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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:
Krátkodobé 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:
- zajistit pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí,
- zajistit všestrannou podporu při všech denních aktivitách ve smyslu udržení co nejdelší
soběstačnosti uživatelů, ergoterapeutickými a rehabilitačními programy dostatkem
podnětů a služeb pro zlepšení fyzické a psychické kondice,
- nabízet vhodnou podporu ze strany pracovníků přímé obslužné péče a zdravotního
personálu, který pečuje ve smyslu maximálního zachování uživatelova dosavadního
způsobu života – dle individuálních plánů péče,
- pro zájemce o duchovní péči nabízet pravidelné mše, návštěvy duchovních na pokoji,
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- podporovat dlouhodobé udržení společenských i sociálních vztahů - s rodinou a
předchozím bydlištěm, podporovat vyhledávání kontaktů,
- maximálně využít okolní vztahovou síť k doplnění vlastních poskytovaných služeb,
zejména Nemocnicí Třebíč, odborná zdravotnická ambulatoria, další zařízení sociální péče,
Městský úřad v Třebíči, Charitu Třebíč, Domovinku, Knihovnu v Třebíči a další.

PRINCIPY 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

V roce 2010 byla celková kapacita Domova pro seniory Třebíč, Koutkova –
Kubešova je 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 71 uživatelům služby v převážně
dvoulůžkových pokojích. Na tomto našem zařízení byla snížena kapacita koncem roku
2007, 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 v roce 2010.
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
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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:
Bc. Kamila Krupičková
Vedoucí stravovacího úseku:
Věra Lojdová
Vrchní sestra Koutkova:
Jitka Grecová
Vedoucí staniční sestra Kubešova:
Olga Dolečková, DiS
Vedoucí sociálního úseku:
Mgr. Anna Martišová
K 31. 12. 2010 byl průměrný přepočtený stav 103 zaměstnanců.
Počet zaměstnanců přijatých v roce 2010
Pracovní funkce
Všeobecná sestra

Počet
zaměstnanců
1

Pracovník v sociálních službách
Personalista, mzdová účetní
Pomocná kuchařka
Uklízečka

5
1
2
2

Kuchař
Vrátný

1
2

Celkem

Poznámka
Nástup za odchod do
důchodu
Zástupy za dlouhodobé PN
Nástup za dlouhodobou PN
Zástup za PN
Nástup za odchod do
důchodu, 2 x náhrada za
ukončený PP
Zástup za dlouhodobou PN
Nástup za odchod do
důchodu, výpomoc za PN

14

Vzdělávání zaměstnanců
Stejně jako v minulých letech byla i v roce 2010 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 specifické
problematiky seniorů.
Opětovně, jsme velký důraz kladli na koncept bazální stimulace. Pracovnice, které
absolvovaly první cykly tohoto školení byly vyslány 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 pracovníků v roce 2010.
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Přehled školení za rok 2010
Název školení

Místo školení

Bazální stimulace
Školení programu PERM
Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ
Základní orientace v právu
Odborný seminář a konzultace k problematice vykaz. zdr. péče
Roční zúčtování záloh na daň za rok 2009
Nouzové a havarijní situace
Pravidla šetrné sebeochrany
Konference Domovy se zvláštním režimem
Novela zákona o sociálních službách
Komunikační trojúhelník soc.pracovník - klient - rodina
Zásady práce s klientem s demencí
Stížnosti na kvalitu poskyt. služeb, zvyšování kvality
Standardy kvality v sociálních službách
Sociální služby ve světle novely Zákona o sociálních službách
Sociání šetření a vedení dokumentace
Poznejte demenci správně a včas
Ochrana práv klientů v kontextu sociálních služeb
Konflikty v pracovním týmu sociálních služeb
Jednání s problémovými klienty a klienty v duševní krizi
Trestné činy ve zdravotnictví
Psychobiografický modul
Aktuální otázky ve zdravotnictví
Konference pro fyzio a ergoterapeuty
Konference pro sestry
Financování a kvalita sociálních služeb
Aktuální změny v personalistice a mzdovém účetnictví
Rehabilitační péče po CMP
Rehabilitační péče o seniory
Sexuální revoluce, sexuální násilí a obtěžování
Syndrom geriatrické křehkosti
Klienti a děti

Jihlava
Třebíč
Praha
Jihlava
Zruč nad Sázavou
Třebíč
Jihlava
Jihlava
Poděbrady
Jihlava
Brno
Brno
Jihlava
Brno
Brno
Jihlava
Praha FNKV
Jihlava
Brno
Jihlava
Třebíč
Brno
Průhonice
Brno
Brno
Brno
Jihlava
Brno
Brno
Jihlava
Třebíč
Praha
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Přednášející
Mgr. Anthová
MUDr. Benešová
Ing. Horecký
Ing. Kytler
Ing. Kainrátková

JUDr. Čámský
Mgr. Hazuková
PhDr. Šoupalová
Bc. Medková
Mgr. Mazalová
Ing. Vojnar
PhDr. Bártová
lékaři
Mgr. Kinclová
PhDr. Ševčíková
Mgr. Máchová
Mgr. Cibulka
PhDr. Procházková
lektoři
lektoři
lékaři
lektoři
Křížek
Bc. Hradilová
Poledníková
MUDr. Uzel
MUDr. Kabelka
Ing. Preus

Termín školení Počet
11. - 13.1.2010
19.1.2010
27.1.2010
27.1.2010
28.1.2010
3.2.2010
18.2.2010
25.2.2010
4.3.2010
11.3.2010
11.3.2010
16.3.2010
17.3.2010
18.3.2010
23.3.2010
6.4.2010
13.4.2010
16.4.2010
19.4.2010
20.4.2010
22.4.2010
29.4.2010
29. - 30.4.2010
4.5.2010
5.5. - 6.5.2010
11.5.2010
12.5.2010
15.5.2010
20.5.2010
3.6.2010
3.6.2010
7.6.2010

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

Název školení

Místo školení

Přednášející

Termín školení Počet

Konference pro fyzio a ergoterapeuty
Sklady, jídelníčky a strávníci
Paliativní péče
Krizová intervence
Stravování v sociálních službách
Bazální stimulace - nástavbový kurz
Odměňování zaměstnanců, nový katalog prací
Školení uživatelů informačního systému KEO
Pozitivní psychologie
Žena v roli vedoucí
Vedení hodnotících rozhovorů
Restriktivní opatření v sociálních službách
Komunikace s klientem s demencí
Novela zákona v sociálních službách
Pracovní právo v průběhu příprav zásadních změn
Komunikace s lidmi s hendikepem
Sklady a majetek
Využití supervize v manažerské
práci,konzultace,poradenství,koučing
Demence a jiné psychické poruchy ve stáří
Žena v roli vedoucí
Inventarizace majetku, pohledávek a závazků
Motivace zaměstnanců
Ergoterapie - celodenníl kurz
Aktuální otázky odměňování
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2010, 2011
Sklady, jídelníčky a strávníci
Specifika sociální komunikace v gerontologii
Změny předpisů v oblasti soc.zabezpečení a prac.práva od 1.1.2011
Klienti a děti
Individuální plánování sociální služby - standard č. 5

Praha
Praha
Jihlava
Třebíč
Luhačovice
Jihlava
Brno
Třebíč
Praha
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Třebíč
Jihlava
Brno
Jihlava
Praha

lektoři
lektoři
MUDr. Kalvach

8.6.2010
9.6.2010
10.6.2010
10.6. - 11.6.2010
17.6.2010
17.6. - 18.6.2010
18.6.2010
22.6.2010
29.6.2010
6.9.2010
14.9.2010
22.9.2010
23.9.2010
7.10.2010
11.10.2010
19.10.2010
25.10.2010

1
1
4
2
4
3
1
1
2
4
2
2
5
2
1
2
1

26.10.2010
8.11.2010
8.11.2010
12.11.2010
12.11.2010
21.11.2010
23.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
24.11.2010
26.11.2010
29.11.2010
8.12.2010

2
2
2
1
1
2
1
1
1
3
1
2
1

Brno
Jihlava
Jihlava
Jihlava
DpS Myslibořice
Praha
Třebíč
Třebíč
Praha
Jihlava
Třebíč
Praha
Jihlava
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lektoři
PhDr. Friedlová
JUDr. Trylč
obchodní zástupci
Prof. Křivohlavý
PhDr. Bártová
Ing. Mareš
Bc. Šmahlík
MUDr. Kabelka
JUDr. Rážová
JUDr. Jakubka
Mgr. Misařová

PhDr. Klementová
MUDr. Kalvach
PhDr. Bártová
Petrlíková
Mgr. Waszutová
JUDr. Trylč
Ing. Kytler
PhDr. Bártová
Bc. Čech
Bc. Medková

Přehled školení za rok 2010 pořádaných KrÚ Jihlava
Název školení

Místo školení

Přednášející

Termín školení Počet

Reforma účetnictví od r. 2010 pro příspěvkové organizace
Nedovolte mozku stárnout
Komunikace
Setkání ředitelů - členů APSS krajské organizace Vysočina
Setkání vedoucích zdrav. pracovníků - vrchních sester
Individuální plánování v zařízeních sociálních služeb
Nový katalog prací
Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb
Muzikál Ať žije rokenrol
Nouzové a havarijní situace v zař.soc.služeb,Plány krizové
přiravenosti

Jihlava
Jihlava
Šiškův mlýn u Telče
Jihlava
Jihlava
Dolní Dunajovice
Jihlava
Tábor
Praha

Ing. Netoušková
Vejsadová

5.3.2010
19.3.2010
25. - 26.3.2010
26.4.2010
4.5.2010
18.5. - 19.5.2010
2.9.2010
7 .- 8.10.2010
24.10.2010

1
1
1
1
2
3
2
2
8

Jihlava

Ing. Svoboda

13.12.2010
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Mgr. Procházková
Matuška,Mazalová
JUDr. Havelka

Přehled školení za rok 2010 pořádaných v DPS Koutkova, Třebíč
Název školení

Místo školení

Přednášející

Individuální plánování
Kurz hygienického minima
Práce klíčových pracovníků
Školení řidičů
Školení zaměstnanců BOZP
Školení požární ochrany - zaměstnanci DpS Kubešova
První pomoc
Střety zájmů
První pomoc
Rezervy pracovního chování jako prevence syndromu vyhoření u
PPOP

DpS Koutkova
DpS Koutkova
DpS Koutkova
DpS Koutkova
DpS Koutkova
DpS Koutkova
DpS Koutkova
DpS Koutkova
DpS Koutkova

Mg. Housová
MVDr. Walterová
Mgr. Housová
Jan Böhm
Kučera
p. Ferda
PhDr. Šanderová
Mgr. Housová
PhDr. Šanderová

DpS Koutkova

Mgr. Fáberová
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Termín školení Počet
3.3.2010
7.4.2010
15.4.2010
28.4.2010
24.5.,27.5.2010
17.6.2010
12.10.2010
27.10.2010
14.12.2010

59
36
47
8
97
21
63
37
30

16.12.2010

6

Domov pro seniory taktéž plnil funkci školícího centra. Při konání školení a
seminářů přímo v domově vždy byli zváni pracovníci 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

Počet frekventantů

Bit cz training Třebíč
Soukromá vyšší odborná škola sociální Jihlava
Obchodní akademie Dr.Albína Bráfa
Mendlova univerzita v Brně
Průběžná pravidelná praxe studentů Vyšší odborné školy a
Střední školy veterinární, zem. a zdrav. Třebíč
K systém CZ s.r.o.Třebíč
Diakonie Myslibořice
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta Hradec Králové
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
IMPULS Třebíč
Gymnázium a Střední odborná škola Mor.Budějovice
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PÉČE O ZAMĚSTNANCE
Vedení organizace v roce 2010 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
- zkrácený 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
Za velký úspěch pokládáme pravidelné fungování svépomocné skupiny „Čaje o
čtvrté“, kde se setkáváme s rodinnými příslušníky pečujícími o blízkou osobu s demencí.
Oddělení se zvláštním režimem společně se svépomocnými skupinami tvoří kompaktní
celek, kterým jsme se zaměřili na problematiku demencí, zejména alzheimerova typu. Do
budoucna bychom chtěli ve spolupráci s Českou Alzheimerovskou společností být
kontaktním centrem pro problematiku alzheimerovy demence pro kraj Vysočina.
Na seniory v zařízeních sociálních služeb nezapomněli ani v roce 2010 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. Stejně tak projevili zájem o osobní přání dvěma našim klientkám, které dosáhly
úctyhodného věku 102 a 103 roků.
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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
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 zamřené např. na trénování
paměti, rukodělné činnosti – pletení košíků, keramika apod.
Po celý rok 2010 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 2010 bylo přijato na domov Koutkova 11 uživatelů, 21 uživatelů zemřelo.
Na domov Kubešova byli přijati 2 uživatelé, 1 klient odešel a 7 uživatelů zemřelo. K 31.
12. 2010 užívalo službu domov pro seniory 35 žen a 107 mužů, z toho v:
I. stupni závislosti - 38 uživatelů
II. stupni závislosti - 24 uživatelů
III. stupni závislosti - 30 uživatelů
IV. stupni závislosti - 27 uživatelů
Průměrný věk uživatelů služby domov pro seniory byl 81 roků.
Službu domov se zvláštním režimem užívalo k 31. 12. 2010 celkově 11 žen a 2
muži, z toho v:
I. stupni závislosti - 1 uživatel
II. stupni závislosti - 0 uživatelů
III. stupni závislosti - 3 uživatelé
IV. stupni závislosti - 9 uživatelů
Průměrný věk uživatelů služby domov se zvláštním režimem byl 83 roků.

V pořadníku bylo k 31.12.2010 412 žádostí o službu domov pro seniory a 15
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 klientů. 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, kde sbírají houby, méně mobilní uživatelé chodí nebo jezdí na procházky
v doprovodu personálu.
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Příležitostně se během roku pořádaly kavárničky s živou hudbou a společné oslavy
narozenin našich klientů.Tyto akce byly přístupné i pro širší veřejnost a rodinné
příslušníky.
V únoru 2010 se stejně jako každý rok konal již tradiční ples seniorů. Jaro jsme
přivítali oblíbeným „pálením čarodějnic“, spojeným s opékáním špekáčků. Jako každý rok
byla i v roce 2010 uspořádána oblíbená soutěž o nejkrásnější jablko ze zahrádek našich
pracovníků a rodinných příslušníků našich klientů. Intenzívně byly prožívány křesťanské
svátky, které byly bohaté na vystoupení dětí ze škol, návštěv koncertů a nápadité výzdoby
prostor domova.
Pro zájemce byly organizovány výlety po okolí Třebíče.
O veškerém dění na domově jsou uživatelé
zpravodaje domova nazvaném Seniorský koutek.

informováni

prostřednictvím

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 2010 v domově na ul Koutkova
Leden
•
•
•
•
•

Vystoupení pěveckého souboru SLUNKO 6.1.
Kavárnička 19.1.
Navštívili jsme: Ples seniorů v Krahulčí 20.1
Společná oslava narozenin 28.1
Mše svatá 1.1., 17.1., 31.1.

Únor
•
•
•
•

Prodej levného zboží u bufetu 16.2.
X. Ples seniorů 19.2.
Společná oslava narozenin 25.2.
Mše svatá 14.2., 17.2., 28.2.

Březen
• Vystoupení žáků ZUM Fórum 10.3.
• Prodej levného zboží u bufetu 16.3.
• Vystoupení pěveckého souboru CCORUSCANTE 27.3.
• Hašlerovy písničky-vystoupení p. Šedivého 30.3.
• Mše svatá 14.3.
Duben
•
•
•
•
•
•
•

Společná oslava narozenin 1.4.
Kavárnička + vystoupení souboru Babulky z klubu důchodců Třebíč 13.4.
Prodej levného zboží u bufetu 19.4.
Vystoupení DUO Condor 20.4.
Navštívili jsme: jarní ples – Proseč 20.4.
Pálení čarodějnice – opékání špekáčků 29.4.
Mše svatá 11.4.

Květen
• Návštěva solné jeskyně 3.5, 10.5., 17.5.
• Sportovní hry 11.5.
• Prodej levného zboží u bufetu 17.5.
• Společná oslava narozenin 26.5.
• Mše svatá 9.5., 23.5.
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Červen
• Návštěva a prohlídka domova na Kubešově ul. 2.6.
• Výlet do Kuroslep, prohlídka klášterního zahradnictví 8.6.
• Beseda o cestování s paní Mrvkovou – promítání o Egyptě 10.6., 22.6.
• Prodej levného zboží u bufetu 16.6.
• Společná oslava narozenin 23.6.
• Mše svatá 22.6.
Červenec
• Výlet po ulicích města Třebíč-pro imobilní klienty 14.7.
• Společná oslava narozenin 21.7.
• Cesta do města – výlet na Karlovo náměstí 28.7.
Mše svatá 6.7., 18.7.
Srpen
•
•
•
•
•
Září
•
•
•
•
•
•
Říjen
•
•
•
•
•
•
•

Beseda s pracovnicemi ze svazu neslyšících 12.8.
Výlet do lesa-sběr hub 19.8.
Společná oslava narozenin 19.8.
Posezení s harmonikou 25.8.
Mše svatá 15.8.

Cesta do města – výlet na Karlovo nám. 10.9.
Zúčastnili jsme se semifinálového kola her a soutěží v Jihlavě SRDCE NA DLANI
13.9.
Výlet na Sádek – ochutnávka burčáku 14.9.
Prodej levného zboží u bufetu 16.9.
Společná oslava narozenin 23.9.
Opékání špekáčků, posezení s harmonikou 24.9.

Den otevřených dveří 5.10.
Zúčastnili jsme se finálového kola her a soutěží v Jihlavě SRDCE NA DLANI 6.10.
Prodej levného zboží u bufetu 15.10.
Posezení s harmonikou 19.10.
Výlet – cesta do města-na Karlovo nám. 21.10.
Výlet po hřbitovech. 26.10.
Mše svatá 16.10.,30.10.

Listopad
• Beseda o cestování s paní Mrvkovou – promítání - Francouzská riviéra 3.11.
• Společná oslava narozenin 24.11.
• Mše svatá 6.11.,27.11.
Prosinec
• Slavnostní vyhodnocení soutěže II. contra III. 1.12
• Mikulášská kavárnička 6.12.
• Barevné Vánoce v Jihlavě – prodej výrobků zhotovených našimi obyvateli 9.12.
• Vánoční hudební vystoupení 13.12., 15.12, 16.12., 22.12.
• Společná oslava narozenin 21.12.
• Beseda s paní ředitelkou 22.12.
• Navštívili nás zastupitelé města Třebíč 23.12.
• Mše svatá 11.12., 24.12.
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Fotografie z akcí a volnočasových aktivit
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Domov Kubešova
Přestože pracoviště Kubešova prošlo velmi rozsáhlou rekonstrukcí, se kterou bylo
započato 1. července, byly v rámci provozních možností zachovány pro naše uživatelé
alespoň některé velmi oblíbené činnosti. Náročné stavební práce, které si vyžadovaly
velkou trpělivost a pochopení našich uživatelů, probíhaly během letních měsíců. V tomto
období byl kladen důraz spíše na individuální potřeby a péči o uživatale. Posezení
s harmonikářem panem Krátkým k těmto činnostem rozhodně patří, díky jeho písničkám,
které si naši klienti rádi zazpívají, se vždy rozšíří dobrá nálada po celém domově.
Jako každoročně konal se i v únoru 2010 tradiční ples v maskách – oblíbené
šibřinky. Zjara klienti pálili čarodějnice a opékali špekáčky. Intenzívní přípravu věnovaly
pracovnice sociálního úseku zejména oslavám vánočních svátků tak, aby je naši uživatelé
prožili v radosti a pohodě.

Přehled kulturních a společenských akcí za rok 2010 v domově Kubešova
Leden
7.1.2010 – p. Malá 102 let, oslava
27.1.2010 – dílničky ZŠ Bartuškova
Únor
4.2. 2010 – Šibřinky – ples
5.2. 2010 – 70 let výročí svatby manželů Josefových, uživatelů z DpS Kubešova
17.2.2010 – oblíbené posezení s hudbou, p. Krátky – harmonikář
Březen
19.3.2010 – Josefská besídka s hudbou
30.3.2010 – Hašlerovy písně – vystoupení
Duben
1.4.2010 – Oslava 90-tých narozenin pí. Hrochové
2.4.2010 – dílničky ZŠ Bartuškova – velikonoce
7.4.2010 – posezení s harmonikářem p. Krátkým
14.4.2010 – Babulky – vystoupení
20.4.2010 – Duo Kondor – vystoupení
29.4.2010 – gymnastky TJ Okříšky, p. Krátký, Čarodejnice – opékání buřtů
Květen
11.5. 2010 – sportovní hry - Koutkova
12.5.2010 – MŠ Demlova - vystoupení ke Dni matek
24.5.2010 - posezení s harmonikářem p. Krátkým
Červen
1. 6.- návštěva uživatelů DpS Koutkova
8.6. – výlet Březník
16.6 – setkání s rodinnými příslušníky
Říjen
20.10 – posezení s harmonikářem p. Krátkým
Listopad
11.11.- návštěva kostela
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Prosinec
2.12.- Mikulášské posezení s harmonikářem p. Krátkým
22.12. – vystoupení SZŠ – koledy
22.12. – MěÚ Třebíč – přání představitelů města Třebíče k Vánocům

Převážná část akcí byla hrazena z finančních darů od sponzorů určených na
kulturní vyžití a volnočasové aktivity našich uživatelů.

Fotografie z akcí a volnočasových aktivit
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Zdravotní péče
Pod vedením vrchní sestry pečovaly o zdravotní stav uživatelů všeobecné zdravotní
sestry, ošetřovatelé přímé obslužné péče a rehabilitační pracovnice. O čistotu a pořádek
na domovech se starají na obou zařízeních pracovnice úklidu.
Lékařskou péči zajišťovali dle potřeby na 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.
Převoz
zprostředkovává dle svých možností domov nebo zdravotnická služba, v častých případech
domov zajišťoval i doprovod zdravotníka. V případě nutnosti hospitalizace byli klienti
přijímáni do nemocnice Třebíč. Donášku předepsaných léků zajišťovali z lékárny
zaměstnanci domova.
Pokoje jsou vybaveny mechanickými polohovacími lůžky. Na domov Koutkova byly
zakoupeny vozíky pro imobilní klienty, vysoká chodítka a polohovací pomůcky. Na domově
Koutkova byly obměněny opotřebené matrací za pasivní antidekubitní.
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.
Pod vedením rehabilitačních pracovníků probíhá denně na chodbách skupinové
cvičení a na pokojích individuální cvičení.
Ošetřovatelská péče byla vykazována zdravotní pojišťovně.
Po zavedení nové ošetřovatelské dokumentace se v praxi potvrdilo to, že je nutné
mít ucelený ošetřovatelský přehled o uživatelích. Tato dokumentace zkvalitnila i možnosti
informovanosti rodinných příslušníků.
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Stravování
V roce 2010 se stabilizovaly zavedené změny z předchozího roku, a to sloučení
obou stravovacích provozů a každodenní převoz stravy. Oba provozy Koutkova i Kubešova
jsou podřízeny vedoucí stravovacího úseku Koutkova.
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 klienty
domova.
Stravovací jednotka byla v roce 2010 udržena na 66.00 Kč. Celkem se uvařilo 57
663 snídaní, 72 342 obědů a 58 291 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. Celý stravovací úsek se zúčastnil odborného školení zaměřeného na hygienické
předpisy podle stávající legislativy.

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 2010 již zajišťovali ve vlastní režii díky přijetí zkušené
personalistky.
Stejně jako v minulých letech byl proveden audit hospodaření organizace, který
neshledal žádná závažná pochybení v rámci hospodárného využívání prostředků. Dílčí
připomínky byly operativně odstraněny.
V rámci rozsáhlé
rekonstrukce pracoviště Kubešova, které bylo financováno
zřizovatelem, byl zjištěn havarijní stav podlah ve všech 3 podlažích. S touto položkou
nebylo ve finančním rozpočtu dopředu kalkulováno, proto byl se souhlasem zřizovatele
využit Investiční fond organizace a oprava podlah ve výši 1 807 tis. Kč byla zafinancována
z tohoto zdroje.
Pro přehlednost jsou přiloženy tabulky hospodaření k 31. 12. 2009 v členění podle
nákladových a výnosových položek.
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