnosti
zařízení jsou zmapovány v individuálním plánu péče – viz. Standard č. 5.
Dlouhodobé cíle:
-

udržet soběstačnost uživatelů ergoterapeutickými a rehabilitačními programy
nabízet dostatek podnětů pro udržení a zlepšení fyzické a psychické kondice
udržet společenské i sociální kontakty s rodinou a předchozím bydlištěm

PRINCIPY – ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:
1.
2.
3.
4.
5.

Přiměřená podpora – nastavení aktivizace v souladu s individuálním plánováním
Profesionální péče – odbornost je zaručena systémem celoživotního vzdělávání
Přátelské podnětné prostředí
Pomoc při uplatňování práv, sociální poradenství
Partnerský přístup
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V roce 2011 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
101 uživatelům. Naši uživatelé jsou ubytováni v 70 jednolůžkových, 14 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
svým vlastním nábytkem a ostatním vybavením tak, aby se cítili jako doma. V každém
patře 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 klientům 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. Setkání se pravidelně účastnil i pan
Choura, který svým profesionálním přístupem pomáhal pečujícím překonávat kritické
okamžiky při péči o své blízké.
Pracoviště Kubešova poskytovalo službu 63 uživatelům služby v převážně
dvoulůžkových pokojích. Na tomto našem zařízení byla snížena kapacita koncem roku
2011, čímž došlo ke zlepšení plošného komfortu. Ke zlepšení podmínek ubytovaných
uživatelů přispělo nejen snížení kapacity, ale i postupné obnovení a zmodernizování
vybavení, nábytku – skříní, lůžek a antidekubitních matrací splňujících dnešní požadavky
kvality.
K dalšímu snížení kapacity na konečný počet 63 uživatelů bylo přistoupeno po
důkladném rozvážení všech informací, které se pojily k rozsáhlé rekonstrukci. Tato
rekonstrukce byla zahájená 1. července 2010, byla financována z prostředků zřizovatele –
Kraje Vysočina, a zahrnovala kompletní výměnu zastaralé elektroinstalace, rozšíření
zárubní u jednotlivých pokojů uživatelů, instalaci nové signalizace, zapracování
protipožárních hlásičů a systému EPS, včetně komplexního řešení nevyhovujících podlah
ve všech patrech budovy. Jak je z rozsahu rekonstrukce patrné, práce byly velmi náročné,
neboť probíhaly v rámci běžného provozu. Z důvodu nutného vyklizení části budovy byli
uživatelé z pracoviště Kubešova dočasně přemístěni do provizorně připravených prostor
pracoviště Koutkova. Rekonstrukce byla dokončena a zkolaudována počátkem roku 2011.
Vzhledem
ke
snížení
kapacity
pracoviště
Kubešova
vznikla
v rámci
rekonstruovaných prostor nově moderní společenská místnost, kde se díky většímu
prostoru budou moci scházet i imobilní uživatelé ke společným aktivitám.

ZAMĚSTNANCI
Ředitelka, statutární zástupce

Mgr.Božena Fáberová

Jmenovaní vedoucí zaměstnanci:
Vedoucí ekonomicko-provozního
úseku a zástupkyně ředitelky:
Vedoucí stravovacího úseku:

Bc. Kamila Krupičková
Věra Lojdová

4

Vrchní sestra Koutkova:
Jitka Grecová
Vedoucí staniční sestra Kubešova:
Olga Dolečková, DiS
Vedoucí sociálního úseku:
Mgr. Anna Martišová
K 31. 12. 2011 byl průměrný přepočtený stav 99,75 zaměstnanců.
Počet zaměstnanců přijatých v roce 2011
Pracovní funkce
Všeobecná sestra
Pracovník v sociálních službách

Počet
zaměstnanců
1
6

Uklízečka

5

Celkem

12

Poznámka
Zástup za dlouhodobé PN
Zástupy za dlouhodobé PN a
ukončený PP
Změna funkce, zástupy za
dlouhodobé PN, ukončený PP

Vzdělávání zaměstnanců
Stejně jako v minulých letech byla i v roce 2011 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.
Opětovně jsme velký důraz kladli na koncept bazální stimulace. Zaměstnanci, kteří
absolvovali první cykly tohoto školení, byli vysláni na nástavbové semináře bazální
stimulace II. a III. 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 2011.
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Přehled školení za rok 2011
Název školení

Místo školení

Program KEO
Bazální stimulace - základní třídenní kurz
Školení mzdového progamu PERM
Motivace k práci, sebemotivace, význam týmové spolupráce
Motivace k práci, sebemotivace, význam týmové spolupráce
Krizový plán v sociálních službách
Efektivní komunikace jako základ mezilidských vztahů
Efektivní komunikace jako základ mezilidských vztahů
Efektivní komunikace jako základ mezilidských vztahů
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti
Zpracování daňového přiznání
Jak se připravit na kontrolu a vyhnout se soudnímu sporu
Základní orientace v právu
Aktuální otázky důchodového a nemocenského pojištění zaměstnanců
Opatrovnictví
Úvod do problematiky péče o inkontinentního klienta zařízení soc.služ.
Komplexní péče o seniory
Konference pro sestry
Sklady, jídelníčky a strávníci - program PREUS
Inventarizace majetku, pohledávek a závazků
Sociální šetření v praxi - metody sociální
práce
Klienti a děti - program PREUS
Komunikace s klienty s vybranými diagnózami
Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků, odpisování dlouhodob.maj.
Bazální stimulace - pokračující kurz dvoudenní
Alternativní metody komunikace se seniory
Restriktivní opatření v sociálních službách
Vztahy mezi zřizovatelem a PO se zaměřením na dary,čerpání fondů
Péče o diabetika v domáci péči a v sociálním zařízení

Třebíč
Jihlava
Třebíč
Diakonie Myslibořice
Diakonie Myslibořice
Jihlava
Diakonie Myslibořice
Diakonie Myslibořice
Diakonie Myslibořice
Třebíč
Jihlava
Třebíč
Jihlava
Třebíč
Brno
Diakonie Myslibořice
Praha
Brno
Praha
Jihlava
Jihlava
Praha
Diakonie Myslibořice
Třebíč
Jihlava
Brno
Jihlava
Jihlava
Jihlava
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Přednášející

Termín školení Počet

PhDr. Friedlová
Mgr. Anthová
lektoři
lektoři
Bc. Šmahlík
lektoři
lektoři
lektoři
Ing. Kytler
Ing. Janečková
JUDr. Bukovjan
JUDr. Čámský
Bc.Čech,Ing.Vošmera
Kozderová
Zmrzlá
lektoři
lektoři z Vel.Británie
lektoři
Petrlíková

6.1.2011
11.1.-13.1.2011
17.1.2011
18.1.2011
25.1.2011
2.2.2011
8.2.2011
9.2.2011
9.2.2011
9.2.2011
17.2.2011
18.3.2011
24.3.2011
25.3.2011
31.3.2011
19.4.2011
6.5.2011
11.5.2011
18.5.2011
27.5.2011

1
2
1
8
7
2
11
5
5
1
1
1
1
1
2
3
5
2
1
1

PhDr. Bártová
lektoři
Klementová
Ing. Juráková
PhDr. Friedlová
Mgr. Prokop
B. Šmahlík
Volterová
Bc. Krejčí

27.5.2011
30.5.2011
15.6.2011
22.6.2011
24.6.-25.6.2011
14.9.2011
15.9.2011
20.9.2011
22.9.2011

2
2
7
1
2
1
2
1
2

Misky, pedig a rakú výpal 1. část, 2. část
Inventarizace majetku, pohledávek a závazků
Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s demencí

ZŠ Velké Meziříčí
Jihlava
Písek

Mgr. Ščerbová
Svobodová
Hýblová

22.9., 1.10.2011
29.9.2011
29.9.2011

Název školení

Místo školení

Přednášející

Termín školení Počet

Zákoník práce a další pracovně právní předpisy, změny od 1.1.2012
12. evropský kongres EDE
Personální práce v zařízeních sociálních služeb
Úvod do pracovně-právní problematiky v sociálních službách
Adaptace klienta na dlouhodobý pobyt v ústavní péči
Ergoterapie a muzikoterapie v práci se seniory
Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Změny v sociálním šetření po 1.1.2012, novelizace předpisů
Doprovod při umírání - terminální stadium
Pokladny - organizace, vedení a účtování

Třebíč
Praha
Jihlava
Diakonie Myslibořice
Jihlava
Brno
Třebíč
Jihlava
Třebíč
Jihlava

JUDr. Bukovjan
lektoři
Mgr. Medková
JUDr. Kundt
Mgr. Kubíková
PhDr. Stejskalová
JUDr. Trylč
Ing. Kolářová
Mgr. Prokop
Petrlíková

Bílá adventní keramika - 1. část, 2. část
Keramické rámečky a tkaní - 1. část, 2. část
Setkání členů APSS ČR kraje Vysočina a Jihomoravského kraje
IV. Mezinárodní kongres bazální stimulace
Civilizační choroby a výživa
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2011/2012
Péče o neurologické klienty
Práce s programem Klienti, děti a depozita
Práce s programy Sklady, jídelníčky a strávníci
Typologie klientů a zvládání strategie
Zásadní změny v ZP,zákoně o zaměstnanosti a souvisejících předp.
Psychologie osobnosti,schopnost definovat a prosadit své potřeby

ZŠ Velké Meziříčí
ZŠ Velké Meziříčí
Humpolec
Tábor
Třebíč
Třebíč
Jihlava
Praha
Praha
Jihlava
Třebíč
Myslibořice

Mgr. Ščerbová
Mgr. Ščerbová
lektoři
lektoři
Mgr. Chadim
Ing. Kytler
lektoři
Preuss
Preuss
PhDr. Honzlová
JUDr. Bukovjan
Podzemná

30.9.2011
29.9.-1.10.2011
3.10.2011
4.10.2011
6.10.2011
13.10.2011
18.10.2011
18.10.2011
20.10.2011
20.10.2011
29.10.,
17.11.2011
3.11.,1.12.2011
3.11-4.11 2011
10.11.-11.11.2011
15.11.2011
23.11.2011
23.11.2011
28.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
2.12.2012
8.12.2011
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1
1
4
1
2
1
2
4
1
1
2
5
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
2
2
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Přehled školení za rok 2011 pořádaných KrÚ Jihlava
Název školení

Místo školení

Přednášející

Termín školení

Počet

Kurz kognitivní aktivizace - 1. den
Kurz kognitivní aktivizace - 2.- 3. den
Kurz kognitivní aktivizace - 4.- 5. den
Vykazování zdravotnické péče zdravotním pojišťovnám
Elektronická spisová služba a datové schránky
Dokumentace v sociálních službách
Situace možného porušování práv uživatelů
Do práce a do škol bez aut - akce kraje Vysočina
Kontrola a hodnocení veřejného závazku a zjišťování spokojenosti
Řízení kvality v sociálních službách - 1. setkání
Řízení příspěvkových organizací - 1. část
Péče o klienty s ikontinencí
Řízení příspěvkových organizací - 2. část
Řízení kvality v sociálních službách - 2. setkání
Řízení kvality v sociálních službách - 3. setkání
Aktiv vrchních sester
Řízení příspěvkových organizací - 3. část

KÚ Jihlava
KÚ Jihlava
KÚ Jihlava
KÚ Jihlava
KÚ Jihlava
KÚ Jihlava
KÚ Jihlava

lektoři
lektoři
lektoři
MUDr. Svět

lektoři

17.1.2011
9.2.-10.2.2011
14.3., 18.3.2011
28.3.2011
6.4.2011
24.5.2011
19.9.2011
22.9.2011
3.10.2011
4.10.2011
6.-7.10.2011
11.10.2011
11.11.,20.12.2011
3.11.-4.11.2011
29.11.-30.11.2011
5.12.2011
5.12.-6.12.

2
2
2
2
1
4
3
28
3
1
2
4
2
1
1
1
2

Termín školení

Počet

16.3.2011
2.6.2011
7.6.2011
14.6.2011,21.6.2011
13.7.2011
14.9.2011

41
23
12
67
21
16

KÚ Jihlava
KÚ Jihlava
Třebíč
KÚ Jihlava
Třebíč
Havlíčkův Brod
KÚ Jihlava
KÚ Jihlava
Třebíč

PaedDr. Matuška
Mgr. Haicl
Mgr. Haicl
lektoři
lektoři
Mgr. Slaná
lektoři
Mgr. Haicl
Mgr. Haicl

Přehled školení za rok 2011 pořádaných v DpS Koutkova, Kubešova
Název školení

Místo školení

Přednášející

Syndrom vyhoření
Vlhké hojení ran
Kurz hygienického minima
Periodické školení PO
Kompresivní terapie
Skupinová supervize

DpS Koutkova
DpS Koutkova
DpS Koutkova
DpS Koutkova,Kub.
DpS Koutkova
DpS Koutkova,Kub.

PhDr. Šanderová
Břízová
Walterová
Ferda
Vávrová
Oujezská
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Alternativní metody komunikace
Periodické školení BOZP
Skupinová supervize

DpS Koutkova
DpS Koutkova,Kub.
DpS Koutkova,Kub.
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Mgr. Stehlíková
Kučera
Oujezská

7.11.2011
8.11.,15.11.2011
24.11.2011

29
90
14

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
Bit cz training Třebíč
Soukromá vyšší odborná škola sociální Jihlava
Obchodní akademie Dr.Albína Bráfa
Průběžná pravidelná praxe studentů Vyšší odborné školy a
Střední školy veterinární, zem. a zdrav. Třebíč
K systém CZ s.r.o.Třebíč
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta Hradec Králové
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Gymnázium a Střední odborná škola Mor.Budějovice

Počet frekventantů
10
2
3
2
30
1
1
1
8
12

PÉČE O ZAMĚSTNANCE
Vedení organizace v roce 2011 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
Začátkem roku 2011 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce Domova pro seniory
Koutkova, která se setkala s velkým úspěchem. Domníváme se, že se nám podařilo
vytvořit opravdu pěkné a důstojné prostředí pro naše uživatele.
Také v roce 2011 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 2011 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. Tři instruktorky
sociální péče 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. Instruktorky sociální péče připravují a vedou kluby zaměřené na různé
volnočasové aktivity, které jsou tematicky zaměřené např. na trénování paměti, rukodělné
činnosti – pletení košíku, keramika apod.
Po celý rok 2011 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 2011 bylo přijato na domov Koutkova 30 uživatelů, 15 uživatelů zemřelo, 3
uživatelé odešli.
Na domov Kubešova bylo přijato 37 uživatelů, 5 bylo přestěhováno na DpS
Koutkovu, 3 uživatelé odešli a 27 uživatelů zemřelo.
K 31.12. 2011 užívalo službu domov pro seniory 44 mužů a 107 žen, z toho v:
I. stupni závislosti –
II. stupni závislosti III. stupni závislosti IV. stupni závislosti -

32
32
36
28

uživatelů
uživatelů
uživatelů
uživatelů

Průměrný věk uživatelů služby domov pro seniory byl 81 let.
Službu domov se zvláštním režimem užívalo k 31. 12. 2011 celkově 15 žen, z toho v:
I. stupni závislosti II. stupni závislosti III. stupni závislosti IV. stupni závislosti -

0
1
9
5

uživatelů
uživatel
uživatelů
uživatelů

Průměrný věk uživatelů služby domov se zvláštním režimem byl 83 let.
V pořadníku bylo k 31.12.2011 434 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 2011 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 2011 v domově na ul Koutkova
Leden
•
•
•
•
•
•
•

2011
Návštěva hejtmana kraje Vysočina, Bc. P. Krčál, Mgr. J. Bína 3.1.
Zajištění prodejce levného zboží (u bufetu) 4.1.
Tři králové – Charita, II. III. patro + Oddělení se zvláštním režimem 6.1.
Cestování s paní Mrvkovou ve II. patře (zasněžené italské Alpy) 18.1.
Oslava narozenin (kdo se v lednu narodil) + kavárnička v atriu 25.1.
Vystoupení pěveckého souboru Slunko (v atriu) 28.1.
Denní klubová činnost
- ruční práce – výroba girland na ples, pletení košíků, výroba krepových kuliček –
spolupráce s dětmi ze ZŠ Václavské nám
- sportovní klub – kuželky v atriu
- trénování paměti v hobby místnosti, hra Bingo

Únor 2011
• Zpívání se studenty katolického gymnázia 15.1.
• Zajištění prodejce levného zboží (u bufetu) 17.2.
• Ples v atriu (plesová kavárnička) 18.2.
• Čaje o čtvrté (poradenství pro rodinné příslušníky a osoby pečující o osoby
s demencí) 23.2.
• Oslava narozenin (kdo se v únoru narodil) + kavárnička v atriu 28.2.
• Denní klubová činnost
-ruční práce – výroba podsedáků – háčkování, pletení košíků – koček, zajíců,
výrobakrepových kuliček – spolupráce s dětmi ze ZŠ Václavské nám., pečení k
„ČAJI“
- sportovní klub – kuželky v atriu
- trénování paměti v hobby místnosti, hra Bingo
Březen 2011
• Prodej ponožek 10.3.
• Cestování s paní Mrvkovou ve II. patře (Žďárské vrchy) 15.3.
• Oslava narozenin (kdo se v březnu narodil) + kavárnička v atriu 22.3.
• Písničky K. Hašlera – vystoupení p. K. Šedivého v atriu) 29.3.
• Čaje o čtvrté (poradenství pro rodinné příslušníky a osoby pečující o osoby
s demencí) 30.3.
• Denní klubová činnost
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-ruční práce – výroba podsedáků – háčkování, pletení košíků – koček, zajíců,
malování vajíček, pletení ptačích klícek, výroba krepových kuliček – spolupráce
s dětmi ze ZŠ Václavské nám, výroba jarních látkových věnců, pečení k „ČAJI“,
- sportovní klub – kuželky v atriu
- trénování paměti v hobby místnosti, hra Bingo
Duben 2011
• Cesta do města - výlet na náměstí s obyvateli 5.4.
• Oslava narozenin (kdo se v dubnu narodil) + kavárnička v atriu + taneční
vystoupení členů klubu důchodců - Babulky 12.4.
• Cestování s paní Mrvkovou ve II. patře (Prachovské skály, Dalešická přehrada,
Dvůr Králové 19.4.
• Čaje o čtvrté (poradenství pro rodinné příslušníky a osoby pečující o osoby
s demencí)
27.4.
• Pálení čarodějnice – opékání špekáčků v zahradě – harmonika p. Maule 29.4.
• Denní klubová činnost
- ruční práce – výroba košíků, výroba čarodějnice, pečení – bramborové pekáče,
výroba krepových kuliček – spolupráce s dětmi ze ZŠ Václavské nám,
malování vajíček, pečení k „ČAJI“, výroba podsedků – háčkování,
- sportovní klub – kuželky v atriu
- trénování paměti v hobby místnosti, hra Bingo

Květen 2011
• Univerzita 3. věku – přednáška – Vel. Meziříčí 11.5.
• Zajištění prodejce levného zboží (u bufetu) 17.5.
• Oslava narozenin (kdo se v květen narodil) + kavárnička v atriu 24.5.
• Čaje o čtvrté (poradenství pro rodinné příslušníky a osoby pečující o osoby
s demencí)
25.5.
• Besedy s paní ředitelkou na patrech 26. a 27. 5.
• Setkání v Třešti – Květinový bál se Srdcem na dlani VIII. 31.5.
• Denní klubová činnost
- ruční práce – výroba květin na setkání v Třešti, pečení k „ČAJI“, pletení košíků,
malování na sklo, výroba podsedků – háčkování,
- sportovní klub – kuželky v atriu
- trénování paměti v hobby místnosti, hra Bingo
Červen 2011
• Univerzita 3. věku – přednáška – Vel. Meziříčí 1.6. a 22.6.
• Hudební vystoupení v atriu – senioři z Ivančic 7.6.
• Cesta do města - výlet na náměstí s obyvateli 14.6.
• Zajištění prodejce levného zboží (u bufetu) 27.6.
• Oslava narozenin (kdo se v červnu narodil) + kavárnička v atriu 28.6.
• Exkurze do DpS Kubešova 29.6.
• Denní klubová činnost
-ruční práce – výroba podsedků – háčkování, pletení košíků – koček, výroba
podsedků
– háčkování, výroba krepových kuliček – spolupráce s dětmi ze ZŠ
Václavské nám
- sportovní klub – kuželky v atriu
- trénování paměti v hobby místnosti, hra Bingo
Červenec 2011
• Univerzita 3. věku – přednáška – Vel. Meziříčí 13.7.
• Oslava narozenin (kdo se v červenci narodil) + kavárnička v atriu 19.7.
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•
•

Zajištění prodejce levného zboží (u bufetu) 20.7.
Denní klubová činnost
- ruční práce – výroba podsedků – háčkování, pletení košíků – koček,
- sportovní klub – kuželky v atriu
- trénování paměti v hobby místnosti, hra Bingo

Srpen
•
•
•
•
•
•
•

2011
Zajištění prodejce levného zboží (u bufetu) 1.8.
Univerzita 3. věku – přednáška – Vel. Meziříčí 3.8. a 17.8.
Cesta do města - výlet na náměstí s obyvateli 4.8.
Oslava narozenin (kdo se v srpnu narodil) + kavárnička v atriu 16.8.
Zajištění prodejce levného zboží (u bufetu) 18.8.
Výlet do lesa – hledání hub 18.8.
Denní klubová činnost
-ruční práce – výroba podsedáků – háčkování, pletení košíků, práce s keramickou
hlínou - zvěrokruh, výroba krepových kuliček – spolupráce s dětmi ze ZŠ
- sportovní klub – kuželky v atriu
- trénování paměti v hobby místnosti, hra Bingo

Září 2011
• Univerzita 3. věku – přednáška – Vel. Meziříčí 1.9. a 15.9. a 29.9.
• Výlet na Sadek – ochutnávka burčáku 13.9.
• Cesta do města - výlet na náměstí s obyvateli 19.9.
• Prodej ponožek u bufetu 19.9.
• Zajištění prodejce levného zboží (u bufetu) 20.9.
• Oslava narozenin (kdo se v září narodil) + kavárnička v atriu 20.9.
• Čaje o čtvrté (poradenství pro rodinné příslušníky a osoby pečující o osoby
s demencí)
21.9.
• Denní klubová činnost
-ruční práce – výroba podsedáků – háčkování, pletení košíků – koček, práce
s keramickou hlínou, výroba krepových kuliček – spolupráce s dětmi ze ZŠ
- sportovní klub – kuželky v atriu
- trénování paměti v hobby místnosti, hra Bingo

Říjen 2011
• Výlet do Náměště nad Oslavou – prohlídka DpS 4.10.
Týden sociálních služeb
• Oslava narozenin (kdo se v říjnu narodil) + kavárnička v atriu 11.10.
• Ukázková hodina ručních prací v hobby místnosti – spolupráce s Mateřským
centrem 11.10.
• Čaje o čtvrté (poradenství pro rodinné příslušníky a osoby pečující o osoby
s demencí)
12.10. – přednáška MUDr. Vošmerové – primářky neurologie
• Univerzita 3. věku – přednáška – Vel. Meziříčí 13.10. a 27.10.
• Den otevřených dveří – příprava propagačních materiálů 13.10.
• Cesta do města - výlet na náměstí s obyvateli 18.10.
• Čaje o čtvrté (poradenství pro rodinné příslušníky a osoby pečující o osoby
s demencí)
26.10.
• Denní klubová činnost
-ruční práce – výroba podsedáků – háčkování, pletení košíků – koček, práce
s keramickou hlínou, výroba vánočních ozdob – dekorace z bavlnek
- sportovní klub – kuželky v atriu
- trénování paměti v hobby místnosti, hra Bingo
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Listopad 2011
• Výlet – návštěvy hřbitovů v okolí Třebíče na přání uživatelů 1.11.
• Univerzita 3. věku – přednáška – Vel. Meziříčí 11.11. a 24.11.
• Oslava narozenin (kdo se v listopadu narodil) + kavárnička v atriu
• Čaje o čtvrté (poradenství pro rodinné příslušníky a osoby pečující o osoby
s demencí)
30.11.
• Denní klubová činnost
-ruční práce – výroba podsedáků – háčkování, pletení košíků, práce
s keramickou hlínou, výroba vánočních ozdob – dekorace z bavlnek
- sportovní klub – kuželky v atriu
- trénování paměti v hobby místnosti
Prosinec 2011
• Jarmark – prodej výrobků na Fóru 1.12.
• Barevné Vánoce v Jihlavě – vánoční trhy 8.12.
• Univerzita 3. věku – přednáška – Vel. Meziříčí 8.12.
• Oslava narozenin (kdo se v prosinci narodil) + Mikulášská kavárnička v atriu
• Oslava výročí otevření domova
• Denní klubová činnost
-ruční práce –
výroba podsedáků – háčkování, pletení košíků, práce
s keramickou hlínou, výroba vánočních ozdob – dekorace z bavlnek
- sportovní klub – kuželky v atriu
- trénování paměti v hobby místnosti
• Vánoční pěvecké vystoupení sboru senioru z Ivančic-„Bádule“
• Vystoupení „Mateřské centrum“ děti s maminkami
• v 16.00 hod. Vánoční zpívání – Houzírovi (basa, flétna, klávesy, kytara)
• Navštívili nás zastupitelé města Třebíč
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Domov Kubešova
Protože pracoviště Kubešova prošlo velmi rozsáhlou rekonstrukcí, se kterou bylo
započato na začátku července 2010 a dokončena byla na počátku roku 2011, bylo nutné
nově zrekonstruované prostředí domova dovybavit jak vhodným nábytkem, tak i doplňky.
Každoročně se konalo v únoru tradiční plesové posezení s hudbou a bohatou
tombolou. Z jara uživatelé pálili čarodějnice a opékali špekáčky.
V průběhu roku se nám podařilo navázat užší spolupráci s Charitní organizací
Domovinka, s jejichž uživateli jsme v průběhu roku byli několikrát na krásném výletě po
okolí. Dále nás navštívily děti z MŠ Demlova a ZŠ Bartuškova vždy s pěkným
vystoupením.
Každý den se uživatelé schází při Ranní komunitě pod vedením instruktorky sociální
péče. Na těchto sezeních probíhá skupinové cvičení, kognitivní trénink – „veselé hrátky
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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.

Přehled kulturních a společenských akcí za rok 2011 v domově Kubešova
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

4. ledna –
6. ledna –
18. února –
22. února -

návštěva zástupců KÚ Jihlava
oslava narozenin pí. Malé
plesová kavárnička Koutkova
posezení s písničkami a harmonikou p. Krátkého

9. března - hudební vystoupení dětí ZŠ Bartuškova k MDŽ
10. března – přednáška o myslivosti
23. března – tradiční plesové posezení s bohatou tombolou
29. března - Hašlerovy písně v podání p. Šedivého
30. března - Velikonoční dekorace vytváří s našimi klienty děti ze ZŠ Bartuškova
20. dubna – Babulky – taneční vystoupení seniorek
28. dubna – čarodějnická kavárnička s hudbou p. Krátkého
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•
•
•
•

4. května – MŠ Demlova – hudební vystoupení
10. května – hudební vystoupení seniorů z Ivančic
11. května – tvoření seniorů a dětí ze ZŠ Bartuškova
31. května – hudební kavárnička

•
•
•

•
•

červen – univerzita třetího věku – Vel. Meziříčí
22. června - univerzita třetího věku – Vel. Meziříčí
29. června – návštěva uživatelů z DpS Koutkova

13. července – univerzita třetího věku – Vel. Meziříčí
14. července – hudební kavárnička s opékáním klobás
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•
•
•
•
•
•
•
•

3. srpna - univerzita třetího věku – Vel. Meziříčí
17. srpna - univerzita třetího věku – Vel. Meziříčí
18. srpna – výlet na kozí farmu s ochutnávkou výrobků
23. srpna – posezení s písničkami a harmonikou p.Krátkého
1. září - univerzita třetího věku – Vel. Meziříčí
15. září - univerzita třetího věku – Vel. Meziříčí
26. září – hudební kavárnička
29. září - univerzita třetího věku – Vel. Meziříčí

•
•
•
•
•
•

říjen – oslava k 104. výročí narození naší uživatelky
4. října – návštěva do DpS v Náměšti nad Oslavou
10. října – den otevřených dveří
11. října – návštěva v DpS Koutkova s hudebním vystoupením
13. října - univerzita třetího věku – Vel. Meziříčí
24. října – výlet do informačního centra s návštěvou Dalešického pivovaru
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•
•
•

•
•
•
•
•

11. listopadu – univerzita třetího věku – Vel. Meziříčí
4. listopadu - posezení s písničkami a harmonikou p. Krátkého
24. listopadu - univerzita třetího věku – Vel. Meziříčí

prosince – první ročník prodejního jarmarku v Třebíči
8. prosince - Barevné vánoce v Jihlavě – zúčastnili jsme se s keramickými výrobky
našich uživatelů
12. prosince – tradiční pečení vánočního cukroví s uživateli
14. prosince – vánoční vystoupení dětí z MŠ Demlova
21. prosince – předvánoční posezení při harmonice s p. Krátkým
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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 se starají na obou zařízeních pracovnice úklidu.
V roce 2011 byla dokončena další fáze rekonstrukce Domova pro seniory –
pracoviště Kubešova. Jedná se o srovnání podlah a položení nové krytiny, modernizace
elektroinstalace a signalizačního zařízení, protipožární zabezpečení (EPS), rozšíření vstupu
na pokoje (výměna zárubní a protipožárních dveří). Byl také zaveden systém generálních
klíčů v rámci bezpečnostního opatření.
V první polovině roku po ukončení rekonstrukce byl konsolidován provoz v nových
podmínkách, byly nově nastaveny časy směn v nepřetržitém provoze a doplněna kapacita
na současných 63 uživatelů. Postupně byl obměněn nábytek na pokojích a došlo tak
k výraznému zlepšení komfortu ubytování.
V zařízení Koutkova také v roce 2011 proběhlo několik opatření k údržbě a
modernizaci domova. Jedná se o výměnu podlahovin v pokojích uživatelů, opravy žaluzií,
přečalounění židlí v hlavní jídelně a v sesterně. Průběžně se natíraly okenní parapety,
malovaly se pokoje, koupelny, jídelníčky,kuchyňky na patrech, ale také v hlavní jídelně a
výdejně stravy. V roce 2011 byla zakoupena řada zdravotnických pomůcek a další
doplňující vybavení domova (elektrická lůžka, vysoká chodítka, antidekubitní matrace,
nové vozíky pro imobilní uživatele, jídelní stolečky k lůžkům, pomůcky pro polohování,
gumové podložky do koupelen, toaletní křesla, nové závěsy na pokojích uživatelů,
tabletový systém, bezpečnostní zámky na pokojich uživatelů, křesla na sesternu, pracovní
oděvy a obuv pro personál).
Lékařskou péči zajišťovali dle potřeby na obou domovech lékaři, kteří docházeli do
domova 1x týdně. Součástí pravidelné zdravotní péče byly měsíční návštěvy diabetologa 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 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 – tato onemocnění v roce 2011 výrazně narostla. 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 2011 probíhalo velmi
oblíbené skupinové cvičení na chodbách, ale také individuální cvičení na pokojích.
Uživatelé našich zařízení hodně využívají rehabilitaci – vířivou vanu, diadynamik,
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
1x týdně 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.
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Stravování
Stejně tak, jako rekonstrukce pracoviště Kubešova zasáhla prakticky všechny
úseky, také úsek stravovací musel operativně reagovat na postupující stavební práce.
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 2011 zvýšena od měsíce února na 72,- 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
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 měsíci červnu 2011 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
agendu jsme si v roce 2011 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 2011 byl sestaven jako vyrovnaný. Na konci účetního období
organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 175 tis. Kč. Závazné
ukazatele dané zřizovatelem byly dodrženy, jednalo se o absolutní limit mzdových nákladů
a odvod z investičního fondu zřizovateli.
Z investičních záměrů se nám v roce 2011 podařilo uskutečnit pouze nákup
plynového kotle do kuchyně pracoviště Koutkova za 126 tis. Kč. Plánovaná přestavba
tělocvičny Koutkova a rekonstrukce výtahů Kubešova se z důvodů složitého technického
řešení neuskutečnila a přesouvá se do následujícího období roku 2012.

Pro přehlednost jsou přiloženy tabulky hospodaření k 31. 12. 2011 v členění podle
nákladových a výnosových položek.
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