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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:
- domov zajišťuje všestrannou podporu při všech denních aktivitách ve smyslu udržení co
nejdelší soběstačnosti uživatelů služby
- při nedostatečné soběstačnosti je nabízena vhodná podpora ze strany pracovníků přímé
obslužné péče a zdravotního personálu, který pečuje ve smyslu maximálního zachování
dosavadního způsobu života uživatele služby
- podporuje dále uživatele k aktivitě ve smyslu fyzické, psychické i sociální, nabízí
ergoterapeutické a rehabilitační programy, dostatek podnětů a služeb pro zlepšení fyzické
a psychické kondice. Pro zájemce o duchovní péči nabízí pravidelné mše, převyprávění
bible, návštěvy duchovních na pokoji
- podporuje dlouhodobé udržení společenských i sociálních vztahů - s rodinou a
předchozím bydlištěm, podporuje vyhledávání kontaktů. Využívání přirozené vztahové sítě
je zabezpečeno velmi malým omezením návštěvních hodin, možností uživatele opustit
domov na pobyt s rodinou – dovolenky, atd.
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- kromě ošetřovatelské péče nabízí další služby – zprostředkování služeb holiče a
pedikúry, možnosti rehabilitace a další
- péče o uživatele je poskytována individuálně dle zpracovaných individuálních plánů péče,
díky nimž je možné udržení co nejvyššího stupně sebepéče.
- využívá okolní vztahové sítě k doplnění vlastních poskytovaných služeb, zejména
Nemocnici Třebíč, odborná zdravotnická ambulatoria, další zařízení sociální péče, Městský
úřad v Třebíči, Charitu Třebíč, Domovinku, Knihovnu v Třebíči a další.

Principy poskytování služby:
-

zaměstnanci pracují ve shodě s Etickým kodexem domova
dodržují práva uživatelů
poskytované služby jsou odborné a partnerské vůči uživatelům
odbornost je zaručena zpracovaným programem dlouhodobého vzdělávání
pracovníků přímé péče
respekt k volbě uživatele v souznění s vnitřními předpisy zařízení
individualizace podpory, která je zpracovaná dle plánů péče

V roce 2009 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.
V domově Koutkova byla od 1. ledna 2009 otevřena nová služba, a to
domov se zvláštním režimem, která je zaměřená na péči o uživatele s demencí,
zejména Alzheimerova typu. Otevření oddělení pro 15 uživatelů nové služby předcházela
velmi náročná příprava, jejíž součástí byly nejen prostorové úpravy, ale i obměna
vybavení vyhovující nové cílové skupině. Personál v přímé obslužné péči byl pro tyto účely
speciálně vyškolen v pražském Gerontologickém centru. Během roku 2009 byly operativně
řešeny otázky zajištění co největšího bezpečí pro nové uživatele, vytváření pravidelného
programu volnočasových aktivit, který byl přizpůsobován aktuálnímu stavu uživatelů. Tuto
naši novou službu výborně doplňovaly pravidelná setkání svépomocné skupin „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 prostření.
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.
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Pracoviště Kubešova poskytuje službu 71 klientům 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,
převážné části lůžek a antidekubitních matrací splňujících dnešní požadavky kvality. Nově
byla upravena jídelna, ve společenské místnosti je počítáno i s počítačovým koutkem, kde
si obyvatelé budou moci vyzkoušet základy práce na PC nebo si prohlédnout fotografie ze
společenských akcí.

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:

Bc. Kamila Krupičková
Věra Lojdová
Jitka Grecová
Olga Dolečková, DiS
Mgr. Anna Martišová

K 31. 12. 2009 byl průměrný přepočtený stav 102 zaměstnanců.
Počet zaměstnanců přijatých v roce 2009

Pracovní funkce
Všeobecná sestra
Pracovník v sociálních službách
Pedagogický pracovník-vedoucí
sociálního úseku
Pomocná kuchařka
Uklízečka

Počet
zaměstnanců
1
1
1
2
2

Instruktor soc. péče
Údržbář - provozář

1
1

Zdravotnický asistent
Pracovnice prádelny
Celkem

1
1
11

Poznámka
Zástup za PN
Náhrada za MD
Zástup za PN
Nástup za odchod do
důchodu
Zástup za MD
Nástup za odchod do
důchodu
Výpomoc v době PN
brigádnice

Vzdělávání zaměstnanců
Stejně jako v minulých letech byla i v roce 2009 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. Důraz byl kladen na koncept bazální stimulace. 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 2009.
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Přehled školení za rok 2009
Název školení

Místo školení Přednášející

Týrání starých lidí
Osobní rozvoj a kreativita
Vykazování zdrvotní péče v PZSS
Smlouvy, inspekce, připravovaná novela zák. 108/2006 Sb.v praxi
Individuální plánování
Týmová komunikace
Komplexní péče o nemocné s karcinomem prsu
Krajská konference hromadného stravování
Jak klientům učinit život hodnotnější
Otázky odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Seminář ředitelů domovů pro seniory
Odborný kurz ústavního stravování 2009

Jihlava
Telč
Jihlava
Jihlava
Brno
Havlíčkův Brod
KrÚ Jihlava
Jihlava
Telč
Třebíč
Brno
Jihlava
Žďár nad
Sázavou
Praha
Praha
Jihlava
Brno
Brno

Školení Hygienického minima
Sklady, Jídelníčky a Strávníci
Klienti a děti
Jak vyhovět standardům kvality č. 7,9,10,15
Profese nelékařských zdravotnických pracovníků
Jak zvládnout klienta v duševní krizi
Seminář pro budoucí uživatele aplikace pro podávání žádostí o
dotace
Prevence agresivity a problémového chování klientů v ústavní péči
Aktuální otázky Zákoníku práce
Novela zákona o sociálních službách
Personální a org. Zajištění služby, rozvoj zaměstnanců, st.č.9,10,14
FKSP a sociální fondy v r. 2010
Bazální stumilace
Kvalita sociálních služb, stížnosti na kvalitu, zvyšování kvality
Příspěvek na péči
Specifika sociální komunikace v gerontologii

Praha
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava
Jihlava

MUDr. Kalvach
Slámová
JUDr. Kaplan
JUDr. Čámský
Mgr. Sobek
Mgr. Černý
Mgr. Brtníková
Mgr. Herzánová
JUDr. Trylč
PhDr. Hrubý

MVDr.Walterová
Preus Tomáš
Preus Tomáš
Mgr.Kubíková
MUDr.Vondráček
Mgr. Máchová

Bc. Sembdner
JUDr. Štichová
JUDr. Rážová
Bc. Medková
Ing. Libnarová
PhDr. Friedlová
Bc. Medková
Mgr. Kolářová
PhDr. Pokorná
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Termín
školení

Počet

5.2.2009
14.-15.2.2009
18.2.2009
19.2.2009
11.-12.3.2009
16.3.2009
31.3.2009
1.4.2009
1.-.3.4.2009
21.4.2009
5.-6.5.2009
12.5.2009

2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1

12.5.2009
13.5.2009
20.5.2009
14.5.2009
22.5.2009
23.6.2009

1
1
2
2
1
2

2.9.2009
15.9.2009
17.9.2009
22.9.2009
29.9.2009
1.10.2009
7.-9.10.2009
26.10.2009
29.10.2009
30.10.2009

1
2
2
2
2
1
3
2
2
4

Opatrovník a majetek nesvéprávných
Klienti a děti
Psychiatrické minimum
Týmová péče o seniory

Brno
Praha
Třebíč
Zlín

Matiaško
MUDr. Drozd
Mgr. Dorková

10.11.2009
11.11.2009
19.11.2009
26.11.2009

2
2
5
4

Termín
školení

Počet

18.2.2009
16.3.2009
30.3.2009
4.5.2009
11.6.2009
22.6.2009
13.7.2009
1.10.2009
30.10.2009
20.11.2009
8.12.2009
15.12.2009

1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
1
1

Termín
školení

Počet

12.3.2009
23.11.2009
25.11.2009

27
48
12

Přehled školení za rok 2009 pořádaných KrÚ Jihlava

Název školení

Místo školení Přednášející

Setkání průvodců kvality zařízení sociální péče
Setkání trenérů paměti kraje Vysočina
Setkání průvodců kvality zařízení sociální péče
Klíčový pracovník v sociálních službách
Jednání s problémovým klientem
Emoční inteligence - moudrost skrytá v emocích
Elektr.spisová služba
Školení uživatelů spisové služby PO
Agresivní klient v zařízení sociální péče
Výživa jako podpůrná léčba
Paměť a její sestry múzy
Emoční inteligence II. - moudrost skrytá v emocích

KrÚ Jihlava
KrÚ Jihlava
KrÚ Jihlava
KrÚ Jihlava
KrÚ Jihlava
KrÚ Jihlava
KrÚ Jihlava
KrÚ Jihlava
KrÚ Jihlava
KrÚ Jihlava
KrÚ Jihlava
KrÚ Jihlava

PhDr. Hermanová
Mgr. Haicl
PaedDr.Veškrnová
Mgr. Sluková
PhDr.Paulínová

Mgr. Sluková
MVDr. Holovská
Vejsadová Jana
PhDr. Paulínová

Přehled školení za rok 2009 pořádaných v DpS Koutkova
Název školení

Místo školení Přednášející

Péče o seniory s demencí
Etika a etické kodexy
Prevence syndromu vyhoření

DpS Koutkova
DpS Koutkova
DpS Koutkova
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Mgr. Erdinger
PhDr. Šanderová
Mgr. Fáberová

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 a odborné stáže pro instituce uvedené
v následné tabulce. Spolupráce byla zajištěna a ošetřena smluvně.

Seznam spolupracujících agentur

Název školy
Bit cz training Třebíč
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Obchodní akademie Dr.Albína Bráfa
Soukromá střední odborná škola Vostrý
Průběžná pravidelná praxe studentů Vyšší odborné školy a
Střední školy veterinární, zem. a zdrav. Třebíč
CC systém Hodonín
Diakonie Českobratrské církve evangelické Praha
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta Hradec Králové
IMPULS Třebíč
Fakulta zdravotnických věd univerzity Palackého v Olomouci

Počet frekventantů
11
2
2
2
30
1
1
1
1
2
2

PÉČE O ZAMĚSTNANCE
Vedení organizace v roce 2009 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 založení a nyní již pravidelné fungování svépomocné
skupiny „Čaje o čtvrté“, kde se setkáváme s rodinnými příslušníky pečujícími o člověka
s demencí. Otevření nového oddělení 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 domovech nezapomněli ani v roce 2009 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
101 a 102 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 zajišťují volnočasové aktivity klientů. Snahou sociálního úseku je
individuálně se věnovat každému klientovi, od nástupu do zařízení klienta informovat o
dění na domově a nabídnout mu různorodou činnost, kterou by si vyplnil a zpříjemnil
volný čas. Instruktorky sociální péče připravují a vedou zájmové kluby dle požadavků a
potřeb klientů.
Po celý rok 2009 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 pornost, 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 2009 bylo přijato na domov Koutkova 28 klientů, 2 klienti odešli do domácí
péče a 26 klientů zemřelo. Na domov Kubešova bylo přijato 22 uživatelů, 1 klient odešel a
18 uživatelů zemřelo, 3 uživatelé přestoupili do jiných zařízení obdobného typu.
V pořadníku bylo k 31.12.2009 413 žádostí.

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, vycházkově poznávací, klub
trénování paměti a velmi oblíbený klub vaření a pečení.
V letních měsících klienti 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 bylinky a také houby, méně zdatní chodí nebo jezdí na procházky v doprovodu
personálu.
Měsíčně se pořádaly kavárničky s živou hudbou a společné oslavy narozenin našich
klientů.Tyto akce byly přístupné i pro širší veřejnost a rodinné příslušníky.
V únoru 2009 se stejně jako každý rok konal již tradiční ples seniorů. S velkým
zájmem se setkala beseda paní Mrvkové s promítáním diapozitivů z Egypta. Jaro jsme
přivítali oblíbeným „pálením čarodějnic“, spjeným s opékám špekáčků. Jako každý rok
byla i v roce 2009 uspořádána výstava květin a 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.
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Knihovna se nachází ve čtvrtém patře domova. Pravidelně každý pátek k nám
dochází pracovnice Městské knihovny v Třebíči, která půjčuje klientům knihy z široké
nabídky. Méně pohyblivým klientům přináší knihy na pokoj.
Na přání uživatelů se na domově konají bohoslužby.
Přehled kulturních a společenských akcí za rok 2009 v domově Koutkova
Leden
• Hudební vystoupení žáků ZUŠ / 21.1.
• Cestování s paní Mrvkovou, beseda + promítání (Krkonoše, Prachovské skaly,
Safari – Dvůr Králové / 22.1.
Únor
• Ples Seniorů (pro klienty, rodinné příslušníky a širokou veřejnost) 20.2.
• Beseda o zdravé výživě (praktikanti VŠ) 25.2.
Březen
• Babulky tančí country (společenská akce se seniory z Klubu důchodců Třebíč) /3.3.
• Beseda „zdravé stáří“ (praktikanti VŠ) /4.3.
• Cestování s paní Mrvkovou, beseda + promítání (Egypt 1. část) /5.3.
• Cestování s paní Mrvkovou, beseda + promítání (Egypt 2. část) / 10.3.
Duben
• Hašlerovy písničky (vystoupení Karla Šedivého) /1.4.
• Canisterapie /7.4.
• Beseda na téma Alzheimerova choroba / 8.4.
• Výlet na Karlovo náměstí / 9.4.
• Návštěva solné jeskyně /16.4.
• Návštěva Velikonočního koncertu ve Velkém Meziříčí (pořadatel DpS Vel.Mez /
18.4.
• Návštěva solné jeskyně /23.4.
• Hudební vystoupení DUO CONDOR /24.4.
• Návštěva solné jeskyně / 30.4.
• Pálení čarodějnice, opékání špekáčků v zahradě domova (hosté „Babulky“) /30.4.
Květen
• Canisterapie / 5.5.
• Václavské divadélko (navštívily nás děti ze ZŠ Václavské nám) / 13.5.
• Setkání seniorů v Třešti (pořádá odbor. Soc. věcí Krajského úřadu Vysočina / 25.5.
Červen
• Proběhly volby do evropského parlamentu /5.6.
• Hudební vystoupení žáků ZUŠ Forum Třebíč / 9.6.
• Beseda s myslivkyní Marií Hrdličkovou / 11.6.
• Beseda s cvičitelkami TAI CHI /15.6.
• Cesta do města (výlet na Karlovo náměstí) /16.6.
Červenec, srpen
• Vycházky po okolí s imobilními klienty
Září
• Výlet na Sadek, ochutnávka burčáku /23.9.
• Schůzka obyvatel s vedením domova/ 29.9.
• Zprostředkování možnosti zúčastnit se koncertu Marie Rottrové ve Ždírci / 30.9.
Říjen
• Týden sociálních služeb, týden otevřených dveří /5. – 10. 10.
• Srdce na dlani (prezentace všech domovů kraje Vysočina v Jihlavě) /6.10.
• Prosečkiáda (účast na sportovní akci pořádané Domovem pro seniory Proseč,
Exkurze v Domově pro seniory v Proseči) /7.10.
• Výstava ovoce v atriu našeho domova spojená s ochutnávkami /8. – 12. 10.
• Kavárnička – harmonika p. Krátký / 27.10.
Listopad
• Cestování s paní Mrvkovou – Malá Fatra /11.11.
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Prosinec
• Oslava 10. výročí otevření našeho domova (navštívili nás zástupci města Třebíče,
kapela Vysočinka v atriu, Mikuláš) /4.12.
• Barevné Vánoce v Jihlavě ( prodej výrobků zhotovených v klubech ručních prací)
/10.12.
• Vánoční vystoupení (navštívil nás pěvecký sbor Fénix) / 14.12.
• Živý betlém – (navštívili nás děti ze ZŠ Trnava) /17.12.
• Společné zpívání koled na patrech se studenty Střední zdravotnické školy)/22.12.
• Navštívil nás starosta a místostarosta města Třebíč
• Vánoční setkání s paní ředitelkou / 23.12.
• Vystoupení pěveckého sboru CORUS CANTE /23.12.

Fotografie z akcí a volnočasových aktivit
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Domov Kubešova
V rámci volnočasových aktivit se pořádala spousta výletů a návštěv kulturních akcí.
Akce jsou přizpůsobemy klientele. Na tomto domově je více klientů, kteří jsou odkázáni na
pomoc personálu. Velmi oblíbené jsou poslechy hudby a muzikoterapie – tance méně
pohyblivých klientů vsedě na židlích. Jako každoročně i v únoru 2009 byl tradiční ples
v maskách – oblíbené šibřinky. Zjara klienti pálili čarodějnice a opékali špekáčky. Společně
s klienty Koutkova byli na výletě na Pernštejně.
Z důvodu rekonstrukce výdejny Kubešova byly volnočasové aktivity dočasně
omezeny. 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.

Přehled kulturních a společenských akcí za rok 2009 v domově Kubešova
Leden
- 28.ledna – děti z ZŠ Bartuškova ve spolupráci s našimi klienty
vytvářely zimní dekorace
Únor
- 12.února –Valentýnský konzert – písničky z muzikálů
- 20.února – Šibřinky
Březen
- 4.března - hudební vystoupení dětí ZŠ Bartuškova k MDŽ
- 19.března – Josefská zábava – hraje p.Kolbábek
Duben
- 1.dubna – Hašlerovy písně v podání p.Šedivého
- 8.dubna – Velikonoční dekorace vytváří s našimi klienty děti ze ZŠ Bartuškova
- 24.dubna – vystoupení kouzelníka - Kondor
- 29.dubna – čarodějnice – hraje p. Krátký
Květen
- 7.května – pěvecký sbor ZŠ Bartuškova – vystoupení ke dni Matek
- 19.května – taneční vystoupení gymnastek z Přibyslavic pod vedením s. M.Uhrové
Červen
- 6.června – výlet na Pernštejn
Srpen
- 12.srpna – posezení s písničkami a harmonikou p.Krátkého
Říjen
- 19.října – slavnostní otevření jídelny – hraje p.Kolbábek
Listopad
18.listopadu – posezení s harmonikářem p.Krátkým
3.listopadu - Mikulášská zábava s kapelou p.Kolbábka
Prosinec
9.prosince – vánoční vystoupení ZŠ Bartuškova
10.prosince –Barevné vánoce v Jihlavě – zúčastnili jsme se s keramickými výrobky
našich klientů
17.prosince – předvánoční posezení s p.ředitelkou Mgr.Fáberovou
18.prosince – písničky a vánoční přání v podání dětí z Mateřského centra Hájek
31.prosince výroba chuťovek a silvestrovské posezení s hudbou – CD na společenské
místnosti
V klubech na domově Kubešova se intenzívně pracuje s keramickou hlínou a
výrobky si sami vypalujeme v keramické peci. Mezi velmi oblíbené kluby, stejně jako na
domově Koutkova, patří vaření a pečení cukroví. Všechny akce se konaly za účasti
imobilních uživatelů.
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S pozitivním ohlasem klientů se setkala canisterapie, kdy do domova pravidelně 1x
týdně dochází terapeuti se čtyřmi speciálně cvičenými psy.
Klienti z obou domovů navštěvovali a relaxovali v solné jeskyni. V obou zařízeních
byl konec roku zakončen posezením s paní ředitelkou.
Převážná část akcí byla hrazena z finančních darů od sponzorů určených na
kulturní vyžití a jinou volnočasovou aktivitu našich klientů.

Fotografie z akcí a volnočasových aktivit
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Zdravotní péče
Pod vedením vrchní sestry pečovaly o zdravotní stav klientů všeobecné zdravotní
sestry, ošetřovatelé přímé obslužné péče a rehabilitační pracovnice. O čistotu a pořádek
na domovech se starají na obou zařízeních pracovnice úklidu.
V roce 2009 byly po dobu dlouhodobých pracovních neschopností vrchní sestry
Koutkova a staniční sestry Kubešova úseky řízeny jejich zástupkyněmi. Bez problémů byl
zajištěn plynulý provoz, včetně řešení běžné operativy.
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 Kubešova byly
zakoupeny vozíky pro imobilní klienty, vysoká chodítka a polohovací pomůcky. Taktéž byly
vyměněny polštáře, přikrývky a deky všem uživatelům domova Kubešova.
Na domově Koutkova byla dokončena obměna opotřebených 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, 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.
V souladu s rozvojovým plánem byla
na domově Koutkova zvýšená pozornost
věnována otevření nového oddělení se zvláštním režimem, zejména pak ošetřovatelské
péči. Personál v přímé obslužné péči se snažil být oporou novým uživatelům a maximálně
aktivně napomáhat v procesu adaptace na nové prostředí. Taktéž klíčoví pracovníci nových
uživatelů velmi úzce spolupracovali s rodinnými příslušníky tak, aby podpořili udržení
režimu a domácích zvyklostí.

Stravování
V roce 2009 proběhly na stravovacím úseku zásadní organizační změny. Od ledna
byly oba provozy Koutkova i Kubešova podřízeny vedoucí stravovacího úseku Koutkova.
V prvních měsících roku probíhaly intenzívní přípravy na spuštění plánované rekonstrukce
a přestavby kuchyně Kubešova na výdejnu. Byl naplánován přesný časový postup přesunu
veškeré přípravy stravy na pracoviště Koutkova, přesunu skladu potravin, zorganizován
převoz a regenerace stravy na pracovišti Kubešova. To vše probíhalo za plného prvozu
domova a za výborné spolupráce pracovníků.
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V rámci rekonstrukce byla instalována nová vzduchotechnika, stavební úpravy
prostor výdejny (bývalé kuchyně) i samotné jídelny pro uživatele, včetně skladu potravin.
Byl zrekonstruován nákladní výtah, nakoupeno nové vybavení výdejny.
Rekonstrukce probíhala během letních měsíců a byla zakončena kolaudací na
začátku měsíce října 2009. Slavnostní otevření proběhlo 13. listopadu 2009 za účasti
zástupců zřizovatele kraje Vysočina, představitelů města Třebíče a firem, které se na
rekonstrukci podílely.
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 2009 udržena na 66.00 Kč. Celkem se uvařilo 46
372 snídaní, 58 853 obědů a 46760 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 rozpočtářka 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. Mzdová agenda
byla zajišťována v roce 2009 externě.
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 přestavby a rekonstrukce kuchyně Kubešova na výdejnu bylo nutné
v rozpočtu organizace vyčlenit prostředky na vybavení nově vzniklé výdejny. Na základě
dohody se zřizovatelem bylo vyčleněno z položky 501 na gastrozařízení 700 tisíc Kč,
z Investičního fondu byl pořízen hmotný investiční majetek ve výši 262 tisíc Kč. Celkové
zhodnocení stavby Kubešova z důvodu rekonstrukce činilo 6 600 tis. Kč. Tyto prostředky
vyčlenil ze svých prostředků zřizovatel domova kraj Vysočina.
Pro přehlednost jsou přiloženy tabulky hospodaření k 31. 12. 2009 v členění podle
nákladových a výnosových položek.
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