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Slovo úvodem
Vážení,
nezbývá mi než stručně shrnout další rok života v Domově Odry.
Byl to náročný rok plný práce, očekávání, vynaloženého úsilí k naplnění
stanovených úkolů a cílů a to vše směřující k rozvoji organizace a zlepšení kvality našich
služeb se zřetelem na naplňování potřeb a zvyšování spokojenosti našich uživatelů, jejichž
potřeby a přání jsou u nás na prvním místě.
Rok 2017 vnímám jako úspěšný. Podařilo se nám splnit naše zamýšlené plány a
úkoly, které jsme si vytýčili k rozvoji organizace. Velmi příznivý byl rok i v oblasti získaných
financí na provoz, za což vděčíme našemu zřizovateli Moravskoslezskému kraji. Velkým
přínosem na fungování celé organizace bylo i zvýšení velmi podhodnocených platů
pracovníků, což přispěje ke stabilizaci personálu, neboť fluktuace byla v uplynulých
obdobích značná. Kvalitní služby nejdou poskytovat bez stabilního, kvalitního a odborně
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zdatného personálu. Dobří pracovníci jsou základním a nezbytným článkem pro
poskytování všech služeb na vysoké úrovni.

Úspěšně jsme obhájili ve službě Domov se zvláštním režimem certifikát České
Alzheimerovské společnosti „Vážka“, který je důkazem, že poskytujeme vysoce kvalitní
služby uživatelům s demencí a Alzheimerovou chorobou.
Záštitu nad Domovem Odry převzala první dáma, paní Ivana Zemanová, manželka
prezidenta, což nás velmi potěšilo.
V roce 2017 jsme se zaměřili na mezigenerační setkávání. Navázali jsme spolupráci
s mateřskými školkami, základní školou, střediskem volného času a uskutečnili mnoho
společných zábavných akcí uživatelů s dětmi a mládeží.

Další významné události
 V Infocentru v Odrách jsme uspořádali výstavku ke 100. výročí narození uživatelky
paní Markéty Červenkové.
 Zapojili jsme se do Potravinové sbírky, zaměstnanci společně s uživateli odevzdali
289 kg v hodnotě 14.899,- Kč.
 Děti v mateřské školce ve Spálově jsme navštívili se zábavnou přednáškou „Když si
dědeček nevzpomíná“.
 Zrealizovali jsme naše akreditované školení „Dobrá praxe v Domově Odry“, pro
pracovníky jiných poskytovatelů sociálních služeb.
 V rámci Týdne sociálních služeb jsme připravili pro studenty Střední pedagogické a
střední zdravotnické školy Sv. Anežky
české v Odrách exkurze s praktickými
ukázkami bazální stimulace.
 Zapojili jsme se do úžasného projektu
Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“.
Našim uživatelům byly splněny všechna
přání, která jsme do projektu zapsali,
Návštěva uživatele v autoservisu

bylo jich 45.
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Díky příspěvku zřizovatele Moravskoslezského kraje jsme mohli vylepšit vybavení Domova
a bydlení uživatelů. Byly vyměněny bílé posuvné opotřebované dveře za nové s pěkným
dezénem a madly pro lepší manipulaci uživatelů. Pokračovali jsme ve výměně zastaralých
lustrů za moderní a zdravé osvětlení. V některých objektech došlo k výměně PVC lina.
Některé prostory byly nově vymalovány. Do kuchyně byla zakoupena myčka černého
nádobí a pro lepší péči o uživatele byla pořízena sprchová židle Carino. Vyměnili jsme i
opotřebovaný nábytek.

Rok 2017 byl velmi činorodý. Konala se spousta různých akcí. Všechny naše činnosti a
aktivity směřují ke zlepšení našich poskytovaných služeb a zvýšení kvality. Podílejí se na
tom všichni pracovníci Domova. Všech pracovníků si nesmírně vážím a děkuji jim za jejich
práci. A musím vzpomenout i dobrovolníky, kteří přispívají svou činností v Domově ke
spokojenosti uživatelů.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří s námi spolupracují a Domov Odry podporují, velmi si
toho vážím.
Přeji všem úspěšný a pohodový rok 2018, mnoho sil, pevné zdraví a úsměv na tváři.
Jsem tu pro Vás
Ing. Pavlína Koláčková

4

Zahradní slavnost

Hlavní účel zřízení: účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním
sociálních služeb souvisejících.
Rozhodnutí o registraci:
Číslo:

MSK 128658/2016

Datum vydání:

19.10.2016

Druh služby: domov pro seniory – kapacita 66
Druh služby: domov se zvláštním režimem (ALDa) – kapacita 11

Posláním domova pro seniory je poskytovat celoroční pobytové služby sociální péče
seniorům ve věku 65 a více let, kteří se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitli
v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých životních
potřeb, které jim nemůže zajistit rodina či jiné sociální služby.
Posláním domova se zvláštním režimem (ALDa) je poskytovat celoroční pobytové
služby sociální péče seniorům ve věku 65 a více let, kteří se v důsledku onemocnění
Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence ocitli v nepříznivé sociální situaci a
potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých životních potřeb, které jim nemůže zajistit
rodina či jiné sociální služby.

Smyslem domova je poskytovat takové sociální služby, které budou v co největší míře
podporovat samostatnost a soběstačnost uživatelů/uživatelek, a umožní jim v příjemném
„domácím“ prostředí prožít důstojné, klidné a pokud možno aktivní stáří. A to nejen
s pomocí odpovědného a vstřícného personálu, ale také vlastních rodin uživatelů/uživatelek
a široké veřejnosti.
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Domov si stanovil cíle, které vycházejí z jeho poslání:


zajistit co největší spokojenost uživatelů/uživatelek, poskytovat služby dle
individuálních potřeb, tzv. „šitých na míru“ (individuální plány, ankety, dotazníky,
komunikace – schůzky),



udržovat a zlepšovat fyzický a psychický stav uživatelů/uživatelek, pomáhat při
nalézání smyslu života ve stáří,



podporovat kontakt s rodinou, známými a blízkým světem,



umožnit uživatelům/uživatelkám podílet se na chodu domova a do určité míry
rozhodovat o záležitostech týkajících se jejich života v domově,



informovat veřejnost o činnosti domova (vlastní webové stránky www.ddodry.cz,
články v tisku, zveřejnění výroční zprávy o hospodaření, pořádání akcí za účasti
veřejnosti a rodinných příslušníků …..),



podporovat pocit užitečnosti.

Domov Odry má vytýčené provozní krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé cíle, které jsou
každoročně vyhodnocovány.

Plány do budoucna
 Zpracovat projekt na zateplení budovy č.p. 662/58 a následně budovu zateplit (pokud
se podaří zajistit finanční prostředky).
 V budoucnu zpracovat projekt na opravu budovy č.p. 150/29, jehož součástí bude
sanace vlhkosti, zateplení, nové rozvody elektřiny, odpadů, vody a následně provést
opravu budovy.
 Na objektu 410/56 vyměnit střešní krytinu.
 Pokračovat ve výměně PVC lina v dalších budovách.
 Do všech budov instalovat elektronický požární systém.
 Oprava zpevněných ploch – výměna stávajících popraskaných betonů za zámkovou
dlažbu.
 Vybudovat nový chodník od budovy č.p. 662/58 na zahradu.
 Vybudování nového sociálního zařízení a přestěhování šatny personálu v budově č.p.
662/58.
 Vyřešit vlastnické vztahy k pozemkům v areálu Domova – vlastnictví Státního
pozemkového úřadu a Města Odry.
 Připravit se na supervizi v terapii Snoezelen a prohloubit vzdělání pracovníků v této
terapii.
 Proškolit další pracovníky v konceptu Bazální stimulace.
 Proškolit pracovníky v Paliativní péči a pokusit se získat certifikát v této oblasti.
 Zavádět do praxe nové metody, terapie a nové poznatky v péči o uživatele.
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 Vhodné by bylo vzhledem k velkému počtu žádostí o přijetí do Domova se zvláštním
režimem navýšit kapacitu této služby.
 Opravit objekt dřevárky a vybudovat tam místnost pro uložení zemřelých.
 Stále pracovat na zvyšování kvality poskytovaných služeb.
 Průběžná aktualizace vnitřních směrnic, předpisů, postupů a standardů kvality
sociálních služeb.
 Zvyšování kvalifikace a odbornosti personálu.

Hospodaření organizace
Celkové náklady v hlavní činnosti činily 30.838,4 tis. Kč, výnosy 30.825,2 tis. Kč Hospodaření
organizace skončilo ztrátou v hlavní činnosti -13.,2 tis. Kč. Ztráta v hlavní činnosti bude
pokryta v celé výši ziskem z doplňkové činnosti. Celkový hospodářský výsledek v hlavní i
doplňkové činnosti činí zisk ve výši 12,6 tis. Kč.
Největším finančním zdrojem v roce 2017 byla dotace Moravskoslezského kraje poskytnutá
v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r.
2017, která činila 10.256 tis. Kč (tj. 33,3% všech výnosů), dále výnosy od uživatelů za bydlení
a stravu ve výši 7.685 tis. Kč (tj. 24,9 % výnosů), následuje příspěvek na péči ve výši 8.395,7
tis. Kč (tj. 27,2% výnosů). Příspěvek na provoz od zřizovatele Moravskoslezského kraje na
odpisy a dofinancování hlavní činnosti činil 2.900 tis. Kč (tj. 9,4% výnosů). Město Odry
poskytlo provozní dotaci ve výši 80 tis. Kč. Úhrada od zdravotních pojišťoven činily 1.176,2
tis. Kč (tj. 3,8 % výnosů).
Je zřejmý narůst nákladů proti roku 2016. Mírný zvýšení nákladů se projevilo ve spotřebě
materiálu a spotřebě energií (ovlivněno zvýšením cen u některých nakupovaných komodit).
Výrazné zvýšení nákladů se projevilo v položce mzdových nákladů a s tím souvisejících
nákladů na sociální a zdravotní pojištění a nákladů na zákonné sociální náklady, které byly
ovlivněny navýšením platů pracovníků. Došlo k nárůstu nákladů na opravy a údržbu
v souvislosti s plánovanou výměnou PVC lin, malováním a výměnou plynových kotlů
v objektech. Mírný nárůst nákladů je i u nákladů na DDHM tj. vybavení v souvislosti
s výměnou opotřebovaného nábytku.
V organizaci poskytujeme i doplňkovou činnost a v oblasti vzdělávání a poskytování stáží a
v oblasti ubytování. Výnosy v doplňkové činnosti činily 27,8 tis. K a náklady 2 tis. Kč. Byl
vytvořen zisk ve výši 25,8 tis. Kč.
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Senior dance country tance
Hospodaření organizace v roce 2017 a složení nákladů a výnosů v %
Hlavní i doplňková činnost
v tis.Kč

Číslo účtu

Skutečnost
k
31.12.2017

Název položky

% složení
nákladů a
výnosů

501

Spotřeba materiálu

2585,0

8,38

502

Spotřeba energie

1662,5

5,39

511

Opravy a udržování

1564,6

5,07

22,5

0,07

633,4

2,05

16079,9

52,14

5394,7

17,49

512, 513

Cestovné+ náklady na reprezent.

518

Ostatní služby

521

Mzdové náklady

524

Zákonné sociální pojištění

525,527

Jiné soc. poj a zákonné soc. náklady

642,5

2,08

53x,54x

Ostatní náklady

100,3

0,33

551

Odpisy DNM a DHM

916,0

2,97

558

Náklady z DDHM

1234,9

4,00

591

Daň z příjmů

2,2

0,01

30838,4

100,00

Náklady celkem hlavní činnost
Náklady doplňková činnost

2,0
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Náklady HČ + DČ

30840,3

602/3,30,73,83 Výnosy od uživatelů za pobyt, FS

7685,0

24,93

602/72

Výnosy PnP

8395,7

27,24

602/74

Výnosy zdravotní pojišťovna

1176,2

3,82

218,7

0,71

91,9

0,30

10256,0

33,27

3001,7

9,74

30825,2

100,00

602/40,80

Výnosy ostatní + zaměstnanci

64x,66x

Ostatní výnosy

672/50

Transfery na poskyt. soc. služeb

672/ ost

Transfery ostatní
Výnosy celkem hlavní činnost
Výnosy celkem doplňková činnost
Výnosy HČ + DČ

27,8
30853,0

Hospodářský výsledek hlavní čin.

-13,2

Hospod. výsledek doplňková čin.

25,8

Hospodářský výsledek HČ + DČ

12,6

Složení nákladů v roce 2017
Odpisy DNM a DHM
916,0
3%

Nákl. z DDHM
709,70
3%

Zák. a ost.soc. nákl.
259,90
1%

Daň z příjmů
2,2
0% Spotřeba materiálu
2585,0
8%
Spotřeba energie
1662,5
6% Opravy a udržování
1564,6
5%

Ostatní nákl.
96,10
0%

Cestovné+ nákl.na
reprezent.
19,90
0%

Zákonné sociální
pojištění
5394,7
18%

Ostatní služby
633,4
2%

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování

Cestovné+ náklady
na reprezent.
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální
pojištění
Jiné soc. poj a
zákonné soc.
náklady

Mzdové náklady
16079,9
52%
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Složení výnosů v roce 2017
Výnosy od uživatelů
za pobyt, FS
7685,0
25%
Transfery ostatní
3001,7
10%

Výnosy od uživatelů za
pobyt, FS

Výnosy PnP
Výnosy zdravotní
pojišťovna
Výnosy ostatní +
zaměstnanci

Transfery na poskyt.
soc. služeb
10256,0
33%
Ostatní výnosy
91,9
0%
Výnosy ostatní +
zaměstnanci
Výnosy zdravotní
218,7
pojišťovna
1%
1176,2
4%

Ostatní výnosy
Transfery na poskyt. soc.
služeb
Výnosy PnP
8395,7
27%

Transfery ostatní

Poděkování sponzorům a dárcům
Každoročně oslovujeme různé právnické a fyzické osoby s žádostí o příspěvek na provoz
nebo dar. Díky jejich darům a příspěvkům můžeme našim uživatelům zlepšit a zpříjemnit
pobyt u nás, ať je to formou zlepšení podmínek k bydlení nebo poskytování péče nebo
uskutečnění různých zábavných akcí pro uživatele. Velmi si vážíme jakékoliv i sebemenší
podpory, ať finanční, materiální nebo mající jinou formu. Těší nás, že jste nám nakloněni a
doufáme, že tomu tak bude i nadále.
Všem našim podporovatelům, dárcům velmi děkuji za jejich přízeň.
Domov Odry obdržel v roce 2017 finanční dary ve výši 159.487,- Kč
Dárci
Plesník M.
Šimková B.
Sdružení Bendig Kotalová
Elkner Z.
Axmann J.
Jochcová A.
Montcolor Zavadil
Prinex group s.r.o.
Orava P.
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Bačáková J.
Bačík P.
Kvapil A.
Semperflex Optimit s.r.o.
Městys Suchdol n.O.
Obec Vražné
Obec Jakubčovice
Obec Mankovice
Obec Kunín
Jarošová V.
Obec Spálov
Obec Polom
Obe Kopřivnice
Město Fulnek
Skřehotová J.
Hlavinka J.
Jemelík Z.
Buš J.
Kyselá I.
Michna R.
Michnová P.
Axmannová Z.
Tříska K.
Šíma B.
Koláčková P.
Věcné dary jsme obdrželi ve výši 45.067,50 Kč
Dárci
Lékárna Selma
Černínová S.
Intermeta Ostrava s.r.o.
Nadace Ivany Zemanové
Holubová L.
Mrázek P.
Bártek J.
Musím vzpomenout i další osoby, které nám pomáhají i jinou formou a přispívají tak
k rozvoji Domova. Někteří si nepřejí být jmenováni. Všem těm patří náš velký dík .

Public relations
Snažíme se informovat veřejnost o životě v Domově a to v místním tisku a také na našich
webových stránkách www.ddodry.cz které pravidelně aktualizujeme. V roce 2017 se
informace objevily:
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 www.stránky Moravskoslezského kraje 26.1.2017 – Zahájení Mistrovství Evropy
v krasobruslení.
 Oderský zpravodaj Leden 2017
 Prevence není nikdy dost
 Oderský zpravodaj Březen 2017
 Vystoupení na „Tradičním plese“ v Domově Odry
 Z Domova Odry – ME v krasobruslení, Přátelský turnaj v ruských kuželkách
 Oderský zpravodaj Duben 2017
 Ples v Domově se vydařil
 Vypadáš skvěle
 Oderský zpravodaj Červen 2017
 Ocenění v Domově Odry Československá obec legionářská ocenila seniorku
Domova
 Oderský zpravodaj Červenec 2017
 Návštěva MŠ Čtyřlístek Odry
 Kácení Máje
 Turnaj v ruských kuželkách
 Oderský zpravodaj Září 2017
 Obhajoba certifikátu Vážka
 Zahradní slavnost
 Mše svaté v Domově Odry
 Oderský zpravodaj Říjen 2017
 Taneční terapie
 Návštěva poutního místa
 Týden sociálních služeb – pozvánka
 Oderský zpravodaj Listopad 2017
 Sportovní dopoledne v MŠ Pohořská
 Zájezd
 Týden v sociálních službách
 Mezigenerační propojování
 Historická fotografie budovy Domova Odry č.p. 410
 Oderský zpravodaj Prosinec 2017
 Tančit a zpívat v 95 letech je dar
 Turnaj v šipkách
 Potravinová sbírka
 Ježíškova vnoučata
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Návštěva v Domově důchodců

 Časopis Péče o seniory 2017/1
 Příběh hrníčků
 Terapeutický robot Výsledky po dvou letech provozu
 Časopis Sociální služby Leden 2017
 Projekt „Plníme přání seniorům“ bude plnit sny i letos
 1.1.2017 rozhlasová reportáž Českého rozhlasu „Odpolední interview“
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3779518 informace o zvířatech a životě v Domově

 Rozhlasová reportáž z projektu Ježíškova vnoučata – splnění přání návštěva
autoservisu- vysíláno na Českém rozhlasu Ostrava i v celostátním Radiožurnálu
http://www.rozhlas.cz/ostrava/aktualne/_zprava/projekt-jeziskova-vnoucata-potesiltaky-seniora-z-oder-pan-jan-chtel-videt-jak-to-chodi-v-modernim-autoservisu1773646

Obsahová stránka zprávy o činnosti
1. Popis zařízení
Areál Domova Odry tvoří komplex 3 barevných budov sloužících pro bydlení uživatelů
obklopených pěknými zahradami. Každá budova má své jméno „Stará kuchyň“, „Vila“ a
„Domek“. Budovy leží na obou stranách silnice I. třídy, což je jedinou nevýhodou. Na jedné
straně silnice se nachází 2 budovy – zelená „Vila“ a žlutý „Domek“.
Ve „Vile“ se kromě pokojů uživatelů a sociálních zařízení nachází sklad potravin, kuchyň
s jídelnou, „obývák“ s televizorem a DVD přehrávačem, šatna stravovacího provozu, kancelář
vedoucí stravování, dále ošetřovna, kancelář vedoucí zdravotně sociálního útvaru,
rehabilitační místnost s rotopedem a ostatními rehabilitačními pomůckami, kout pro
multismyslovou terapii SNOEZELEN. Pokoje uživatelů a společné prostory jsou barevně
vymalovány, vkusně vyzdobeny zejména výrobky uživatelů a zařízeny kvalitním a účelným
zařízením.
V přízemí „Domku“ se nachází ALDa – domov se zvláštním režimem pro uživatele trpícími
zejména Alzheimerovou a jinými typy demence. Jsou zde pokoje uživatelů, obývák s LCD
televizorem a DVD přehrávačem, ošetřovna, kuchyňka. Všechny prostory jsou přizpůsobeny
specifickým potřebám těchto uživatelů. Na tomto oddělení jsou umístěny pro lepší orientaci
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hodiny ukazující čas, datum a den, rozhlas, o jehož pravidelné vysílání „Haló, haló“ se starají
animační pracovnice. V obýváku je umístěno velké akvárium s rybičkami. V 1. patře Domku
se nachází pokoje ostatních seniorů a také jídelna s kuchyňkou pro zdejší seniory, šatna
uklízeček, úklidová místnost, sklad prádla a kancelář vedoucí pracovníků v sociálních
službách obslužné péče.
V podkroví této budovy jsou kanceláře sociálních pracovnic, animačních pracovnic,
rehabilitační pracovnice a rehabilitační místnost s elektrickým masážním křeslem, vířivými
vanami na ruce a nohy. V podkroví se nachází „Tančírna“, která slouží jako multifunkční
místnost – je zde knihovna, keramická dílna, ruské kuželky, počítač, interaktivní tabule
a přilehlá dobová kuchyňka. Konají se zde zábavné a společenské akce, animace a zájmové
kluby.
Pokoje i společné prostory Domku jsou barevně sladěny a vkusně zařízeny.
Kolem obou budov je rozlehlá, udržovaná zahrada s různými zakoutími, kde mohou uživatelé
trávit svůj volný čas. Procházet se po chodnících, posedět na lavičkách u jezírka, rozptýlit se s
domovskými kozičkami. Na zahradě je vybudován interaktivní koutek smyslové zahrady
s mobilními záhony, zvonkohry, hmatové prvky a skleník. Hřiště pro seniory je využíváno pro
zlepšení kondice našich uživatelů. K vidění je „Selský dvůr“ s dobovými předměty. V koutě
zahrady se nachází pietní místo s kolumbáriem, jako vzpomínka na naše zemřelé uživatele.
Při nepřízni počasí si mohou uživatelé posedět v dřevěném altánku.
Přes silnici se v zahradě nachází další budova domova – oranžová „Stará Kuchyň“. V přízemí
je ošetřovna, kuřárna a obývací jídelna s kuchyňským koutem, LCD televizorem a DVD
přehrávačem. Ve všech patrech budovy vč. přízemí se nachází pokoje uživatelů se sociálními
zařízeními. Na zahradě je jezírko s vodními želvami, kurník pro slepice a výběh pro morčata.
Je zde umístěna klasická dřevěná „budka“ – (uvnitř chemické WC).
Dále je zde prádelna, údržbářská dílna, garáž. V podkroví prádelny byly vybudovány
konferenční prostory pro konání porad a vzdělávání pracovníků. Součástí je kuchyňka a
hostinský pokoj se sociálním zařízením sloužící pro ubytování lektorů a návštěvníků. a
přístřešky pro pro domovské auta. V bezprostřední blízkosti se nachází kanceláře ředitelky
domova, ekonomky a mzdové účetní, jejíchž součástí jsou i přístřešky pro služební auta.
V každé zahradě jsou umístěny stěžně se žlutou vlajkou, na nichž je zobrazeno logo domova.
U vstupů do areálu domova jsou umístěny skříňky s informacemi pro uživatele, jejich rodinné
příslušníky, ale i pro veřejnost. Na obou stranách u vstupu do areálu je umístěn orientační
systém - cedule se šipkami pro lepší orientaci v areálu Domova.
2. Charakteristika poskytované služby

Poskytujeme celoroční pobytové služby sociální péče seniorům ve věku 65 a více let,
kteří se v důsledku svého věku a zdravotního stavu nebo onemocnění Alzheimerovou
nemocí a ostatními typy demence ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují
pravidelnou pomoc při zajišťování svých životních potřeb, které jim nemůže zajistit
rodina či jiné sociální služby.
Členění:
- oddělení se zvýšenou obslužnou péčí,
- oddělení bez zvýšené obslužné péče,
14

-

oddělení pro uživatelé s onemocněním Alzheimerovou nemocí a jinými typy
demence.

Zelená budova „Vila“ – 40 uživatelů Domov pro seniory
V tomto objektu se nachází 4 jednolůžkové pokoje a 18 dvoulůžkových pokojů. V nové části
objektu je sociální zařízení umístěno přímo u pokojů uživatelů, ve staré části budovy a
v podkroví se nachází na chodbě. V podkroví slouží 2 sociální zařízení 7 uživatelům. Ve staré
části vily slouží 2 sociální zařízení 10 uživatelům. Vhodné by bylo zvýšit počet sociálního
zařízení ve staré části budovy, bohužel to není stavebně proveditelné. V 1. patře objektu je k
dispozici velká koupelna.
V budově se v přízemí nachází stravovací provoz vč. jídelny, která je využívána také
k pořádání různých aktivit. Uživatelé tady mají k dispozici „Obývák“, který využívají převážně
uživatelé z přízemí i jako jídelnu. K dispozici je zde velkoplošná televize. V prvním patře
tohoto objektu je tzv. „Klepárna“- chodba, kterou uživatelé velice rádi a často využívají při
skupinových animacích. Ve staré části vily, v hale, byl vybudován k posezení reminiscenční
koutek. V podkroví se nachází rehabilitace a multismyslová místnost pro provádění terapie
Snoezelen.
Žlutá budova „Domek“ – 1. patro 11 uživatelů Domov pro seniory
Uživatelé zde obývají 3 jednolůžkové pokoje a 4 dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením.
Mají k dispozici jídelnu. Je zde kuchyňka, kde se servíruje strava pro uživatele z tohoto
poschodí.
Kuchyňku mohou uživatelé využívat také individuálně. Dále se na Domku v prvním patře
nachází jídelna pro uživatele Domova pro seniory a zákoutí pro posezení uživatelů.
Žlutá budova „Domek“ - přízemí 11 uživatelů Domov se zvláštním režimem
V přízemí budovy se nachází oddělení domova se zvláštním režimem „ALDa“. Uživatelé
obývají 3 jednolůžkové a 4 dvoulůžkové pokoje. Dva pokoje mají samostatné sociální
zařízení přímo u pokojů. V ostatních případech je sociální zařízení přímo umístěno
v předsíňkách a je společné pro 2 nebo 3 pokoje. Uživatelé tohoto oddělení zde mají jídelnu,
která slouží zároveň jako denní místnost - „obývák“. V obýváku je uživatelům k dispozici
velkoplošná televize, DVD přehrávač, videopřehrávač a rádio. Místnost je vybavena velkým
stolem, židlemi, gaučem s křesly a velkým akváriem.
V 2. patře budovy se nachází hlavní kulturní místnost „Tančírna, která je využívána
k pořádání většiny zájmových klubů a společensko-kulturních akcí. Tančírna je vybavena
knihovnou s širokou nabídkou knih, plátnem, dataprojektorem, televizí, počítačem
s internetem a interaktivní tabulí. V Tančírně najdeme také kuchyňku, která je využívána při
kulturních akcích a k zájmovým klubům.
V této budově se ve druhém patře nachází rehabilitace a zázemí pro personál.
Oranžová budova „Stará kuchyň“ – 15 uživatelů Domov pro seniory
Zde se nachází 5 jednolůžkových pokojů a 5 dvoulůžkových pokojů se sociálním zařízením,
pracovna pro personál, jídelna pro uživatele, kuřárna. V každém patře je zákoutí k posezení
uživatelů. V 1. patře objektu je k dispozici koupelna s vanou a sprchovým koutem.

15

Nachází se zde jídelna pro uživatele tohoto objektu, která slouží také jako místnost pro různé
aktivity a zájmové kluby. V jídelně se nachází televize s DVD přehrávačem, kterou mají
uživatelé k dispozici.
3. Uživatelé služby*:
Údaje viz služba Domov pro seniory a služba Domov se zvláštním režimem

Počty uživatelů dle přiznaného stupně PnP
Stav uživatelů k 1.1.2017
Stupeň
PnP
Bez PnP
I.
II.
III.
IV.

Stav uživatelů k 31.12.2017

Domov se Domov
Domov se Domov
Domov pro zvláštním Odry
Domov pro zvláštním Odry
seniory
režimem
celkem
seniory
režimem
celkem
1
1
2
2
0
2
13
0
13
9
0
9
7
0
7
9
1
10
23
1
24
24
1
25
22
8
30
22
8
30

celkem
uživatelů
66
10
76
66
10*
76
* Služba Domov se zvláštním režimem – stav k 31.12.2017 nižší stav uživatelů z důvodu
úmrtí těsně před koncem roku 2017.

Do zařízení přijímáme uživatelé s vysokou závislostí na podpoře a pomoci personálu, což
klade vysoké nároky na pracovníky a jeho počet. Uživatelé mají mnohá smyslová
onemocnění a rizikové faktory, kvůli kterým jsou pod dohledem různých odborných
zdravotnických ambulancí. Zdravotní stav uživatelů má zhoršující tendenci. Lékařem mají
indikováno spoustu vyšetření ve zdravotnických zařízení v okolí. V současné době je u nás jen
minimum uživatelů, kteří zvládnou jet na vyšetření bez doprovodu pracovníka, převážná
většina uživatelů potřebuje doprovod, což klade zvýšené nároky na personál. V roce 2017
ve 303 případech doprovázeli pracovníci uživatele na vyšetření, pracovníci pak schází
v provozu při poskytování péče. Přijetí uživatelů s vysokou závislostí také ovlivňuje délku
jejich pobytu v Domově. Tato doba se zkracuje. V roce 2017 zemřelo 27 uživatelů. Tento
trend klade vysoké nároky na personál, zvýšenou administrativu při přijetí uživatele, při
zavedení individuálního plánu a ošetřovatelské dokumentace, větší počet jednání se
zájemcem, neustálé změny v poskytování ošetřovatelské péče, která se poskytuje dle
individuálních potřeb uživatele. Potřeba poskytování zdravotní péče také narůstá.
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Vzdělání

Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků
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Přímá péče
Přepočtený
stav (PS) ke
dni
31.12.2017

%

4,5

7,0

Pedagogičtí
pracovníci
1
PS

Vysokoškolské

Pracovníci
v sociálních
službách

%

Zdravotničtí
pracovníci

Sociální
pracovní
ci

THP

Ostatní

3

4

5

6

2
PS

%

PS

%

0,5

0,8

6,4

9,9

PS

%

PS

2

3,1

2

%
3,1

PS

%

1

1,55

3,38

5,25

1

1,55

8,8

13,7

3

4,65

4

6,2

15,18

23,6

Vyšší odborné
Úplné střední

19,13

29,7

8,35

13,0

Vyučen

28,8

44,65

19

29,4

Základní

12

18,65

9

14,0

Celkem
64,43
100
36,35
Pozn.: PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2017

56,4

6,9

10,7

2

3,1

V roce 2017 jsme se opět potýkali s velkou fluktuací personálu na pracovní pozici pracovník
v sociálních službách. Trápila nás i velká nemocnost personálu, která dosáhla 8%. Do
pracovního poměru bylo přijato 9 nových pracovníků (v roce 2016 to bylo 12 nových
pracovníků) z toho na pozici pracovník v sociálních službách 8 nových pracovníků (v roce
2016 to bylo 10 nových zaměstnanců). Během posledních dvou let došlo k obrovské obměně
pracovníků, pracovníci v sociálních službách se nahradili ze dvou třetin novými zaměstnanci.
Většina nových pracovníků v sociálních službách nemá žádné zkušenosti s prací v sociálních
službách, neprošli žádným školením, neabsolvovali kurz pracovníka v sociálních službách.
S těmito pracovníky stojíme na začátku dlouhé cesty, která je čeká, aby se stali pracovníky
odborně zdatnými. Budou muset projít mnoha kurzy, potřebnými k jejich práci – např.
standardy kvality, komunikace, manipulace s imobilními uživateli a dalšími. Také je nutné
nové pracovníky proškolit v konceptu bazální stimulace, který je v péči o uživatele velmi
využíván. Po navýšení platů pracovníků pevně věřím, že dojde ke zklidnění situace
v personální oblasti a nebude již docházet k tak velkým obměnám personálu. Dobrý a kvalitní
personál je základním předpokladem k tomu, abychom mohli poskytovat vysoce kvalitní
služby.
Struktura pracovníků je zřejmá z níže uvedené tabulky.
Pracovní pozice
Všeobecná sestra
Úseková sestra
Vedoucí zdravotně sociálního úseku
Zdravotní asistent
THP – ředitel, ekonom, mzdová účetní,
Sociální pracovnice
Vedoucí PSS obslužná
Pracovníci v sociálních službách – obslužná péče
Pracovníci v sociálních službách – animace
Skladnice
Kuchařky
Pomocnice v kuchyni
Uklízečky
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Průměrný
přepočtený
pracovníků v roce 2017
4,50
1,0
1,0
0,34
3,0
2,0
1,0
30,93
4,34
1,0
4,0
2,0
4,87

počet

Pradleny
Údržbáři – řidič
Pracovníci celkem

2,5
1,8
64,28

Plánovaný počet byl 64,125 pracovníků. Skutečný průměrný přepočtený počet byl 64,28
úvazků.
Z důvodu zastupitelnosti se pracovníci střídají mezi oběma poskytovanými službami.
Vývoj průměrného platu v letech 2008 - 2017 dle kategorií
zaměstnanců

v Kč

Rok
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Zaměstnanci

Plat v
Kč

Plat v
Kč

Plat v
Kč

Plat v
Kč

Plat v
Kč

Plat v
Kč

Plat v
Kč

Plat v
Kč

Plat v
Kč

Plat v
Kč

Zdravotničtí
pracovníci

23152

24150

25633

25587

26354

26652

26000

28552

29193

31669

Provozní
pracovníci

13473

15017

14980

15101

15150

15491

16371

16607

18020

18520

Prac. v soc.
službách +
soc. pracovníci

13793

14252

14748

15619

15227

15207

15650

16432

15765

19456

Průměrný plat
v DO

15073

15897

16233

16660

16840

16704

17123

18031

18046

20477

V roce 2017 došlo k nárůstu průměrné mzdy v organizaci proti roku 2016 o 2.431,- Kč.
U zdravotnických pracovníků došlo ke zvýšení o 2.476,- Kč., u provozních pracovních o 500,Kč. K největšímu navýšení došlo u pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků a
to o 3.691,- Kč. Zvýšení platů jistě přispěje ke snížení vysoké fluktuace pracovníků a stabilitě
personálu.
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Vývoj průměrného platu v Domově Odry
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Pro pracovníky zajišťujeme vzdělávací akce, aby byly v souladu se zájmy organizace a dle
potřeb pracovníků. Organizace má zpracován vzdělávací plán, ve kterém zohledňuje směr,
kterým se chceme vydat v příslušném roce, v jakých oblastech, dovednostech a metodách
chceme pracovníky vyškolit. Samozřejmě ve vzdělávacím plánu zohledňujeme doporučení
vedoucích pracovníků k jednotlivým zaměstnancům, které školení jsou pro ně vhodné a
současně i přihlížíme k samotným zájmům zaměstnancům, kdy v dotazníku nám sdělují
v kterých kurzech nebo v jakých oblastech či oborech se potřebují proškolit. Pro pracovníky
zajišťujeme vzdělávací akce převážně přímo v našem zařízení, aby mohli v průběhu školení
řešit konkrétní případy z naší praxe. Což se nám osvědčilo. Pracovníci po absolvování kurzu
poskytují zpětnou vazbu, co si ze školení odnesli, v čem pro ně bylo přínosné a co využijí
v naší praxi. Pokud jsou pracovníci vysláni na školení mimo Domov Odry, zpracovávají
písemnou zprávu ze vzdělávací akce, kterou odevzdávají ředitelce a shrnou v ní poznatky ze
školení a poznatky na schůzce předávají spolupracovníkům.
V roce 2017 jsme realizovali celou řadu zajímavých vzdělávacích akcí, které přispěli ke
zvýšení odbornosti personálu a zvýšení kvality námi poskytovaných služeb.
Vzdělávání pracovníků v roce 2017
Téma
1. Dobrá smlouva jako základ sociální služby
2. Infekční nemoci a očkování
3. Proměny stáří a gerontooblek
4. Individuální plánování s nekomunikujícími klenty
5. Na člověka zaměřený přístup k riziku
6. Nastavení a udržení hranic v pomáhajících profesích
7. Metoda validace podle Naomi Feil II
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Počet účastníků
2
17
2
15
2
20
16

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Snoezelen v praxi rozšiřující pojetí
Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí
Aktuality a praxe v sociálních službách
Stimulační techniky u klientů s poruchami hybnosti
Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče
Kurz pro pečující o lidi s demencí
Etika v obrazech
Jak se bránit nátlakovým metodám
Péče o zdravotně postižené občany a změny právních předpisů
Zvládání emočně náročných a rizikových situací ve veřejných inst.
Představení a používání polohovacích pomůcek
Dornova metoda a Breussova masáž

Účast na konferencích:
Gerontologické dny
Konference Snoezelen
Konference Bazální stimulace
Konference Výživa a nutriční péče
Konference pro vedoucí stravovacích provozů
Vzdělávání k provozně technickým záležitostem
Téma
1. Problematika pracovní doby
2. Odpisy
3. Odměňování zaměstnanců
4. Náročné situace v praxi vedoucího pracovníka
5. Jednání se správcem daně
6. Změny v účetnictví
7. Audit ve stravování
8. Daně pro PO
9. Zákoník práce
10. Krajská digitální spisovna
11. Archivace PO
12. Užívání právního systému Codexis
13. Seminář pro poskytovatele soc. služeb zařazených do Krajské sítě
SS MSK
14. Účetní závěrka
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2
1
2
15
2
2
17
26
1
3
12
2

5 pracovníků
1 pracovník
4 pracovníci
2 pracovnice
2 pracovnice

Počet účastníků
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1

Vlastní vzdělávací akce pro pracovníky připravuje ředitelka nebo určení pracovníci
Téma
1. Standard č. 1 a 2
2. Smyslová aktivizace
3. Kvalita života seniorů v pobytových službách
4. Validace
5. Demence, Alzheimerova choroba, přístup k uživatelům s demencí
6. Standard č. 7
7. Nutricie výživa seniorů
8. Aromaterapie
9. Hygienické zásady, používání a ředění dezinfekčních prostředků
10. Bazální stimulace prováděná v Domově Odry ukázky

5

Počet účastníků
12
13
12
14
15
9
11
12
24
28

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2017

S kvalitou a jejím zvyšováním pracujeme neustále. Hlavním ukazatelem kvality je spokojený
uživatel. Zaměřujeme se i na různé maličkosti, neboť někdy i zdánlivé drobnosti, které
mnohdy nestojí za povšimnutí, velmi ovlivňují spokojenost uživatelů s pobytem a péči
v našem Domově. Nenecháváme zapadnout v zapomnění jakoukoliv připomínku či podnět.
Cílem je vytvoření bezpečného a vlídného prostředí, důstojného pro život uživatelů
s profesionálním personálem a maximálně individualizovanou péči o uživatele. Níže uvádím
přehled událostí, které taktéž přispívají ke zvýšení kvality služeb.
Při auditu České alzheimerovské společnosti“ jsme úspěšně obhájili certifikát Vážka. Obě
auditorky v závěru konstatovaly vysokou kvalitu námi poskytovaných služeb, vyzdvihly
kritéria, u kterých dosahujeme nadstandartní úroveň např. aktivity pro uživatele,
individualizovaná péče, důstojnost, výživa a hydratace, kvalifikace v demencích. Největší
odměnou pro nás bylo konstatování auditorského týmu, že by svým blízkým naše zařízení
doporučili, což je velmi potěšující.
Byly aktualizovány některé vnitřní materiály např. Obrázková smlouva viz příloha č. 3,
Průvodce Domovem se zvláštním režimem, Nabídka aktivizace na Aldě, Informace o pobytu,
byl vytvořen nový Stručný průvodce ubytováním viz příloha č. 4 ubytování, obrázkový
katalog jídel. Byla aktualizována Směrnice ke spolupráci s dobrovolníky, upravena Smlouva
pro dobrovolníky, kodex Dobrovolníka. Byla zavedena karta aktivit uživatele aj.
Proškolení pracovníků v metodě Validace a její zavedení do praxe v naší službě pro zlepšení
komunikace s uživateli s onemocněním demence a Alzheimerovou chorobou (popsáno
v úkolech).
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Pro provádění bazální stimulace byly připraveny nové krabice
s pomůckami pro provádění této terapie pro pracovnice
v přímé péči, na každou budovu, aby je měli po ruce.

Pracovnice absolvovaly prohlubující školení Snoezelen.
Relaxační pobyt uživatelů v multismyslové místnosti
připravují se zaměřením na jejich záliby a zájmy (ukázka
terapie viz příloha č. 2).

Pomůcky pro BS

Bylo zavedeno pravidelné plánování aktivit a klubů pro uživatele na týden dopředu se
zřetelem, aby se aktivity střídali na všech třech budovách. V plánu jsou zaznamenány
všechny aktivity na následující týden.
Schůzky uživatelů s ředitelkou jsme začali provádět v jednotlivých budovách, vždy pro
uživatele příslušné budovy. Uživatelům tyto schůzky v menší skupině lépe vyhovují a
pochvalují si je. Mohou také požádat o zápis ze schůzky.
Navázání spolupráce s mateřskou školou, základní školou a Střediskem volného času a
uspořádání mnoha společných aktivit seniorů s dětmi (viz úkoly).
Zajišťování zpravodajů z obcí, z nichž uživatelé pocházejí. Taktéž nyní v domovském časopise
„A tak tu žijeme“ viz příloha č. 5, píšeme zajímavosti o obcích, z nichž uživatele pochází a
oslovujeme uživatele, aby nám ke své obci něco sdělili.
V budovách nemáme evakuační výtahy, proto jsou vhodné mít v lůžkách evakuační podložky.
V roce 2017 byly dokoupeny evakuační podložky do postelí, v kterých
scházely. V současné době již máme všechny lůžka opatřeny těmito
podložkami.
Zlepšení podmínek pro bydlení uživatelů a péči o ně (provedená
oprava a údržba v objektech – výměna posuvných dveří, osvětlení,
malování, výměna opotřebovaného vybavení, pořízení sprchové židle
Carino, antidekubitních matrací a pomůcek, zakoupení postele, která
jde spustit jen 25 cm nad úroveň podlahy, pořízení interaktivního
přístroje pro aktivizaci uživatelů, a jiných pomůcek).
Zajistili jsme pro uživatelky smysluplnou aktivitu – pletení obvazů pro
malomocné, tato aktivita je velmi baví, uživatelky jsou rády, že jsou
užitečné.
Zapojili jsme se do projektu NutriAction viz zpráva o plnění úkolů
příloha č. 6, na základě výstupu z projektu jsme se zaměřili na zlepšení
výživy uživatelů s rizikem malnutrice, navázali jsme spolupráci
s nutriční terapeutkou a MUDr. Bezděkem z výživové poradny.
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Pletení obvazů

Vzdělávání pracovníků v různých oblastech přispívá ke zvýšení kvality služeb a růstu
odbornosti personálu. Pracovníkům byla také pořízena mnohá odborná literatura.
Pro zlepšení spolupráce a předávání informací mezi úseky, plánování aktivit bylo přínosné
jmenování vedoucí sociální pracovnice, která řídí úsek animace a zodpovídá za plánování
aktivit.
Velmi nás těší pěkné zpětné vazby od stážistů, praktikantů, návštěvníků a také poděkování
od příbuzných za péči o jejich blízké viz příloha č.1.
Předávání naši dobré praxe pracovníkům jiných poskytovatelů sociálních služeb, nás
motivuje stále se posouvat dál.
Pestrá nabídka zájmových aktivit a klubů pro uživatele v Domově i se zapojením uživatelů
jiných sociálních služeb, začlenění uživatelů do vnější komunity a podpora účasti uživatelů na
aktivitách mimo Domov.
Pravidelná a častá informovanost veřejnosti o životě v Domově – články v místním tisku,
aktualizace webových stránek organizace. Informace pro veřejnost, že to v Domově prostě
žije.
Spolupráce s dobrovolníky. V roce 2017 se věnovali našim klientům 494 hodin.
Pravidelně zjišťujeme spokojenost uživatelů s poskytovanou péčí a prostředím v Domově –
osobním dotazováním, v dotazníku spokojenosti, oslovujeme i příbuzné našich uživatelů.
Jejich případné připomínky a náměty se snažíme řešit neprodleně, aby se předešlo jejich
nespokojenosti.
Významné události v roce 2017
 První dáma, manželka prezidenta paní Ivana
Zemanová převzala záštitu nad naším
Domovem, což nás velmi těší. Z Nadace Ivany
Zemanové jsme obdrželi dar.
 Uspořádání velikonoční výstavky a setkání
s dětmi z Mateřské školky v Odrách při
společném malování vajíček a pletení
pomlázek.
 V měsíci květnu jsme v Infocentru v Odrách instalovali výstavku
narození uživatelky p. Markéty Červenkové

ke 100. výročí

 Uspořádali jsme pro uživatele „Zahradní srpnovou veselici“, které se účastnilo asi 110
hostů. Na programu bylo vystoupení tanečnice, která předvedla břišní tance a
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vystoupení „psích umělců“, kteří předvedli tanec se psy a různé triky. Vystoupení se
psy se všem velmi líbilo.
 Přednáška pro děti v Mateřské školce ve Spálově „Když si dědeček nevzpomíná“ a
předvedení robotického tuleně Para.
 Zapojení do křížovkářské soutěže „Senioři mezi námi“, náš uživatel byl mezi
oceněnými. Také jsme se zapojili do soutěže „Domov plný života“, uživatele vyrobili do
soutěže výrobky z papíru na zadané téma „Podzimní dekorace“.
 V rámci „Týdne sociálních služeb“ jsme uspořádali „Den otevřených dveří“, na exkurzi
s praktickými ukázkami provádění bazální stimulace jsme pozvali studenty Střední
pedagogické a střední zdravotnické školy Sv. Anežky české. Proběhly 3 exkurze.
Podávali jsme informace lidem o našich službách. Uspořádali jsme posezení
s harmonikou a opékáním párků společně s klienty Denního stacionáře Charity.


Zapojili jsme se do Potravinové sbírky, zaměstnanci společně s uživateli odevzdali
úctyhodných 289 kg potravin v hodnotě 14.899,- Kč, což je úctyhodné množství
vzhledem k tomu, že jsme malé zařízení. Je vidět, že u nás pracují lidé, kteří mají
srdce na pravém místě.

 Uspořádali jsme 3 běhy našeho akreditovaného kurzu „Úvod do dobré praxe
v Domově Odry“
 Natočili jsme nový film o bazální stimulaci a nabízených aktivitách v Domově Odry.
 Zpracovali jsme projektovou žádost na MŽP na pořízení elektromobilu.
6

Sociální podmínky uživatelů
6.1 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství (pokud je sociální zařízení mimo
pokoj uživatele, tak uvést i počet uživatelů na jedno sociální zařízení/koupelnu)

Zelená budova „Vila“ – 40 uživatelů Domov pro seniory
V tomto objektu se nachází 4 jednolůžkové pokoje a 18 dvoulůžkových pokojů. V nové části
objektu je sociální zařízení umístěno přímo u pokojů uživatelů, ve staré části budovy a
v podkroví se nachází na chodbě. V podkroví slouží 2 sociální zařízení 7 uživatelům. Ve staré
části vily slouží 2 sociální zařízení 10 uživatelům. Vhodné by bylo zvýšit počet sociálního
zařízení ve staré části budovy, bohužel to není stavebně proveditelné. V 1. patře objektu je k
dispozici velká koupelna.
V budově se v přízemí nachází jídelna, která je využívána i k pořádání volnočasových aktivit.
Dále zde uživatelé mají k dispozici „Obývák“, který využívají převážně uživatelé z přízemí i
jako jídelnu. K dispozici je zde velkoplošná televize. V prvním patře tohoto objektu je tzv.
„Klepárna“- chodba, kterou uživatelé velice rádi a často využívají při skupinových animacích.
Ve staré části vily, v hale, byl vybudován k posezení reminiscenční koutek. V podkroví se
nachází rehabilitace a multismyslová místnost pro provádění terapie Snoezelen. Byla
provedena oprava koupelen, aby lépe vyhovovaly péči poskytované závislejším uživatelům.
Žlutá budova „Domek“ – 1. patro 11 uživatelů Domov pro seniory
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Uživatelé zde obývají 3 jednolůžkové pokoje a 4 dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením,
které je součástí pokojů. Uživatelé mají k dispozici jídelnu, také je zde kuchyňka, kde se
servíruje strava pro uživatele z tohoto poschodí.
Kuchyňku mohou uživatelé využívat také individuálně. Dále se na Domku v prvním patře
nachází jídelna pro uživatele Domova pro seniory a zákoutí pro posezení uživatelů.
Budova „Domek“ - přízemí 11 uživatelů Domov se zvláštním režimem
V přízemí této budovy se nachází oddělení domova se zvláštním režimem „ALDa“. Uživatelé
obývají 3 jednolůžkové a 4 dvoulůžkové pokoje. Dva pokoje (jeden jednolůžkový a jeden
dvoulůžkový pokoj) mají samostatné sociální zařízení přímo u pokojů. V ostatních případech
je sociální zařízení přímo umístěno v předsíňkách a je společné pro 2 nebo 3 pokoje.
Uživatelé tohoto oddělení zde mají jídelnu, která slouží zároveň jako denní místnost „obývák“. V obýváku je uživatelům k dispozici velkoplošná televize, DVD přehrávač,
videopřehrávač a rádio. Místnost je dále vybavena velkým stolem, židlemi, gaučem s křesly a
velkým akváriem.
V této budově se také nachází hlavní kulturní místnost „Tančírna, která je využívána
k pořádání většiny zájmových klubů a společensko-kulturních akcí. Tančírna je dále vybavena
knihovnou s širokou nabídkou knih, plátnem, dataprojektorem, televizí, počítačem
s internetem a interaktivní tabulí. V Tančírně najdeme také kuchyňku, která je využívána při
kulturních akcích a k zájmovým klubům.
V této budově se ve druhém patře nachází rehabilitace a zázemí pro personál.
Oranžová budova „Stará kuchyň“ – 15 uživatelů Domov pro seniory
Zde se nachází 5 jednolůžkových pokojů a 5 dvoulůžkových pokojů se sociálním zařízením
(jedno sociální zařízení slouží maximálně pro 4 uživatele), pracovna pro personál, jídelna pro
uživatele, kuřárna. V každém patře je zákoutí k posezení uživatelů. V 1. patře objektu je
k dispozici koupelna s vanou a sprchovým koutem.
Nachází se zde jídelna pro uživatele tohoto objektu, která slouží také jako místnost pro různé
aktivity a zájmové kluby. V jídelně se nachází televize s DVD přehrávačem, kterou mají
uživatelé k dispozici.
6.2 možnost trávení volného času

Nabídka zábavy
Uživatelé domova tráví svůj volný čas dle vlastního přání, jejich individuálních možností a
schopností. K zaplnění volného času jim nabízíme velkou škálu aktivit a zájmových klubů.
Nabízené aktivity se snažíme přizpůsobit momentálním zájmům a zálibám stávajících
uživatelů. Cílem je, aby nabízené aktivity uživatele bavily a aby vedly k aktivnímu zapojení
uživatele a aby si účast na nich užili. Všechny nabízené aktivity mohou využít uživatelé obou
služeb. Mimo tyto skupinové zábavné programy se pracovníci věnují uživatelům individuálně
a to např. při podpoře provádění běžných denních činností a nácviku soběstačnosti..
O nabídce konání konkrétních aktivit jsou uživatelé informování dostatečně dlouho dopředu,
aby si mohli rozmyslet, jestli se budou chtít účastnit. Informace o aktivitách najdou
v domovském časopise „A tak tu žijeme“, na nástěnkách ve všech budovách, jsou
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informováni na poradách i osobně svými patrony. Vedoucí sociální pracovnice připravuje
plán akcí na týden dopředu. V den konání akce jsou informování ještě ráno hlášením
místního rozhlasu a také jsou ještě osobně pracovníky vyzváni k účasti, kdy je jim nabídnuta
podpora a doprovod na akci. Čas aktivit se snažíme přizpůsobit tak, aby vyhovoval
uživatelům, kteří mají zájem se účastnit. Uživatelé mají možnost účastnit se jakékoliv aktivity
na kterékoliv budově. Velmi oblíbené jsou aktivity, při kterých se mohou účastnit i blízcí
nebo známí uživatelů. Snažíme se uživatele motivovat k účasti na aktivitách, podporovat
vztahy se spolubydlícími, využívat vnější služby atd. Poskytování obslužné péče se snažíme
aktuálně přizpůsobit, aby se uživatelé mohli oblíbených aktivit účastnit. Konání jednotlivých
aktivit se střídá na všech budovách.
Pravidelné zájmové kluby a činnosti
Ranní protáhnutí
Koná se vždy ráno dle možností a zájmu uživatelů zpravidla 4x týdně, na každé budově.
Patnáctiminutové cvičení je maximálně přizpůsobeno schopnostem uživatelů.
Hlášení rozhlasu „Haló, haló“
Při pravidelném hlášení v ranních hodinách v pracovní dny se uživatelé dozvídají aktuality
dne (den a datum, jména zaměstnanců na směně, program dne, jídelníček …atd.)
Výtvarný – keramický klub
Je zaměřen na výrobu dárkových předmětů z keramické hlíny a na výrobu předmětů
sloužících k výzdobě a k prezentaci.
Cvičení na Klepárně
Cvičení probíhá na židlích a jsou při něm využívány nejrůznější pomůcky. Samotné cvičení je
prokládáno tréninkem paměti, vzpomínáním, hrami, zpěvem.
Severská chůze
Uživatelé se tomuto sportu mohou věnovat s doprovodem proškoleného personálu za
příznivého počasí dle domluvy. Hole si uživatelé mohou také zapůjčit a věnovat se tak
severské chůzi samostatně.
Cvičení s overballem
Při cvičení uživatelé sedí a používají různé pomůcky – overbally, kelímky, plachtu, šátky ,
malé míčky. Cvičení je prokládáno zpěvem, tréninkem paměti. S uživateli si připomínáme
aktuální výročí, svátky a tradice.
Ruské kuželky
Pravidelně 1x za měsíc zpravidla ve středu na Tančírně. V prosinci probíhá vyhodnocení této
celoroční soutěže.
Filmový klub
Uživatelé mají k dispozici širokou nabídku filmů a filmových pohádek, při jejímž sledování je
jim nabízena káva nebo čaj.
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Vzpomínkový dýchánek
Reminiscence nebo-li vzpomínání je zaměřeno na různá témata, dle dohody s uživateli
(tradice, školní léta, svatby, Vánoce, Velikonoce, prázdniny, práce na poli…atd.). Připravené i
jsou také pomůcky vztahující se k probíranému tématu, příp. dobové filmy či hudba.
Pěvecký klub
Pěvecký klub vede dobrovolnice, na jednotlivých budovách probíhá zpívání vesměs
oblíbených lidových písní, mimo to se zpívá i u dalších nabízených aktivit dle nálady
uživatelů.
Klub vaření
Připravujeme jednoduchá jídla teplé i studené kuchyně, která navrhujeme tak, aby se
uživatelé při jejich přípravě, co nejvíce zapojili. Využíváme paměťové stopy při vaření a
podporujeme regionální kuchyni – např. bramboráky, saláty, jablka v županu…apod. Je
součástí smyslové aktivizace.
Čtení novin
Uživatelé jsou seznamováni s děním ve světě i blízkém okolí zpravidla v pátek od 10,00 do
11,00 hodin na Klepárně a s oblibou se zapojují do společné diskuse. Nově čteme
z archivních časopisů a následně se diskutuje. Využíváme i vlastivědné sborníky, články a
zpravodaje o okolních vesnicích, ze kterých uživatelů pocházejí. Oblíbené jsou i knihy
s tématikou o bezpečnosti seniorů.
Mše
Katolické mše se konají v našem domově zpravidla 3x měsíčně, vždy v pondělí na budově
Vila. Uživatelé se aktivně zapojují do přípravy prostor k bohoslužbě a mše se zúčastňují nejen
samotní uživatelé našeho domova, ale také uživatelé nedaleké charity a známí uživatelů.
Farář taktéž dochází k uživatelům na pokoj.
Canisterapie
Skupinová canisterapie v našem domově je prováděna externím pracovníkem. Canisterapeut
navštěvuje naše uživatele se svými dvěma fenami německého ovčáka.
Felinoterapie
Pro tuto terapii využíváme vlastní kočku, o kterou se starají uživatelé.
Farmingterapie
V areálu zahrady chováme dvě kozy, několik slepic, vodní želvy, morčata, andulky, rybičky.
Cvičení na ergoterapeutickém stole
Ergoterapeutický stůl je uživateli využíván pro zlepšení hybnosti horních končetin a zlepšení
jemné motoriky.
Cvičení na hřišti pro seniory
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Hřiště pro seniory, které je umístěno na zahradě za budovou Vila, je využíváno našimi
uživateli převážně v letních měsících. Hřiště je opatřeno pěti cvičebními prvky na procvičení
celého těla a také prvky na procvičování jemné motoriky.
Pěstování bylinek
U každé budovy je mini zahrádka s několika druhy bylin výškově vhodné i pro uživatele na
invalidním vozíku. Pořídili jsme i vyvýšený truhlík na rajčata, který je ve skleníku a převislé
jahodníky. Na bohaté úrodě si uživatelé rádi pochutnávají.
Terapie s robotickým tuleněm PARO.
Během uplynulého roku se stal „Ivo“ velmi oblíbeným společníkem mnohých uživatelů.
Slouží k individuální terapii.
Sezónní procházky a doprovody po zahradách Domova Odry s relaxací v multismyslovém
skleníku, altánu nebo na houpačkách.
Retro kuchyňka - velmi oblíbené místo setkávání našich uživatel s příbuznými a známými.
Dále zde probíhají jednání se zájemci o naši službu i výplata zůstatku důchodu.
Posezení uživatel, příbuzných i jejich známých v nově vybudovaném zahradním altánu
s krbem a grilem. Tento nabízí možnost uspořádat piknik a ugrilovat si donesené pochutiny.
Pobyt na zahradě zpříjemňuje našim nejmladším návštěvníkům vybudované dětské hřiště s
vybaveným domečkem pro děti, houpačkami i tabulí na malování.
Relaxační pobyt ve snoezelenu.
Pobyt v multismyslové místnosti, kde dochází ke zklidnění uživatelů, navození pocitu bezpečí,
pohody, uvolnění. Provádí se zde relaxační polohování, aromaterapie, poslech relaxační
hudby a zhlédnutí relaxačních filmů. Pracovnice se snaží připravit zaměření terapie ve
snoezelenu na míru konkrétnímu uživateli dle jeho zájmů a zálib.
Smyslová aktivizace
Probíhají jak individuální, tak i skupinové smyslové aktivizace. Snahou je oživit všechny
smysly uživatelů Mezi nejoblíbenější patří vaření dle ročního období - bramborová polévka,
bramborové placky, pečení perníků, příprava lívanců, vaječina s houbami, vánoční cukroví,
práce s ovocem, příprava likéru. Další témata např. ples, zahrádka, zimní sporty, výroba
létajícího draka, podzim, ovoce a zelenina a obzvlášť téma květiny.
Interaktivní koutek smyslové zahrady
Koutek zahrady se skleníkem slouží nejen k relaxaci a odpočinku, ale také k aktivizaci všech
smyslů člověka. Ve zvýšených záhonek jsou vysázeny bylinky, jahody a rajčata. Na záhonech
je spousta květin, keřů a stromků. V nádobách jsou různé přírodní materiály pro procvičení
hmatu. Zavěšeny jsou zde různé zvonkohry. Ve skleníku se pořádají vzpomínková setkání a
smyslové aktivizace s aromaterapií.
Biografický model péče o klienta využíváme k individuální aktivizaci. Spolu s uživateli
vzpomínáme na jejich dětství, mládí, dospělost a nastupující stáří.
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Senior dance
Oblíbená aktivizace, při které uživatelů tančí se šátky na různé hudební žánry pod vedením
dvou animačních pracovnic, které tvoří taneční pár ve společenském oděvu. K této aktivizaci
využíváme i interaktivní tabuli. Pracovnice si připravují tématicky zaměřené tance- např.
country,, španělské tance aj.)
Interaktivní tabule - využívaná k smyslové aktivizaci, senior dance, vzpomínkovým
dýchánkům, ale také individuálně např. k poslechu koncertů vážné hudby, luštění křížovek,
sudoku, filmy, opera apod.
Bazální stimulace
S konceptem bazální stimulace pracujeme od roku 2005. Někteří pracovníci absolvovali
základní kurz, někteří i nadstavbový kurz BS a 2 pracovnice mají i prohlubující kurz BS. Díky
bazální stimulaci se u uživatelů s velkou závislostí aktivují jejich smysly. Uživatelé s velkou
závislostí mají zpracovány plány bazální stimulace. Prvky BS jsou běžně využívány v péči o
uživatele.
Kraniosakrální terapie
Jde o velmi jemnou techniku přikládaní rukou, která pomáhá napravovat a vyvažovat
kraniosakrální systém těla, jenž může být příčinou různých neurologických dysfunkcí. Tato
metoda pomáhá ulevit od velkého spektra zdravotních obtíží.
Chromoterapie
Pohled na svět přes barevné brýle. K dispozici máme 9 ks barevných brýlí. Každá z barev
působí na člověka jinak – některá uklidňuje, jiná aktivuje či vzrušuje.
Uživatelé mohou využít i bohaté nabídky rehabilitací:
- Nácvik chůze a soběstačnosti, kondiční cvičení,
- Teploléčba – lavatherm, vulkanopack, parafín,
- Vodoléčba – vířivá koupel dolních a horních končetin, perličkové koupele, klidové
koupele (Bylinkové, solné), hydromasáž, šlapací koupele s akupresurní podložkou,
- Světloléčba – biotronická lampa, biobeam lampa,
- Klasická masáž – zádová sestava, šíjová sestava, celková masáž,
- Reflexní terapie – zádová, šíjová,
- Masáže – masážní křeslo, elektrický ruční masér,
- Ostatní – teplé zábaly, aromaterapie, inhalace, LTV, cvičení na lůžku, procvičování
jemné motoriky, cvičení při nemoci RS,
- Masáže lávovými kameny,
- Kraniosakrální terapie,
- Bazální stimulace,
- Dornova metoda a Breussova masáž.
- Reiki,
- Spinal touch,
- Míčkování.
6.3 další poskytované služby
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Naše nabídka aktivit pro uživatele je dostatečně pestrá. Snažíme se ji aktuálně přizpůsobit
zájmu uživatelů. Maximálně se snažíme uživatele podporovat ve využívání vnějších služeb a
kontaktu s okolní komunitou. Dle možností personálu je dle zájmu doprovází na vycházky,
do města, na nákupy aj.

Zábavné programy pro uživatele realizované v roce 2017
Leden
02. 01.
03. 01.
04. 01.
04. 01.
05. 01.
06. 01.
06. 01.
10. 01.
12. 01.
12. 01.
25. 01.
27. 01.

mše katolická
canisterapie
návštěva z Českého rozhlasu – rozhovor (aktivity, kurník, Snoezelen, Paro)
Klepárna na Domku
cvičení s overballem (vila)
čtení novin
Člověče nezlob se
Klepárna na Vile
cvičení s overballem (kuchyň)
snoezelen (3 uživatelky) + video se zvířaty
Mistrovství Evropy v krasobruslení Ostrava 4 uživatelé
cvičení s overballem

Únor
06. 02.
07. 02.
08. 02.
09. 02.
10. 02
13. 02.
14. 02.
15. 02.
16. 02.
16.02
17. 02.
20. 02.
21. 02.
22. 02.
24. 02.

přátelský turnaj v Kuželkách (DO X Denní stacionář Škola života, Nový Jičín,
kuželky
Klepárna Domek, výtvarný klub - Keramika (kuchyň)
cvičení s overballem - vila
cvičení s overballem – kuchyň, čtení novin Vila
mše katolická
výtvarný klub (výroba srdíček)
prodej textilu
smyslová aktivizace - vaření (bramborové placky)
interaktivní tabule (filmy o zemědělství, brigády)
čtení novin Vila
Klepárna Vila, výtvarný klub, chystání losů
výzdoba Tančírny na ples,
Tradiční ples v Tančírně,
cvičení s overballem

Březen
01. 03.
02. 03.
03. 03.

kuželky
cvičení s overballem Vila
čtení novin Vila, cvičení s overballem Kuchyň
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06. 03.
07. 03.
08. 03.
09. 03.
10. 03.
13. 03.
14. 03.
15. 03.
16. 03.
17. 03.
17. 03.
20. 03.
21. 03.
21. 03.
22. 03.
23. 03.
24. 03.
28. 03.
29. 03.
30. 03.
31. 03.
Duben
03. 04.
04. 04.
05. 04.
06. 04.
07. 04.
10. 04.
11. 04.
12. 04.
13. 04.

mše, cvičení na Klepárně Vila
beseda s žáky ze ZŠ Pohořská
„Vypadáš skvěle“ – MDŽ
cvičení s overballem Vila
cvičení s overballem Kuchyň, čtení novin Vila
výtvarný klub (srdíčka)
cvičení na Klepárně Domek
smyslová aktivizace (bramboračka) Kuchyň, Snoezelen
Klub vaření (pečené brambory)
Vycházka do města – nákupy a návštěva IC (výstava obrazů),
hudební činnost (Francie)
cvičení na Klepárně Vila, Snoezelen, výtvarný klub (Velikonoční přání), mše
klub vaření (pečené brambory), porada s uživateli na Vile
turnaj v bowlingu v Novém Jičíně
přednáška pana Kvapila o Karlu IV., výtvarný klub (Velikonoční přání), porada
s uživateli na Kuchyni
cvičení s overballem Vila, zpívání s dobrovolnicí Domek, porada s uživateli
Domek
čtení novin Vila, cvičení s overballem kuchyň
cvičení na Klepárně Domek
canisterapie, Snoezelen
zpěv s dobrovolnicí Vila
kuželky

18. 04.
20. 04.
21. 04.
24. 04.
26. 04.
27. 04.
28. 04.

cvičení na Klepárně (V)
zdobení velikonočních váz s uživateli
SA: bramborová polévka (V)
zpívání s dobrovolnicí (D), cvičení s overballem (V)
čtení novin (V), cvičení s overballem (K)
Mše svatá (V), Snoezelen (Horváthová, Červenková) - Konvalinky
beseda se žáky ze ZŠ (D), cvičení na Klepárně (D)
Klub vaření: pečení velikonočních perníků (V)
„Velikonoce“ – barvení vajíček, pletení pomlázky (D) – s účastí dětí z MŠ
Pohořská
Mše svatá (V), turnaj v kuželkách (D)
zpívání s dobrovolnicí (D), cvičení s overballem (V)
háčkování s 2 uživatelkami
Mše svatá (V)
Seniordance - country
zpívání s dobrovolnicí (V)
čtení novin (V), cvičení s overballem (K),

Květen
02. 05.
04. 05.

klub vaření (bramborová polévka)
cvičení s overballem (V), zpívání s dobrovolnicí (D)
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05. 05.
09. 05.
10. 05.
10. 05.
11. 05.
12. 05.
15. 05.
17. 05.
18. 05.
18. 05.
19. 05.
22. 05.
23. 05.
24. 05.
25. 05.
25.05.
26. 05.
29. 05.
30. 05.
31. 05.

cvičení s overballem (K)
cvičení na Klepárně (D)
vycházka do města – výstava obrazů z písku v MIC, tržnice, zmrzlina
chystání Májky s uživatelkami
zpívání s dobrovolnicí (V), cvičení s overballem (K), vycházka do města
smyslová aktivizace: osázení bylinkových zahrádek
mše svatá, prodej textilu, trénink kuželek se 3 soutěžícími (turnaj v OV)
turnaj v kuželkách
zpívání s dobrovolnicí (D)
turnaj v kuželkách v OV – „Korýtko“ 3 uživatelé
čtení novin (V), vycházka do města
výtvarný klub vedený praktikantkou – koláž z květin
vernisážev MIC – výstava fotografií paní Červenkové – doprovod uživatelů
kuželky s praktikantkami
zpívání s dobrovolnicí (V), cvičení s overballem (K),
hudební činnost v Tančírně s interaktivní tabulí (K. Gott)
čtení novin (V)
klub vaření (jablečné lívance), cvičení na Klepárně (V), mše svatá
Snoezelen,
kácení Májky s opékáním párků, harmonikářkou, koňmi s povozem

Červen
01. 06.
02. 06.
06. 06.
08. 06.
09. 06.
12. 06.
13. 06.
14. 06.
15. 06.
16. 06.
20. 06.
21. 06.
22. 06.
23. 06.
26. 06.
27. 06.
28. 06.
29. 06.
30. 06.

zpívání s dobrovolnicí (D), cvičení s overballem (V)
vycházka do města s uživateli (výstava v MIC, restaurace)
cvičení na Klepárně (D)
zpívání s dobrovolnicí (D)
čtení novin (V), cvičení s overballem (K)
mše svatá (V), cvičení na Klepárně (V)
Snoezelen (černý bez), klub vaření (jablečné lívance)
návštěva MŠ Pohořská (představení dětí, dobové předměty)
cvičení s overballem (V + K)
cvičení s overballem (D), čtení novin (V)
cvičení na Klepárně (D)
porada s ředitelkou (V), vycházka do města s uživateli (nákupy, zmrzlina)
porada s ředitelkou (K), cvičení s overballem (K)
čtení novin (V), porada s ředitelkou (D)
mše svatá (V), cvičení na Klepárně (V)
turnaj v kuželkách
canisterapie
zpívání s dobrovolnicí (V)
cvičení s overballem (K)

Červenec
11. 07.
13. 07.
17. 07.

Cvičení na Klepárně (D), Klub vaření (K) - lívance
zpívání s dobrovolnicí (V), vycházka do města (pizzerie, nákup)
cvičení na Klepárně (V), Mše svatá
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19. 07.
20. 07.
21. 07.
25. 07.
26. 07.
27. 07.
28. 07.
31. 07.

celoroční turnaj v kuželkách (D)
zpívání s dobrovolnicí (D), vycházka do města (5 uživatelů)
čtení novin (V), cvičení s overballem (K)
cvičení na Klepárně (D), cvičení s overballem (V)
kllub vaření (D) – cuketový perník
vycházka do města (5 uživatelů)
čtení novin (V), cvičení s overballem (K)
cvičení na Klepárně (V)

Srpen
01. 08.
02. 08.
03. 08.
04. 08.
07. 08.
08. 08.
08.08.
09. 08.
10. 08.
11. 08.
14. 08.
14.08.
16. 08.
17. 08.
18. 08.
21. 08.
22. 08.
24. 08.
25. 08.
30. 08.
31. 08.

cvičení s overballem (D)
vystoupení Duo Ruggieri
zpívání s dobrovolnicí (D), cvičení s overballem
reminiscence – léto, dovolená (K), čtení novin (V)
vycházka do města (3 uživatelé – úřad, obchod, cukrárna)
výtvarný klub (ovoce z papíru do soutěže Domov plný života)
cvičení na Klepárně (D)
turnaj v kuželkách
opékání zeleniny v altánu, v krbu (cukety, jablka, kukuřice)
cvičení s overballem (K), čtení novin (V)
mše svatá, cvičení na Klepárně (V)
ukázka pletení obvazů (charitativní akce pro Afriku)
zahradní slavnost
výtvarný klub (ovoce z papíru na soutěž)
klub vaření - bramborové placky (K), čtení novin (V)
cvičení na Klepárně (D)
cvičení s overballem (V)
zpívání s dobrovolnicí (V), cvičení s overballem (K)
výlet na Maria skálu – poutní místo (5 uživatelů)
vycházka do města (4 uživatelé - tržnice, cukrárna)
Snoezelen, cvičení s overballem (V)

Září
01. 09.
04. 09.
05. 09.
06. 09.
07. 09.
08. 09.
11. 09.
12. 09.
13. 09.
14. 09.
15. 09.
18. 09.
20. 09.

čtení novin (V)
cvičení na Klepárně (V)
dohotovení výrobků do soutěže „Domov plný života“
seniordance – Španělské tance
zpívání s dobrovolnicí (D), cvičení s overballem (K)
vycházka do města (tržnice, cukrárna)
mše svatá
cvičení na Klepárně (D), Klub vaření (V) – bramborové placky
turnaj v kuželkách
návštěva MIC – Výstava „Kašna císaře Josefa II.“, cvičení s overballem (K)
prodej textilu v Tančírně
cvičení na Klepárně (V)
zájezd do Shopping Parku v OV
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21. 09.
22. 09.
25. 09.
27. 09.
29. 09.

příprava podzimní výzdoby v Tančírně (4 uživatelé)
reminiscence (D) – podzim a úroda
cvičení na Klepárně (D), Mše svatá
sportovní dopoledne s opékáním párků v MŠ Pohořská (6 uživatelů)
výtvarný klub (D) – výroba stromů z keramiky, cvičení s overballem (V),

Příprava podzimní výzdoby s uživateli
Říjen
02. 10.
03. 10.
04. 10.
05. 10.
06. 10.
09. 10.
10. 10.
11. 10.
12. 10.
12.10.
13. 10.
17. 10.
18. 10.
19. 10.
20. 10.
20.10.
23. 10.
25. 10.
26. 10.
27. 10.
30. 10.
31. 10.

reminiscence (V) – podzimní úroda
turnaj v kuželkách, cvičení „Na klepárně“ (V)
posezení s harmonikou a opékání párků s uživateli Charity
zpívání s dobrovolnicí (V), cvičení s overballem (D)
výtvarný klub v Tančírně - keramika, čtení novin (V), cvičení s overballem (K)
výtvarný klub v Tančírně - keramika, Mše svatá (V)
cvičení „Na klepárně“ (D), kontakt se psem „Bublinou“
klub vaření: výroba zázvorového likéru (T), cvičení s overballem (V)
filmový klub – Opera (Tančírna – interaktivní tabule),
snoezelen (V), cvičení s overballem (K)
opékání jablek a brambor v ohništi
výtvarný klub (T) – keramika, klub vaření – dohotovení zázvorového likéru
klub vaření – pečená dýně, vaječina
zpívání s dobrovolnicí (D),
čtení novin (V), cvičení s overballem (K)
volby do Poslanecké sněmovny – volilo 17 uživatelů
cvičení na Klepárně (V), Mše svatá
návštěva místního hřbitova (Dušičky), výtvarný klub – glazování keramiky
beseda se studenty (K) – projekt „Dobrý člověk“
cvičení s overballem (K)
výtvarný klub (D) – výroba kytice ke kolumbáriu, cvičení na Klepárně (V)
klub vaření (K) – bramborové placky

Listopad
02. 11.
06. 11.
07. 11.
08. 11.
09. 11.
10. 11.
13. 11.
14. 11.
16. 11.
20. 11.
21. 11.
22. 11.
22. 11.

zpívání s dobrovolnicí (K)
výtvarný klub (T) – glazování keramiky
cvičení na Klepárně (D)
turnaj v šipkách v Novém Jičíně
cvičení s overballem (V)
cvičení s overballem (K)
keramický klub s dětmi ze Střediska volného času (T), cvičení na Klepárně (V)
turnaj v kuželkách, kontakt se psem „Bublinou“
zpívání s dobrovolnicí (K)
mše svatá
cvičení na Klepárně (D)
klub vaření (V) – bramborové placky
výroba adventních věnců, příprava Betlému
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23. 11.
23. 11.
24. 11.
27. 11.
27. 11.
28. 11.
29. 11.
30. 11.
30. 1.

návštěva MŠ ve Spálově – „Dědeček si nevzpomíná“,
cvičení s overballem (V)
cvičení s overballem (K)
porada s ředitelkou a vedoucí ZSÚ (V), dohotovení betlému
výtvarný klub – výroba vánočních přání (K)
porada s ředitelkou a vedoucí ZSÚ (K)
porada s ředitelkou a vedoucí ZSÚ (D), výroba adventních věnců
turnaj v kuželkách v DO s dětmi z MŠ Pohořská Odry, vystoupení dětí,
zpívání s dobrovolnicí (K)

Prosinec
01. 12.
01. 12.
04. 12.
06. 12.
07. 12.
08. 12.
13. 12.
14. 12.
18. 12.
21. 12.
22. 12.
28. 12.

keramický klub s dětmi ve Středisku volného času Odry
návštěva autoservisu (vánoční přání)
mše svatá
„Mikulášská harmonika“ v Tančírně
cvičení s overballem (V)
výtvarný klub (T) – dohotovení vánočních přáníček
smyslová aktivizace – pečení vánočních perníků
zpívání s dobrovolnicí (V)
mše svatá (V), výroba vánočních váz s uživatelkami
vánoční besídka dětí ze Školní družiny ZŠ Komenského
reminiscence (K) – vánoční tradice
turnaj v kuželkách s vyhlášením výsledků za rok 2017, mše svatá

7 Stavebně - technický stav objektu

Objekt – „Domek“ č.p. 662 – stav objektu dobrý
Přízemí této budovy bylo otevřeno v prosinci roku 1999. Další část (1. patro a podkroví) byly
dokončeny v červnu 2002. Objekt slouží pro ubytování 11 uživatelů z oddělení ALDa a v 1.
patře pro ubytování 11 uživatelů domova pro seniory. Vytápění je plynové, objekt je zcela
bezbariérový. V tomto objektu se nachází 2 kuchyňky pro rozdělování stravy, (strava je
dovážena z vedlejší budovy), 2 jídelny pro uživatele, pracovna personálu, prostory pro
ošetřující personál, rehabilitace, velká společenská místnost, kancelář sociální pracovnice,
animačních pracovnic v sociálních službách, v 1. patře je umístěn kuchyňský kout a kancelář
vedoucí PSS. V budově je lůžkový výtah, který není evakuační. V objektu je dorozumívací a
signalizační zařízení. V roce 2013 byla provedena výměna vchodových dveří. V roce 2015
započato s výměnou některých nemocničních dveří za pokojové. Taktéž byla provedena
výměna některých zastaralých lustrů. V roce 2016 bylo pokračováno ve výměně pokojových
dveří i osvětlení. Objekt není opatřen EPS, v pokojích jsou nainstalovány jen hlásiče požárů. V
roce 2017 byla provedena výměna PVC lina ve vstupní chodbě a ošetřovně. V přízemí a
1.patře byly instalovány k případnému uzavření oddělení požární dveře. Byla provedena
výměna dalšího osvětlení. V některých pokojích v přízemí se jeví nevyhovující stav podlah
(podkladový beton se propadá a drolí). Bude nutné strhnout PVC a podlahy zpevnit.
Objekt – „Vila“ č.p. 410 – stav vyhovující
Objekt z roku 1910, v roce 1975 provedena rekonstrukce, v prosinci roku 1996 otevřena
přístavba tohoto objektu, v roce 1998 provedena rekonstrukce kuchyně a dokončeno nové
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podkroví v přístavbě. Objekt slouží pro ubytování 40 uživatelů. V objektu se nachází
stravovací provoz, jídelna pro uživatele, ošetřovna, kancelář vedoucí zdravotně sociálního
úseku, rehabilitace, obýváček pro uživatele, prostory pro ošetřující personál a skladnici.
V objektu je plynové vytápění. Je zde umístěn osobní výtah, který není evakuační.
V přistavené části budovy je technický stav dobrý (rozvody vody, elektřiny, topení a odpady
jsou vyhovující). Prostory stravovacího provozu jsou v dobrém stavu, technický stav je
vyhovující. Objekt je vybaven dorozumívacím zařízením. Statika přistavené části budovy je
dobrá. Objekt je zcela bezbariérový. V roce 2013 byla provedena výměna vstupních dveří.
V roce 2014 se provedla oprava kanalizace a dlažby v kuchyni a výměna obložení v 1. patře
budovy, oprava centrální koupelny ve staré části budovy, aby lépe vyhovovala péči o závislé
uživatele.
Ve staré části budovy je v budoucnu nutná rekonstrukce stropů nad pokoji uživatelů. Také
bude třeba nad přistavovanou částí objektu vyměnit střešní krytinu. V roce 2015 bylo
provedeno zateplení budovy. V roce 2015 bylo započato s výměnou vnitřních dveří a
zastaralých světel. Byla provedena oprava koupelny v nové části budovy. V roce 2016 bylo
pokračováno ve výměně pokojových dveří a osvětlení. Byla opravena koupelna u ošetřovny
v přízemí. Objekt není opatřen EPS, v pokojích jsou nainstalovány jen hlásiče požárů. V roce
2017 provedena výměna PVC lina na chodbách a předsíňkách v přízemí a 1. patře, jídelně a
na schodišti. Bylo vyměněno další osvětlení. V koupelně pro muže v 1. patře byla provedena
výměna obkladů a dlažby. Je nutné provést výměnu osobního výtahu a jeho modernizaci.
Současný výtah je velmi poruchový.
Objekt – „Stará kuchyň“ č.p. 151 – stav nevyhovující
Budova z roku 1880, rekonstrukce přízemí provedena v roce 1998, další rekonstrukce
provedena v roce 2003, kdy bylo vybudováno podkroví. V roce 2004 byl v objektu pořízen
osobní výtah, který není evakuační. Objekt je bezbariérový. V tomto objektu je ubytování pro
15 uživatelů, ošetřovna, jídelna pro uživatele (strava se převáží z vedlejší budovy).
Objekt je vybaven dorozumívacím zařízením, vytápění je plynové. Statika budovy je dobrá.
Vnější plášť budovy jeví známky poškození (praskliny, opadaná omítka atd). Technický stav
rozvodů elektřiny, vody a odpadů je dobrý. V roce 2008 byl v budově zaveden rozhlas.
Budova je vlhká, na některých místech opadává omítka, oprýskaná fasáda. Je potřeba
provést odvlhčení a zateplení budovy. Byl již zpracován projekt na odvlhčení a zateplení
budovy, samotná realizace by měla proběhnout v roce 2018. V roce 2015 byla provedena
výměna 2 ks vchodových dveří a
oprava koupelny u pokoje v přízemí.
V roce 2016 byla provedena výměna
bílých
nemocničních
dveří
za
pokojové v přírodním odstínu a také
výměna osvětlení. V jídelně byla
zabudována nová kuchyňská linka.
Objekt není opatřen EPS, v pokojích
jsou nainstalovány jen hlásiče požárů.
V roce 2017 byla provedena výměna
posuvných bílých nevyhovujících dveří
za nové s pěkným dezénem, madlem
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pro lepší uchycení, funkčními zámky a tichým dojezdem. Taktéž byla provedena výměna
dalšího osvětlení. Byla realizována výměna 2 ks plynových kotlů.
Objekt – prádelna, dílna, garáž – stav vyhovující
Jde o objekt, který byl uveden do provozu v roce 2001. V budově je instalováno plynové
topení. Je bezbariérový. Stav stavby a technický stav je dobrý. V roce 2014 byla provedena
oprava omítek, schodiště a dlažby. V podkroví objektu byly v roce 2014 vybudovány
„Konferenční prostory“ – pro pořádaní porad, vzdělávání pracovníků a stážistů. Vznikla zde i
kuchyňka a pokoj vč. sociálního zařízení pro ubytování 3 osob. V podkroví je elektrické
vytápění. V objektu není výtah, EPS.
Ve venkovním prostoru prádelny byla instalována skleněná posuvná zástěna, aby prostor
mohl sloužit pro posezení uživatelů i v ne zcela příznivém počasí.
Objekt – „kancelář“ č.p. 150 – nevyhovující + rozsáhlé opravy
Objekt z roku 1932. V objektu je kancelář ředitele, ekonoma a mzdové účetní. Je zde umístěn
sklad materiálu a archiv. Nutné je provést rozsáhlé opravy – provést sanaci vlhkého zdiva,
opravu fasády, nové rozvody odpadů, vody, elektrické energie, provést zateplení Přístup do
objektu je bezbariérový. V roce 2012 byla provedena plynofikace budovy a bylo zavedeno
plynové vytápění v celé budově. V roce 2015 byla provedena výměna 1 ks venkovních dveří.
V roce 2016 byla provedena oprava omítek ve skladu a v kancelářích (opadaná omítka
nahrazena sanační omítkou) a výměna dlažby. V roce 2017 byla provedena výměna 1 ks okna
v zadní části budovy.
Venkovní prostory
V roce 2017 bylo provedeno zpevnění podkladu a výměna venkovní dlažby pod přístřešky
pro parkování služebních automobilů. V budoucnu je nutné opravit stávající zpevněné
plochy, popraskané betony mezi kterými jsou praskliny a díry nahradit zámkovou dlažbou.
Současný stav je nevyhovující pro pohyb uživatelů s chodítky a na invalidních vozících.
8 Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2017

Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2017 byla zpracována a odeslána 27.2.2018
zřizovateli elektronicky na emailovou adresu příslušného pracovníka. Všechny stanovené
úkoly byly splněny. Zpráva o plnění úkolů je přiložena viz. příloha č. 6.
9

Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2018 a vize do dalších let

 Připravit pro děti z MŠ zábavnou přednášku „Když si dědeček nevzpomíná“.
 Zavést do praxe v organizaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně
osobních údajů GDPR.
 Navázat spolupráci se Střední školou Odry.
 Připravit a zrealizovat modernizaci výtahu na objektu č.p. 410/56.
 Připravit materiál a podklady k uskutečnění supervize multismyslové terapie
Snoezelen
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 Zapojit se do projektu bezpečnosti „Zvládání rizikových situací ve veřejných
institucích“
 Ve spolupráci s Policií ČR uspořádat pro uživatele Domova a Charity přednášku na
téma „Prevence a bezpečnost seniorů“.
V budoucnu bychom chtěli stále zvyšovat kvalitu námi poskytovaných služeb, prohloubit
spolupráci s rodinami uživatelů, zavádět do služeb nové terapie a metody a také se snažit
podporovat blízké a pečující o zájemce o umístění v našem Domově, než se uvolní místo
v Domově a jejich blízcí budou přijati do našich služeb.
Další plány viz Plány do budoucna.

38

10 Ekonomické údaje - souhrn za organizaci

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2017 (tis. Kč)
Náklady
Hlavní činnost

Výnosy
30838,4

30825,2

-13,2

1,9

27,7

25,8

30840,3

30852,9

12,6

Doplňková činnost
Celkem

Výsledek hospodaření

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
Výsledek hospodaření
za rok 2017

Z toho
převod do rezervního fondu

12605,43

převod do fondu odměn
0

12605,43

Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2017 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb

Náklady

Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Celkem

Výnosy

Výsledek
hospodaření

26182,9
4655,5

26182,8
4642,4

-0,1
-13,1

30838,4

30825,2

-13,2

Závazné ukazatele na r. 2017 (Kč)*
Závazný ukazatel na rok 2017

Výše (Kč)

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 – v rámci Podmínek dotačního
Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2017

10256000

Příspěvek na provoz ÚZ 205 – úhrada nákladů na odpisy

800000

Příspěvek na provoz ÚZ 207 – dofinancování hlavní činnosti

2100000

25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %)

10,93 %
vyrovnané případně mírně
přebytkové hospodaření za rok 2017

Výsledek hospodaření

Příspěvek na provoz v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování
sociálních služeb pro r. 2017 - UZ 13305
Druh sociálních služeb
(dle registrace)

Výše (tis. Kč)

Domov pro seniory

9036,00

Domov se zvláštním režimem

1220,00

Celkem

10256,00
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Hospodaření s peněžními fondy
Stav (v tis. Kč)

Název fondu

k 1. 1. 2017

Fond investic

k 31. 12. 2017
2577,3

3068,2

212,2

386,4

1781,7

1910,3

34,7

34,7

FKSP
Rezervní fond
Fond odměn

Investiční akce v r. 2017
Zdroj (poskytovatel)

Účel akce

Výše (tis. Kč)

Vlastní investiční fond

myčka

188,3

Vlastní investiční fond

Sprchová židle

Vlastní investiční fond

Projektová dokumentace odvlhčení a
zateplení budovy Staré kuchyně č.p.151

85,5
129,6

Celkem

403,4

Významné dary, sponzorství (tis. Kč)
Druh/účel
Dary finanční
Dary věcné
Celkem

Celkem

Finanční

Věcný

Rezervní fond

159,5

Věcný

Fond investic

159,5

45,1
204,6

Finanční

45,1
159,5

45,1

Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč)
Zdroje
Název akce
Myčka
Sprchová židle
Celkem

celkem

vlastní

MSK

188,3

188,3

85,5

85,5

273,8

273,8

ISPROFIN

dary

jiné
(jaké)

Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2017 (tis. Kč)
Druh/účel
Výměna plyn.kotlů

Celková
hodnota

Zdroje
zřizovatel

154,3

46,0
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vlastní
108,3

dary

jiné

Výměna PVC č.p.410

62,9

62,9

Výměna PVC č.p. 410

329,7

329,7

Výměna dveří č.p.151

151,9

151,9

Výměna PVC č.p. 662

57,0

Výmalba prostor č.p. 410,
662,151

57,0

142,4

93,7

48,7

Oprava venkovní dlažby

57,2

57,2

Výměna svítidel č.p. 410,
662, 151

178,0

178,0

Celkem

1133,4

684,2

449,2

Na svěřeném majetku se prováděla nutná údržba a odstraňovaly se běžné provozní závady a
poruchy. Byla provedena řádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků, při které
nebyly zjištěny žádné nedostatky, škody a manka.

Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč)
Pojistná událost

Celková výše škody

Výše náhrady od
pojišťovny

V r.2017 neproběhla žádná pojistná událost
Celkem

Zahraniční služební cesty
Místo

Účel cesty

Počet
zaměstnanců

od - do

V r.2017 neproběhla žádná
zahraniční služební cesta.

Čerpání účelových dotací v r. 2017 (tis. Kč)
Poskytovatel účelové dotace
Město Odry

Účetní
znak

Poskytnutá
dotace

2

Celkem

Použito

Vratka
dotace

80

80

0

80

80

0

Průměrné % nemocnosti za rok 2017 činilo 8%

V roce 2017 jsme se potýkali s velkou nemocností pracovníků, prostonali 1878 kalendářních
dnů.
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Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti

Organizace nemá pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.
Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty)

24.4.2017 Krajská hygienická stanice MSK - předmětem kontroly bylo plnění povinností
stanovených zákonem 258/2000 Sb., vyhlášce 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení
vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz
zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, vyhlášky č. 473/2008 Sb. O systému
epidemiologické bdělosti. Nebyly zjištěny nedostatky, opatření k nápravě nebylo uloženo.
17.5.2017 Krajská hygienická stanice MSK – dodržování právních předpisů a povinností
stanovených v zákoně 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Nedostatky nebyly zjištěny,
opatření k nápravě nebylo uloženo.
11.7.2017 Krajská hygienická stanice MSK – dodržování právních předpisů a povinností
stanovených v zákoně 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 852/1004 o hygieně potravin, zákona č. 379/2005 Sb. O opatřeních
k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými
látkami, vyhlášce 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o
zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Nedostatky
nebyly zjištěny, opatření k nápravě nebylo uloženo.
20.6.2017, 11.7.2017 Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj –
dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb. Se
zaměřením zejména na dodržování povinností k zajištění bezpečnosti práce, zajištění
bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.
Zjištěné závady –
- Průchod plynovodu prostupující obvodovou zdí v budově „zelené vily“ není veden
v chráničce – zatím nebylo odstraněno, neboť tato oprava není jednoduchá a zatím se
nenašla firma, která byla schopna opravu zrealizovat.
- Není zpracován dokument „ Místní provozní řád pro rozvod plynu“ – závada
odstraněna, místní provozní řád již byl zpracován.
Vlastní kontrolní činnost
Vedoucí pracovníci předkládají ředitelce plán kontrolní činnosti na svém úseku. Některé
kontroly se provádějí namátkově dle potřeby. O průběhu a výsledku kontroly sepíše zápis,
který předá ředitelce. Koordinátoři individuálního plánování průběžně provádějí kontrolu
vedení individuálního plánu uživatelů. Ředitelka při obchůzkách průběžně kontroluje, aby
byly dodržovány vnitřní předpisy a stanovené postupy.
V roce 2017 byly vnitřní kontroly zaměřeny zejména na:
- dodržování pracovních postupů,
- dodržování bezpečnostních předpisů při používání pomůcek a zařízení,
- používání OOPP,
- vedení hlášení sester a předávání služeb,
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-

kontrola hygieny a úklidu,
kontrola stavu materiálu ve skladu potravin (soulad skladové evidence se
skutečností),
provádění péče o uživatele,
dodržování dezinfekčních plánů a ředění dezinfekce,
dodržování pracovních postupů u ranní toalety,
dodržování hmotností porcí masa,
docházka pracovníků a využívání pracovní doby,
čistota pracovních oděvů,
postup při zaučování nové pracovnice,
vedení pokladny, kontrola zůstatku pokladní hotovosti,
podávání stravy,
vedení mzdové agendy a pracovních výkazů,
prádelenský provoz,
vedení skladů a skladové evidence,
dodržování harmonogramů práce a pracovních postupů.

Při kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Drobná pochybení a závady byly
neprodleně odstraněny a pracovníci byli ihned poučeni o správném postupu.
Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,

Za rok 2017 jsme měli v pracovním poměru 64,28 úvazků pracovníků. Stanovený 4%
povinný podíl činí 2,57 pracovníka. Přímým zaměstnáváním osob se zdravotním postižením
jsme naplnili 2,30 úvazku a odebráním výrobků a služeb jsme naplnili dalšího 0,74 úvazku.
Celkem je to tedy 3,04 úvazku (tj. překročení povinného podílu o 0,47 úvazku).
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů,

V roce 2017 nikdo nepožadoval poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
v platném znění
Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace
se zprávou o činnosti

Seznámení se zprávou o činnosti za rok 2017 proběhne na poradě se zaměstnanci v měsíci
březnu. Jeden výtisk zprávy budou mít pracovníci k dispozici na oddělení. Zpráva bude do
15.3. 2018 zveřejněna i na webových stránkách organizace www.ddodry.cz.
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Poskytovaná služba Domov pro seniory (DpS)
Hospodaření v roce 2017 a složení nákladů a výnosů v %
Služba

Domov pro seniory
v tis.Kč

Číslo účtu

Skutečnost
k
31.12.2017

Název položky

% složení
nákladů a
výnosů

501

Spotřeba materiálu

2176,8

8,31

502

Spotřeba energie

1467,3

5,60

511

Opravy a udržování

1296,1

4,95

18,6

0,07

546,2

2,09

13677,3

52,24

4588,4

17,52

548,8

2,10

96,6

0,37

746,4

2,85

1018,7

3,89

1,9

0,01

26183,0

100,00

512, 513

Cestovné+ náklady na reprezent.

518

Ostatní služby

521

Mzdové náklady

524
525,527

Zákonné sociální pojištění
Jiné soc. poj a zákonné soc.
náklady

53x,54x

Ostatní náklady

551

Odpisy DNM a DHM

558

Náklady z DDHM

591

Daň z příjmů
Náklady celkem hlavní činnost
Náklady celkem doplňková
činnost

0,0

Náklady celkem HČ + DČ

26183,0

602/3,34,73,83 Výnosy od uživatelů za pobyt, FS

6552,9

25,03

6748,7

25,78

602/72

Výnosy PnP

602/74

Výnosy zdravotní pojišťovna

955,0

3,65

Výnosy ostatní + zaměstnanci

187,4

0,72

79,8

0,30

602/40,80,83
64x,66x

Ostatní výnosy

672/50

Transfery na poskyt. soc. služeb

9036,0

34,51

672/ ost

Transfery ostatní

2623,0

10,02

26182,8

100,00

Výnosy celkem hlavní činnost

44

Výnosy Doplňková činnost

0,2

Výnosy celkem DČ + DČ

26183

Hospod. výsledek hlavní činnost

Náklady z DDHM
Ostatní nákl.
1018,7
Spotřeba
67,80
4%
materiálu
0%
Odpisy DNM a DHM
2176,8
746,4
8%
Daň
z
příjmů
Zák. a ost.soc.
3%
1,9
nákl.
0%
220,80
1%

0

Složení nákladů v roce 2017
Spotřeba energie
1467,3
Spotřeba materiálu
6%
Opravy a udržováníSpotřeba energie
1296,1
Opravy a udržování
5%
Cestovné+
náklady na
reprezent.
Ostatní služby 18,6
0%
546,2

Zákonné
sociální
pojištění
4588,4
18%

2%

Mzdové náklady
13677,3
52%

Cestovné+ náklady na
reprezent.
Ostatní služby
Mzdové náklady

Zákonné sociální
pojištění
Jiné soc. poj a zákonné
soc. náklady
Ostatní náklady
Odpisy DNM a DHM
Náklady z DDHM
Daň z příjmů

45

Složení výnosů v roce 2017

Transfery
ostatní
2623,0
10%

Výnosy od
uživatelů za
pobyt, FS
6552,9
25%

Transfery na poskyt.
soc. služeb
9036,0
34%
Ostatní
výnosy
79,8
0%
Výnosy ostatní
+ zaměstn.
1%

Výnosy od uživatelů za pobyt, FS
Výnosy PnP
Výnosy zdravotní pojišťovna
Výnosy ostatní + zaměstnanci
Ostatní výnosy
Transfery na poskyt. soc. služeb
Transfery ostatní

Výnosy PnP
6748,7
26%

Výnosy zdravotní
pojišťovna
955,0
4%

1. Popis zařízení – viz souhrnná zpráva
2. Charakteristika poskytované služby – viz souhrnná zpráva
3.Uživatelé služby*: Domov pro seniory
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2017 – celkem 66
3.2

celkový počet uživatelů k 31. 12. 2017 a jejich rozdělení (viz tabulka):
Počty uživatelů

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2017, počty dle:

Ženy
3.3.1 Pohlaví
3.3.2 Věk

3.3.3 Stupeň závislosti

3.3.4 Typ
postižení

3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením

rozpětí
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
II středně těžká závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
těžké

hluboké
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické
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50
61,696,2
83,9
1
7
4
18
20
3

Muži Celkem Ženy
16

66

66,189,1
79
1
2
5
6
2
1

61,696,2
82,7
2
9
9
24
22
4

1
20

Z toho nově
přijatých
Muži

14
67,594,6
83,8
0

6
70,9 89
77,4
1

1
6
7

3
2

1
3

23

7

1

diagnózy
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) 13
a s psychiatrickou diagnózou
16
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou
3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině
služby
bez omezení pohybu
s částečným omezením
3.3.6 Mobilita
s úplným omezením
pohybu

3.3
3.4

3
16

3
18
29

4

3

19

3
9
4

6
27

6

1
4

33

8

1

5

obložnost v uplynulém roce činila 99,08 %
počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2017 je 65
z toho - žen
55
- mužů
10

3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu je 14,4 měsíce, u urgentních žádostí
7,4 měsíce

4 Personál:
Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků
Přímá péče
Pracovníci
v sociálních
službách

Přepočtený
stav (PS) ke
dni
31.12.2017

%

3,86

7,0

Úplné střední

16,25

29,7

7

13,0

Vyučen

24,36

44,65

15,96

29,4

Základní

10,28

18,65

7,71

14,0

Celkem
54,75
100
30,67
Pozn.: PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2017

56,4

Vzdělání

Pedagogičtí
pracovníci
1
PS

Vysokoškolské

%

Zdravotničtí
pracovníci

Sociální
pracovní
ci

THP

Ostatní

3

4

5

6

2
PS

%

PS

%

PS

0,43

0,8

5,49

9,9

%

1,7 3,1

PS

%

PS

%

1,7

3,1

0,86

1,55

2,9

5,25

0,86

1,55

7,54

13,7

2,57

4,65

13,01

23,6

Vyšší odborné

5

5,92

10,7

1,7

3,1

3,42

6,2

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2017

Viz souhrnná zpráva
47

6

Sociální podmínky uživatelů

6.1 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství (pokud je sociální zařízení mimo
pokoj uživatele, tak uvést i počet uživatelů na jedno sociální zařízení/koupelnu)

Zelená budova „Vila“ – 40 uživatelů Domov pro seniory
V tomto objektu se nachází 4 jednolůžkové pokoje a 18 dvoulůžkových pokojů. V nové části
objektu je sociální zařízení umístěno přímo u pokojů uživatelů, ve staré části budovy a
v podkroví se nachází na chodbě. V podkroví slouží 2 sociální zařízení 7 uživatelům. Ve staré
části vily slouží 2 sociální zařízení 10 uživatelům. Vhodné by bylo zvýšit počet sociálního
zařízení ve staré části budovy, bohužel to není stavebně proveditelné. V 1. patře objektu je k
dispozici velká koupelna.
V budově se v přízemí nachází jídelna, která je využívána i k pořádání volnočasových aktivit.
Dále zde uživatelé mají k dispozici „Obývák“, který využívají převážně uživatelé z přízemí i
jako jídelnu. K dispozici je zde velkoplošná televize. V prvním patře tohoto objektu je tzv.
„Klepárna“- chodba, kterou uživatelé velice rádi a často využívají při skupinových animacích.
Ve staré části vily, v hale, byl vybudován k posezení reminiscenční koutek. V podkroví se
nachází rehabilitace a multismyslová místnost pro provádění terapie Snoezelen. Byla
provedena oprava koupelen, aby lépe vyhovovaly péči poskytované závislejším uživatelům.
Žlutá budova „Domek“ – 1. patro 11 uživatelů Domov pro seniory
Uživatelé zde obývají 3 jednolůžkové pokoje a 4 dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením,
které je součástí pokojů. Uživatelé mají k dispozici jídelnu, také je zde kuchyňka, kde se
servíruje strava pro uživatele z tohoto poschodí.
Kuchyňku mohou uživatelé využívat také individuálně. Dále se na Domku v prvním patře
nachází jídelna pro uživatele Domova pro seniory a zákoutí pro posezení uživatelů.
V této budově se také nachází hlavní kulturní místnost „Tančírna, která je využívána
k pořádání většiny zájmových klubů a společensko-kulturních akcí. Tančírna je dále vybavena
knihovnou s širokou nabídkou knih, plátnem, dataprojektorem, televizí, počítačem
s internetem a interaktivní tabulí. V Tančírně najdeme také kuchyňku, která je využívána při
kulturních akcích a k zájmovým klubům.
V této budově se ve druhém patře nachází rehabilitace a zázemí pro personál.
Oranžová budova „Stará kuchyň“ – 15 uživatelů Domov pro seniory
Zde se nachází 5 jednolůžkových pokojů a 5 dvoulůžkových pokojů se sociálním zařízením
(jedno sociální zařízení slouží maximálně pro 4 uživatele), pracovna pro personál, jídelna pro
uživatele, kuřárna. V každém patře je zákoutí k posezení uživatelů. V 1. patře objektu je
k dispozici koupelna s vanou a sprchovým koutem.
Nachází se zde jídelna pro uživatele tohoto objektu, která slouží také jako místnost pro různé
aktivity a zájmové kluby. V jídelně se nachází televize s DVD přehrávačem, kterou mají
uživatelé k dispozici.
Ostatní údaje o službě (technický stav objektů, nabídka zábavy, práce s kvalitou….) viz
souhrnná zpráva, neboť se prolínají se službou Domov se zvláštním režimem.
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Poskytované služba Domov se zvláštním režimem
Hospodaření v roce 2017 a složení nákladů a výnosů v %
Služba

Číslo účtu

Domov se zvláštním režimem
Skutečnost
k
31.12.2017

Název položky

% složení
nákladů a
výnosů

501

Spotřeba materiálu

408,2

8,77

502

Spotřeba energie

195,2

4,19

511

Opravy a udržování

268,5

5,77

3,9

0,08

87,2

1,87

2402,6

51,61

806,3

17,32

93,7

2,01

3,7

0,08

169,6

3,64

512, 513

Cestovné+ náklady na reprezent.

518

Ostatní služby

521

Mzdové náklady

524

Zákonné sociální pojištění

525,527

Jiné soc. poj a zákonné soc. náklady

53x,54x

Ostatní náklady

551

Odpisy DNM a DHM

49

558

Náklady z DDHM

591

Daň z příjmů
Náklady celkem hlavní činnost
Náklady celkem doplňková činnost

216,2

4,64

0,3

0,01

4655,5

100,00

0,0

Náklady celkem HČ + DČ

4655,5

Výnosy od uživatelů za pobyt, FS

1132,1

24,39

602/72

Výnosy PnP

1647,0

35,48

602/74

Výnosy zdravotní pojišťovna

221,2

4,77

31,4

0,68

12,1

0,26

1220,0

26,28

378,7

8,16

4642,4

100,00

602/30,34

602/40,80,83 Výnosy jiné + zaměstnanci
64x,66x

Ostatní výnosy

672/50

Transfery na poskyt. soc. služeb

672/55,56

Transfery ostatní
Výnosy celkem hlavní činnost
Výnosy Doplňková činnost

13,1

Výnosy celkem HČ + DČ

4655,5

Hospod. výsledek hlavní činnost
HV doplňková činnost

-13,1
13,1

HV HČ + DČ

0,0

50

Jiné soc.
poj a
Odpisy DNM
zákonnéOstatnía DHM
Náklady z
soc. náklady169,6
DDHM
náklady 3,7 4%
216,2
93,7
0%
5%
2%

Složení nákladů v roce 2017

Daň z příjmů
0,3
Spotřeba materiálu
0%
408,2
Spotřeba
9%
energie
Opravy a udržování
195,2
268,5
4%
6%

Zákonné
sociální
pojištění
806,3
17%

Cestovné+ náklady
na reprezent.
3,9
0%

Mzdové náklady
2402,6
51%

Ostatní služby
87,2
2%

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné+ náklady
na reprezent.
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální
pojištění
Jiné soc. poj a
zákonné soc. náklady
Ostatní náklady
Odpisy DNM a DHM
Náklady z DDHM
Daň z příjmů

Transfery ostatní
378,7
8%

Výnosy jiné
+ zaměstn.
34,00
1%

Transfery na
poskyt. soc.
služeb
1220,0
26%

Ostatní
výnosy
12,1
0%

Složení výnosů v roce 2017 ALDa

Výnosy od
uživatelů za
pobyt, FS
1132,1
24%

Výnosy od uživatelů za pobyt, FS
Výnosy PnP
Výnosy zdravotní pojišťovna
Výnosy jiné + zaměstnanci
Ostatní výnosy
Transfery na poskyt. soc. služeb

Výnosy PnP
1647,0
36%

Výnosy zdravotní
pojišťovna
221,2
5%

1. Popis zařízení – viz souhrnná zpráva
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Transfery ostatní

2. Charakteristika poskytované služby – viz souhrnná zpráva
3. Uživatelé služby*: Domov se zvláštním režimem (ALDa)
3.1.schválená kapacita zařízení pro rok 2017 – celkem 11
3.2.

elkový počet uživatelů k 31. 12. 2017 a jejich rozdělení (viz tabulka):
Počty uživatelů

Rozdělení uživatelů k 31. 12. 2017, počty dle:

Ženy
3.3.1 Pohlaví
3.3.2 Věk

3.3.3 Stupeň závislosti

3.3.4.1 osoby s mentálním
postižením
3.3.4 Typ
postižení

rozpětí
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
II středně těžká závislost
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
těžké

8
73,8 –
91,7
84,2

1
1
6

hluboké
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením
(tělesné + mentální postižení), osoby bez psychiatrické
diagnózy
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) 5
a s psychiatrickou diagnózou
3
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou

3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině
služby
bez omezení pohybu
s částečným omezením
3.3.6 Mobilita
s úplným omezením
pohybu

1
3
4

Z toho nově
přijatých

Muži Celkem Ženy
2

10

85,9 – 73,8 –
86,7
88,9
86,3
84,6

2

Muži

7
0
73,8 –
91,7
82,8

1
1
8

1
1
5

7

4

3

1

1
3

1

6

6

2

2

3.3.obložnost v uplynulém roce činila 97,86 %.
3.4.počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2017 je 38
z toho - žen
26
- mužů
12
3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu je 17,5 měsíců, u urgentních zájemců
činí 6,8 měsíce

52

4Personál:
Počet pracovníků
celkem

Počet pracovníků
Přímá péče

Vzdělání

Přepočtený
stav (PS) ke
dni
31.12.2017

%

4,5

7,0

Pedagogičtí
pracovníci
1
PS

Vysokoškolské

Pracovníci
v sociálních
službách

%

Zdravotničtí
pracovníci

Sociální
pracovní
ci

THP

Ostatní

3

4

5

6

2
PS

%

PS

%

0,5

0,8

6,4

9,9

PS

%

PS

2

3,1

2

%
3,1

PS

%

1

1,55

3,38

5,25

1

1,55

8,8

13,7

3

4,65

15,18

23,6

Vyšší odborné
Úplné střední

19,13

29,7

8,35

13,0

Vyučen

28,8

44,65

19

29,4

Základní

12

18,65

9

14,0

Celkem
64,43
100
36,35
Pozn.: PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2017

5

56,4

6,9

10,7

2

3,1

4

6,2

Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2017

Viz souhrnná zpráva
6

Sociální podmínky uživatelů

6.1 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství (pokud je sociální zařízení mimo
pokoj uživatele, tak uvést i počet uživatelů na jedno sociální zařízení/koupelnu)

Budova „Domek“ - přízemí 11 uživatelů Domov se zvláštním režimem
V přízemí této budovy se nachází oddělení domova se zvláštním režimem „ALDa“. Uživatelé
obývají 3 jednolůžkové a 4 dvoulůžkové pokoje. Dva pokoje (jeden jednolůžkový a jeden
dvoulůžkový pokoj) mají samostatné sociální zařízení přímo u pokojů. V ostatních případech
je sociální zařízení přímo umístěno v předsíňkách a je společné pro 2 nebo 3 pokoje.
Uživatelé tohoto oddělení zde mají jídelnu, která slouží zároveň jako denní místnost „obývák“. V obýváku je uživatelům k dispozici velkoplošná televize, DVD přehrávač,
videopřehrávač a rádio. Místnost je dále vybavena velkým stolem, židlemi, gaučem s křesly a
velkým akváriem.
V této budově se také nachází hlavní kulturní místnost „Tančírna, která je využívána
k pořádání většiny zájmových klubů a společensko-kulturních akcí. Tančírna je dále vybavena
knihovnou s širokou nabídkou knih, plátnem, dataprojektorem, televizí, počítačem
s internetem a interaktivní tabulí. V Tančírně najdeme také kuchyňku, která je využívána při
kulturních akcích a k zájmovým klubům.
V této budově se ve druhém patře nachází rehabilitace a zázemí pro personál.
Ostatní údaje o službě (technický stav objektů, nabídka zábavy, práce s kvalitou….) viz
souhrnná zpráva, neboť se prolínají se službou Domov pro seniory.
Fotografie byly použity se souhlasem uživatelů
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Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci
jméno:

Ing. Pavlína Koláčková, Bc. Iveta Šťastná

datum:

28.2.2018

telefon:

723 049 017, 556 730 133

e-mail:

kolackova@ddodry.cz

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poděkování od příbuzných
Snoezelen ukázka terapie
Obrázková smlouva Domov se zvláštním režimem (ALDa)
Stručný průvodce ubytováním v Domově se zvláštním režimem (ALDa)
Časopis a tak tu žijeme říjen – prosinec 2017
Zpráva o plnění úkolů za rok 2017
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Příloha č. 2 ke zprávě o činnosti

SNOEZELEN
59

Dne: 10. 04. 2017
Téma: Konvalinky
Uživatelka:

Horváthová Angela (DpS), Červenková Markéta (ALDa),
imobilní uživatelky
Doba trvání: 60 minut
Příprava:
Hudba – písně o konvalinkách, obrázky – vazby konvalinek i volně rostoucí
v přírodě, esence vůně konvalinek (v aromalampě i na vatovém tamponu), tmavě šedý výkres,
nalepené zelené lístky, připravené voskovky – bílá a zelená, lepidlo, masážní pomůcka – na
masáž vlasové části hlavy.
Zapnuta veškerá výbava snoezelenu.
Oslovené smysly:

Cíl:

Čich (orofaciální stimulace)
Hmat (taktilně haptická stimulace)
Zrak (optická stimulace)
Sluch (auditivní stimulace)
Navázání komunikace, oslovení výše uvedených smyslů.

Terapie vedena pracovníky: Janíčková Renáta, Martinátová Marta
Paní Horváthovou jsem oslovila hned po snídani v 8:00 hodin. Vše jsem jí vysvětlila – co se
bude dít, kde, kdy a proč. Paní Horváthová souhlasila a domluvily jsme se na 10:00 hodin. Po
dovezení do Snoezelnu jsem ji s místností seznámila a uložila ji
do perličkového vaku. Paní Horváthová poslouchala hudbu,
poznala také interprety – Simonovou a Chladila. Poznala květy
konvalinek, řekla, že je mívala na zahrádce. Uhodla i vůni.
S dopomocí dokázala obtáhnout list zelenou barvou a vybarvit
květ bílou barvou. Pak vatičkou potřela květy, aby hezky
voněly. Společný výtvor v konečné fázi se jí velmi líbil a
s radostí si jej odnesla s sebou a vystavila u postele. Díky této
terapii se komunikace velmi rozvinula. Probraly jsme spolu
následující témata – svatba, zahrada, chov husí, vaření, manžel,
rodinné oslavy, dcera. Snažila jsem se paní Horváthové dávat
jednoduché otázky a sledovat o dané téma její zájem. Paní
Horváthová byla velmi spokojená, vše se jí líbilo a na závěr
jsem se zeptala, jestli je spokojená s jídlem v našem DO a
odpověděla, že by přivítala častěji lehké večeře – brambory
s kyškou. Rozloučily jsme se a moc mě potěšilo, že si stále
pamatuje moje jméno. Bude se těšit na další setkání.
(Martinátová Marta)
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Paní Červenková zpočátku nejevila zájem o komunikaci. Měla
zavřené oči a na můj hlas nereagovala. Vzala jsem tedy
kytičky umělých konvalinek a vložila ji do rukou paní
Červenkové. Paní Červenková otevřela oči a kytičku si v ruce
osahávala a čichala k ní. Vzala jsem
vatu namočenou do konvalinkové
esence a vložila ji paní Červenkové
do prstů a instruovala ji. Ihned
zareagovala přivoněním. Na otázku,
jestli jí kytka voní, odpověděla:
„Ano“. Potom jsme společně
nalepily vystřižené listy konvalinky
na černý papír a dokreslily hlavičky
bílých květů. Paní Červenková
reagovala velice pozitivně. Zapojila
se do rozhovoru, usmívala se a po
celou
dobu
držela
kvítky
konvalinky v rukou. Po chvíli byla
na paní Červenkové vidět únava –
začala přivírat oči a přestala reagovat. Zeptala jsem se jí, jestli se jí
tady líbilo a jestli by to chtěla ještě někdy zopakovat. Usmála se a
odpověděla: „Ano“. (Janíčková Renáta)
Fotografie použity se souhlasem uživatelek.
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Příloha č. 3 ke zprávě o činnosti

OBRÁZKOVÁ
SMLOUVA

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
„ALDa“

62

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM
V ODRÁCH
NA HRANICKÉ ULICI 662/58

PRO 11 ŽEN A MUŽŮ
STARŠÍCH 65 LET
S ONEMOCNĚNÍM
ALZHEIMEROVOU
63

CHOROBOU A JINÝMI
TYPY DEMENCE
VŠE S VÁMI PŘEDEM
DOMLUVÍME - CO VŠE
POTŘEBUJETE:

64

UBYTOVÁNÍ
JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ

CENA:
167,-- - 180,-- ZA DEN
65

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

CENA:
66

162,-- - 175,-- ZA DEN
JÍDLO

67

CENA STRAVY ZA DEN
SE SVAČINOU – Kč 134,10
Snídaně
Kč 14,-Oběd
Kč 28,70

Svačina
Kč 10,--

Večeře
Kč 18,40
68

Provozní režie na přípravu stravy – 63,--

CENA STRAVY ZA DEN
BEZ SVAČINY – Kč 124,10
Snídaně
Kč 14,--

Oběd
Kč 28,70

Večeře
Kč 18,40

69

Provozní režie na přípravu stravy – 63,--

ÚKLID

70

PRANÍ A ŽEHLENÍ
71

72

POMOC PŘI MYTÍ A
KOUPÁNÍ

73

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
VE DNE I V NOCI

74

PÉČE LÉKAŘKY

2x TÝDNĚ
PÉČE ZDRAVOTNÍ SESTRY

75

VE DNE I V NOCI
REHABILITACE

76

ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB
PEDIKÉRA, KADEŘNICE,
HOLENÍ

77

NÁKUPY

78

PODPORA A POMOC PŘI
VYŘIZOVÁNÍ OSOBNÍCH
ZÁLEŽITOSTÍ

79

POMOC PŘI
HOSPODAŘENÍ S PENĚZI
(nákupy, úhrada za
pobyt,…)

80

SMLOUVU MŮŽEME
UZAVŘÍT

A PODEPSAT
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Příloha č. 4 ke zprávě o činnosti

Stručný obrázkový průvodce ubytováním
v Domově se zvláštním režimem – „ALDa“
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Předkládáme Vám

KATALOG fotografií
pokojů a společných prostor.
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Domov se zvláštním režimem – „ALDa“
je v přízemí budovy zvané „Domek“.
Budova je bezbariérová, s výtahem.
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VCHOD A VSTUPNÍ PROSTORY
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„OBÝVÁČEK“
– prostor, v němž se uživatelé stravují,
tráví svůj čas s ostatními uživateli nebo
s rodinou. Mohou zde sledovat i televizi.
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OŠETŘOVNA

V prostorech ,,ALDy“ se nachází také
šatna pro zaměstnance, dále kuřárna.
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KUCHYŇKA

V kuchyňce je uživatelům i návštěvám
k dispozici
mikrovlnná
trouba
a
rychlovarná konvice. Dále se zde
nachází také myčka nádobí a lednice,
kde si mohou uživatelé uskladnit
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potraviny. Před kuchyňkou jsou várnice
s teplým čajem.
Kapacita „ALDy“ je 11 míst.
Uživatelé
jsou
ubytováni
ve
3
jednolůžkových
a
4
dvoulůžkových
pokojích. Součástí některých pokojů je
terasa.
Všechny pokoje jsou vybaveny dřevěným
nábytkem – elektrická polohovací postel,
skříň, stůl, židle, police, noční stolek
(komoda, křeslo). Po domluvě si může
uživatel
pokoj
dovybavit
vlastním
nábytkem, také vyzdobit svými oblíbenými
předměty (obrazy, fotografie, sošky,
květiny, apod.).
V každém pokoji je LCD televizor,
dorozumívací zařízení a centrální rozhlas.
Cena ubytování je stanovena podle počtu
lůžek na pokoji a sociálního zařízení (vlastní
nebo společné) a zahrnuje pronájem pokoje,
dodávku tepla, studené a teplé vody,
energii, praní a žehlení prádla, úklid pokoje
a technickou údržbu pokoje.
89

JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ
- součástí pokoje je vlastní sprcha a WC
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JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ
- se společnou sprchou a WC
pro 3 osoby
- vstup na terasu

DVOULŮŽKOVÝ
POKOJ
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- se společnou sprchou a WC pro 3
osoby
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DVOULŮŽKOVÝ POKOJ
- s vlastní sprchou a WC
- vstup na terasu
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DVOULŮŽKOVÝ POKOJ
- se společnou sprchou a WC pro 5 osob
- vstup na terasu
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DVOULŮŽKOVÝ POKOJ
- se společnou sprchou a WC pro 5 osob
- vstup na terasu
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JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ
- se společnou sprchou a WC pro 5 osob
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Podrobnější informace o další nabídce
našich služeb (stravování, zdravotní
péče, péče o uživatele, apod.) si můžete
přečíst v tištěném materiálu:
„Průvodce Domovem Odry“,
popř. Vám informace sdělí zaměstnanci
- ředitelka, sociální pracovnice, vedoucí
zdravotně-sociálního úseku, vedoucí
přímé péče.
Uživatelé „ALDy“ mohou využívat
ostatní vnitřní i venkovní prostory
Domova Odry (k odpočinku, posezení
s příbuznými, ke kontaktu se zvířaty,
apod.).
Naleznete je na následujících stranách.
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REHABILITACE

98

„TANČÍRNA“
- společenská místnost

99

SNOEZELEN
– relaxační místnost

100

HŘIŠTĚ

101

SMYSLOVÝ SKLENÍK

102

ALTÁN S KRBEM

103

104

105

SELSKÝ DVŮR

KOLUMBÁRIUM

106
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Příloha č. 6 ke Zprávě o činnosti
Domov Odry, příspěvková organizace
Hranická 410/56, Odry, 742 35
IČ: 48804894 www.ddodry.cz

Plnění stanovených úkolů rok 2017
1. Nadále udržet minimálně 0,3 pracovního úvazku pro osoby s mentálním
postižením z řad uživatelů jiných sociálních služeb.
Stále zaměstnáváme pracovníka na 0,3 úvazku na pozici údržba ploch a zeleně. Tento
pracovník je uživatelem sociální služby „Centrum denních služeb“ v Odrách.
2. Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferovat
přímé zaměstnávání před jinými formami plnění. V případě naplňování
povinného podílu jinou formou než přímým zaměstnáváním uvést zdůvodnění.
Za rok 2017 jsme měli v pracovním poměru 64,28 úvazků pracovníků. Stanovený 4%
povinný podíl činí 2,57 pracovníka. Přímým zaměstnáváním osob se zdravotním
postižením jsme naplnili 2,30 úvazku a odebráním výrobků a služeb jsme naplnili
dalšího 0,74 úvazku. Celkem je to tedy 3,04 úvazku (tj. překročení povinného podílu
o 0,47 úvazku).
3. V souladu s „Pravidly pro provoz Nákupního systému MSK“ zabezpečit
naplňování základních cílů Nákupního systému MSK, jehož prostřednictvím jsou
realizovány nákupy v rozsahu veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Nákupní portál MSK využíváme v souladu s „Pravidly pro provoz Nákupního systému
MSK“. Využíváme jej hlavně pro nákup drogérie, potravin a kancelářských potřeb za
výhodné ceny. V menší míře objednáváme přes portál osobní ochranné pracovní
pomůcky. Plníme předepsanou evidenční povinnost u stanovených komodit,
zaznamenáváme i drobné nákupy.
V roce 2017 jsme přes portál realizovali nákupy materiálu, potravin a kancelářských
potřeb v hodnotě 652.773,- Kč. Dodavatelé dodávají materiál v předepsaných lhůtách.
V závěru roku se na portále projevilo zvýšení cen potravin, tudíž dodavatelé nebyli
schopni dodávat potraviny za vysoutěžené ceny. U potravin by bylo vhodné rozšířit
sortiment a doplnit obrázky a rozšířit možnost objednávaní na kusy (nejenom celá
balení). Využili jsme i možnost objednání elektrospotřebičů za výhodné ceny s
prodlouženou zárukou.
4. Na všech materiálech, médiích, vstupech a výstupech organizace aktivně
propagovat korporaci MSK v souladu s manuálem jednotného vizuálního stylu
MSK.

108

Prvky povinné publicity používáme na
všech možných médiích, materiálech a
dokumentech. Služební auta byly
opatřeny polepy s logem. Jednotlivé
budovy byly označeny cedulemi
s logem. Webové stránky organizace
www.ddodry.cz obsahují informaci, že
jsme příspěvkovou organizací MSK a
taktéž příslušná loga. Logo obsahují i
vizitky s kontakty na pracovníky.
Vlajka

Logem je opatřena i „Závěrečná zpráva o
činnosti“. Prvky jednotného vizuálního styku
MSK se objevují postupně i na všech našich
vnitřních dokumentech při jejich aktualizacích
a jsou taktéž uváděny na všech listinách a
dokumentech směřujících vně organizace, i na
dokumentech určených pro uživatele např.
časopis pro uživatele. Logo bylo umístěno na
vlajce Domova i propagačním bulletinu (viz
foto).

Propagační bulletin 1

5.

Na základě „Metodiky pro koordinování dobrovolnické služby v pobytových
sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením“, která vznikla v rámci
projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“ aktualizovat
vnitřní pravidla organizace pro působení dobrovolníků při poskytování sociálních
služeb.
Rádi spolupracujeme s dobrovolníky, kteří našim uživatelům zpříjemňují pobyt
v našem Domově. Uživatelé jsou velmi rádi, když s nimi někdo tráví svůj volný čas,
naslouchá jim, povídá si s nimi… Dle doporučené metodiky jsme aktualizovali vnitřní
směrnici „Spolupráce s dobrovolníky v DO“ viz příloha č.1. Spolupráce
s dobrovolníky probíhá v rámci neakreditovaného dobrovolnického programu.
Nespolupracujeme s dalšími organizacemi, které se zabývají dobrovolnickou činností.
Organizace jsme oslovili, bohužel v naší oblasti tyto organizace nepůsobí. Budeme
doufat, že se to v budoucnu změní. Oslovování dobrovolníků provádíme několikrát za
rok. Oslovujeme bývalé pracovníky Domova, studenty, praktikantky, návštěvníky,
veřejnost, příbuzné našich uživatelů na schůzkách a akcích, které pořádáme. Na našich
webových stránkách www.ddodry.cz, máme umístěnou informaci, že přivítáme pomoc
dobrovolníků a jednou za rok dáváme výzvu do Oderského zpravodaje. Se zájemcem o
výkon dobrovolnické činnosti je veden rozhovor ke zjištění jeho dovedností, zájmů,
109

zálib, časových možností, očekávání, osobnostních předpokladů aj. Následně je
s dobrovolníkem sepsána smlouva o výkonu dobrovolnické služby, upravený vzor
smlouvy viz příloha č.2. Dobrovolník je seznámen s pravidly bezpečnosti a PO,
mlčenlivostí, s etickým kodexem, prochází vstupním vzděláváním, je proškolen o
standardech kvality sociálních služeb, je seznámen se svými právy a povinnostmi,
kompetencemi, provozem organizace, možnými riziky aj. Dobrovolník je informován,
které činnosti může vykonávat a naopak, které mu nepřísluší. Koordinaci
dobrovolnické činnosti provádí vedoucí sociální pracovnice, která je dobrovolníkovi
nápomocna při jeho činnostech v Domově. Vedoucí sociální pracovnice vytipuje
uživatele, za kterým bude dobrovolník docházet a seznámí je spolu. Dobrovolníkovi
předává potřebné informace o uživateli, kterého bude navštěvovat. Dohlíží na
„zapracování“ dobrovolníka a domlouvání návštěv. Zpětně zjišťuje, zda jsou návštěvy
dobrovolníka pro uživatele přínosné a je s nimi spokojen. Při své činnosti se
dobrovolník může kdykoliv obrátit na personál. Dobrovolníci vyplňují výkaz
dobrovolníka, kde jsou evidovány hodiny jejich činnosti v Domově. Dobrovolníci jsou
zváni na akce, které Domov pořádá. Ředitelka Domova 1x ročně dobrovolníkům zasílá
písemné poděkování a na letní „zahradní slavnosti“ veřejně vyzdvihuje jejich
záslužnou činnost.
Dobrovolnická činnost je pro uživatele velmi přínosná, přivítali bychom větší počet
dobrovolníků. Velmi důležité je se zpočátku dobrovolníkovi intenzivně věnovat a tzv.
ho doprovázet při jeho činnosti v Domově, je nutné ptát se ho na jeho pocity,
poskytovat mu potřebné informace a rady, být mu průvodcem a ocenit jeho činnost
pochvalou, aby získal jistotu a naplnění pocitu užitečnosti.
6. Za každou zpracovanou službu – zpracovat přehledy o počtu evidovaných
žadatelů o poskytnutí sociální služby, jedná se o žadatele, u kterých byla zjištěna
nepříznivá sociální situace (osobním jednáním) a aktuální potřebnost dané
sociální služby. Zpracovat přehled o počtu odmítnutých žadatelů o poskytnutí
sociální služby z jiných než kapacitních důvodů. U takto odmítnutých žadatelů
uvést důvody neposkytnutí sociální služby.
Zpracovat přehled o výši a počtu přiznaných příspěvků na péči stávajících
uživatelů služby, vč. Žádostí v řízení a žádostí o navýšení výše přiznaného
příspěvku na péči.
Požadované přehledy byly zpracovány za službu Domov pro seniory i Domov se
zvláštním režimem ve stanovených termínech a byly zaslány emailem Mgr. Haně
Čtveráčkové.
7. Plnit úkoly organizace, které si organizace v rámci závěrečné zprávy o činnosti
stanovila jako stěžejní cíle k realizaci v roce 2017 a které jsou v souladu se
strategickými dokumenty Moravskoslezského kraje.
 Obhájit certifikát Vážka.
V červnu 2017 proběhla recertifikace Vážka ve službě Domov se zvláštním režimem
(ALDa). Před samotným auditem byl na schůzkách týmu zpracován dotazník, kde
jsme uvedli informace k jednotlivým hodnoceným oblastem auditu a také změny,
které ve službě nastaly od minulého auditu, který proběhl v roce 2015. V průběhu
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samotného auditu auditorský tým ověřoval soulad poskytnutých informací se
skutečností pohovorem s jednotlivými pracovníky a pozorováním poskytované péče
uživatelům s onemocněním demence a Alzheimerovou chorobou. Obě auditorky
v závěru konstatovaly vysokou kvalitu námi poskytovaných služeb, vyzdvihly kritéria,
u kterých dosahujeme nadstandartní úroveň např. aktivity pro uživatele,
individualizovaná péče, důstojnost, výživa a hydratace, kvalifikace v demencích.
Auditem jsme prošli opět úspěšně. Při hodnocení kritérií jsme získali 91,9 bodů a to i
přesto, že se hodnocení zpřísňuje, protože se standart poskytovaných sociálních služeb
neustále zvyšuje a co bylo nedávno ještě nadstandartní, je nyní již ve službách
standardem. V některých oblastech již nemůžeme dosáhnout lepšího hodnocení,
neboť nám tomu brání např. architektonické uspořádání budovy nebo položení areálu
Domova a další faktory, které již nemůže vlastními silami ovlivnit a zlepšit. Auditorky
by přivítali i větší počet pracovníků v sociálních službách a stálou přítomnost
zdravotnického pracovníka v této službě. Největší odměnou pro nás bylo konstatování
auditorského týmu, že by svým blízkým naše zařízení doporučili, což je velmi
potěšující. Certifikát „Vážka“ jsme úspěšně obhájili a jeho platnost nám byla
prodloužena do roku 2019 viz příloha č. 3.
 Natočit film o provádění bazální stimulace v Domově Odry
Nejdříve byl sepsán scénář, abychom si ujasnili, co vše chceme ve filmu ukázat a
v jakém sledu. Následně postupně probíhalo natáčení jednotlivých pasáží. Poté byly
jednotlivé šoty upraveny, sestříhány do filmu, některé obrazy byly doplněny titulky a
textem a jednotlivé prováděné prvky bazální stimulace byly namluveny doprovodným
slovem. Film byl ozvučen příjemnou hudbou. Pro oživení byl film doplněn i o ukázky
různých vhodných animací v Domově. Součástí jsou i ukázky fotografií ze života
v Domově. Ve filmu jsou obsaženy všechny prvky konceptu bazální stimulace –
iniciální dotek, ukázky somatické, vestibulární, vibrační, optické, auditivní, orální a
taktilně haptické stimulace, vč. používání vhodných pomůcek. Film bude sloužit jako
prezentace naší práce pro nové pracovníky, příp. stážisty a praktikanty, kteří v našem
Domově absolvují praxi. Využit bude i pro pracovníky jiných poskytovatelů
sociálních služeb, kteří u nás absolvují akreditovaný kurz „Úvod do dobré praxe
v Domově Odry“, kdy naše pracovnice prakticky předvádí ukázky z bazální stimulace
prováděné v našem Domově. Taktéž film využijeme k prezentaci naší práce při
resupervizi Bazální stimulace, kdy budeme obhajovat mezinárodní certifikát
„Pracoviště bazální stimulace“, jehož držiteli jsme od roku 2008.
 Připravit výstavu v Infocentru Odry k životnímu jubileu 100 let uživatelky M.
Červenkové
Uživatelka M.Č. by se v květnu 2017 dožila
významného jubilea 100 let. Bohužel pár
dnů před tímto výročím zemřela. Výstava
proto byla uspořádána in memoriam
(pozvánka viz příloha č. 4). Paní M.Č. byla
úžasná dáma, která měla velmi zajímavý a
naplněný život. Na výstavě byly se
souhlasem jejich blízkých vystaveny střípky
z jejího života - ukázky jejich ručních prací a
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část z její soukromé sbírky fotografií slavných osobností herců, zpěváků a sportovců.
Byla uspořádána vernisáž za účasti jejich blízkých a přátel, na níž byly vzpomenuty
zajímavá fakta z jejího bohatého života. Výstavka se setkala s velmi pozitivním
ohlasem u veřejnosti. Část výstavky byla následně přesunuta do Domova, kde je
nainstalována ke zhlédnutí pro návštěvníky.
 Vytvořit obrázkový katalog jídel
Obrázkový katalog jídel byl vytvořen viz příloha č. 5 ukázky z katalogu. Katalog je
rozčleněn dle jednotlivých typů jídel – polévky, přílohy, sladká jídla, moučníky,
hlavní jídla, saláty. Fotografie jídla je v katalogu zhotovena na celou stranu A4.
Využíváme členěné talíře, barevné talíře, barevné tácky pod talíře aj. Katalog jídel
slouží pro názornou ukázku jídel hlavně uživatelům s onemocněním demence a
Alzheimerovou chorobou. Uživatelé mají možnost si vybrat z nabídky jídla z
jídelníčku a pro snazší orientaci, představu a připomenutí nabízeného jídla je používán
katalog jídla, aby jim byl ulehčen výběr a mohli se sami rozhodnout, co si přejí k jídlu.
Katalog je průběžně doplňován o další nová jídla, která jsou zařazována do jídelníčku.
Pokud do jídelníčku zařazujeme nové jídlo, zjišťujeme knoflíkovou metodou
(uživatelé vhodí knoflík do skleničky, že jim jídlo chutnalo). Podle toho buď jídlo do
jídelníčku zařadíme opakovaně nebo ho nezařadíme vůbec (pokud uživatelům
nechutnalo).
 Uspořádat akreditovaný kurz „Dobrá praxe v Domově Odry“ pro pracovníky
jiných poskytovatelů sociálních služeb.
V roce 2017 jsme měli v plánu uspořádat opět 2 běhy našeho akreditovaného kurzu
„Dobrá praxe v Domově Odry“ pro zájemce poskytovatelů z jiných sociálních služeb.
Zájem o účast v tomto kurzu byl opět velký. Jelikož je počet účastníků v kurzu
omezen a lépe se diskutuje a odpovídá na dotazy kurzistů v menší skupině, museli
jsme uspořádat kurzy tři, abychom zájemce uspokojili, kurzu se zúčastnilo 33
pracovníků. Zájem je i o stáže a praxe v našem zařízení. Stáž v našem Domově
absolvovalo 17 pracovníků z jiných služeb, 5 studentů vysokých škol u nás
vykonávalo odbornou praxi a 15 studentů Střední pedagogické a střední zdravotnické
školy Sv. Anežky české k nám docházelo celý rok na pravidelnou ošetřovatelskou
praxi. Výnosy za vzdělávání činily 26.400,- Kč. Zpětné vazby účastníků stáží a
školení jsou velmi pozitivní viz příloha č. 6.
 Propojení generací
V roce 2017 jsme se zaměřili na spolupráci s různými subjekty v okolí (školy, školky,
středisko volného času), abychom ukázali dětem a mládeži život seniorů v Domově a
naopak seniorům přiblížili život dnešních dětí a zpříjemnili jim chvilky pobytem mezi
omladinou. V dnešní době se děti a mládež velmi málo setkává se seniory, kteří jsou
závislí na podpoře a péči jiných osob, neví, co tato péče obnáší, je jim to cizí. Starším
dětem a mládeži jsme chtěli seniory představit jako osobnosti, které prožily zajímavý
a mnohdy těžký život a mají spoustu životních zkušeností a zážitků. Uskutečnili jsme
spoustu společných akcí, které byly zajímavé a poučné pro obě strany, jak pro naše
seniory, tak pro děti a mládež.
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Navázat spolupráci se Střediskem volného času Odry – uskutečnit společné
aktivity dětí se seniory
Společné setkání seniorů s dětmi se konalo opakovaně. Děti přišly uživatele
navštívit do Domova a společně spolu tvořily výrobky z keramické hlíny.
Senioři na oplátku děti navštívili ve Středisku volného času v keramickém
kroužku a pokračovali ve společném tvoření. Jejich výrobky byly nakonec
vypáleny v keramické peci a jejich výtvory posloužily pro výzdobu Domova a
některé výrobky si odnesly děti.
Navázat spolupráci se Základní školou v Odrách – uspořádat besedu seniorů
se žáky ZŠ
Byly uspořádány dvě společné besedy seniorů a žáků. Žáci základní školy si na
každou besedu připravili krátké kulturní vystoupení pro naše uživatele – hru na
harmoniku nebo kytaru a zpěv nějakých známých písní. Po vystoupení
následovala společná beseda. Žáci měli pro seniory připravené otázky a
uživatelé jim jejich dotazy zodpověděli. Diskuse byla vždy velmi živá a
poučná a žáci i senioři si společná setkání užili. Senioři vzpomínali na své
mládí a dětství, na svá školní léta, na učitele, jak používali často rákosku, jak
museli doma pracovat a nemohli se do školy připravovat. Všichni uživatelé
vzpomínali na školu rádi, přesto, že měli přísné učitele. Uživatelé se ptali dětí
na jejich oblíbené předměty, zájmy, záliby, zda už mají vybráno své budoucí
povolání, zajímal je názor dětí na společné zkoušky z matematiky. Uživatelé
také vzpomněli na válečná léta, bídu a další útrapy. Žáci mnohdy zůstali
v úžasu, když slyšeli, jak se tehdy žilo. Pro dnešní děti je to nepředstavitelné.
Žákům byla předvedena ukázka z reminiscence na téma „Škola“, také jim byl
prezentován život v Domově dříve a dnes, jaké služby poskytujeme a
nabízíme.
Navázat spolupráci s mateřskou školkou „Senioři do školky“
Byla navázána spolupráce s mateřskou školou. Senioři navštívili několikrát
děti v mateřské školce. Byli u vytržení, jak jsou dnes školky vybaveny, kolik
mají děti hraček. Ve školce vždy seniory velmi mile přivítali. Děti měli
připravené krátké vystoupení a občerstvení, společně pak trávili čas různými
aktivitami, soutěžemi a hrami. Senioři dětem na oplátku přinesli taky drobné
dárečky. Na jednu z návštěv ve školce si senioři sebou vzali různé dobové
předměty a děti tipovaly, k čemu sloužili. Při další návštěvě ve školce si
společně opekli párky na ohništi. Děti z mateřské školky navštívily několikrát
seniory na oplátku v Domově. V Domově proběhlo společné malování
velikonočních vajíček a pletení pomlázek. Děti si také připravili Mikulášské a
čertovské vystoupení a společně si u nás ve dvojicích (vždy jeden senior a
jedno dítě tvořili tým) zahráli Ruské kuželky. Všechna tato setkání s dětmi
byla úžasná a měla neskutečně pohodovou a pozitivní atmosféru. Užili si je jak
senioři, tak děti, vždy se na další setkání nesmírně těšili. Setkání s dětmi
uživatele velmi nabíjí energií, vždy odcházeli s rozzářenými tvářemi a dobrou
náladou. Děti byli při prvním setkání zpočátku ostýchavé, ale při následných
setkání již vše probíhalo bezprostředně a uvolněně. Všichni se již těší na další
shledání. Příloha č.7 fotky z akcí s dětmi.

 zapojit se do projektu NutriAction
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Zapojili jsme se do screeningového projektu NutriAction, který připravila společnost
Nutricia ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR. Cílem projektu
bylo zmapovat stav výživy v Domovech pro seniory a v Domovech se zvláštním
režimem a získat tak reálná data. Pobyt seniora v zařízení sociální péče je považován
za rizikový faktor pro rozvoj malnutrice (resp. podvýživy). Pokud v průběhu péče o
seniora není malnutrice rozpoznána, má to negativní dopad na zdravotní prognózu
seniora a kvalitu jeho života. Včas nerozpoznaná a neléčená malnutrice vede ke ztrátě
pohyblivosti, soběstačnosti, k infekcím, zápalům plic, proleženinám, nehojení ran a
dalším zdravotním komplikacím. Nutriční stav seniorů je mnohdy velmi
neuspokojivý, neboť je ovlivňován řadou negativních faktorů. Jsou to: výskyt
chronických nemocí, imobilita, užívání současně více léků, snížená mobilita, deprese
nebo onemocnění demence. Během roku se 2 x vyplňovaly screeningové dotazníky
viz příloha č.8, které byly následně anonymně zaslány ke statistickému zpracování.
Výstupem účasti na tomto projektu bylo vyhodnocení statistik výživy seniorské
populace a upozornění na riziko vzniku malnutrice u konkrétních uživatelů. Práce na
tomto projektu nás upozornila na možná další rizika spojená s nedostatečnou výživou
našich seniorů ať už s poklesem váhy, či vleklými chronickými onemocněními.
Zaměřujeme se nyní na sledování stavu výživy uživatelů v čase a při váhových
změnách a vzniku rizika malnutrice ihned reagujeme, aby k malnutrici nedošlo.
V těchto případech spolupracujeme s rodinami, doporučujeme jim přinášet vhodné
potraviny a nutriční výrobky a oblíbená jídla na svačinky. Začali jsme spolupracovat
s nutriční terapeutkou na přípravě vyváženého jídelníčku se správnou výživovou
hodnotou. U uživatel s rizikem poruchy výživy identifikujeme nutriční potřebu a ve
spolupráci naší lékařky MUDr. Šmausové a MUDr. Bezděka z výživové poradny
v Novém Jičíně zajišťujeme doplňkové nutriční výrobky vhodné pro tyto uživatele ke
zlepšení kvality života. Součástí tohoto projektu byla také účast na konferenci
„Výživy a nutriční péče v Domovech seniorů“ v Olomouci, kde proběhlo zhodnocení
prvotních výsledků projektu. Účastníci konference byli seznámeni s nabídkou různých
druhů vážících zařízení pro seniory s názornými ukázkami – vážící křesla, závěsné
váhy, plošinové váhy. Mobilní plošinová váha pro vážení uživatelů na invalidním
vozíku byla do Domova Odry pořízena. Byly nám nabídnuty stáže v Domově seniorů
v Lanškrouně a v Domově seniorů Kamenec v Ostravě. Pracovníci Nutricie nám
předvedli množství výrobků nutriční výživy, jejich druhy a využití. Pracovnice se
setkaly s nutričními terapeuty různých pracovišť a vyslechly jejich přednášku ohledně
výživy seniorů.
V plánu máme ve spolupráci s nutriční terapeutkou vytvořit výživnou dietu pro
uživatele, kteří mají problém s příjmem potravy a jedí velmi malé množství jídla. Do
jejich jídelníčku se snažíme zařazovat různé vhodná jídla, která se snadno polykají,
jako jsou ochucené dezerty a kaše. Výživná dieta by měla být nastavena tak, aby
v malém množství potravy obsahovala potřebné živiny s ideální výživovou hodnotou.
 Zavést metodu Validace do běžné praxe
Metoda Validace je další metoda, která slouží pro zlepšení komunikace s uživateli
s onemocněním demence. Představuje specifický přístup k uživatelům s demencí.
Validací uživatele přijímá ošetřující personál emoce uživatele, snaží se o vcítění se do
vnitřního prožívání uživatele do jeho osobní reality, potvrzuje jeho emoce a tím mu
pomáhá vyrovnat se s nevyřešenými konflikty z minulosti. Aplikací této metody se
mezi uživatelem a pracovníkem nastoluje důvěra, čímž dochází ke snížení stresu
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uživatele a zvýšení jeho sebevědomí a důstojnosti a pomáhá k vyjádření emocí. Je
možné dosáhnout uvolnění atmosféry. Pokud jsou nepříjemné pocity a emoce
uživatele při validaci potvrzovány personálem a umožní se mu prožít, tak slábnou,
naopak kdyby byly ignorovány, tak by mohly sílit a vést k narůstající agresi uživatele.
Při validaci se musí pracovníci na uživatele navázat, přizpůsobit se jeho pohybům,
dechu, tónu hlasu, intonaci, musí odložit své vlastní pocity, aby se co nejlépe vcítili do
uživatele. Již v roce 2016 absolvovali někteří naši pracovníci dvoudenní kurz Validace
I s uznávanou lektorkou p. Márií Wirth a v roce 2017 absolvovali navazující školení
Validace II, kde si prakticky zkoušeli s lektorkou různé způsoby vhodné komunikace
u uživatelů v jednotlivých fázích dezorientace. Pracovníci mají k dispozici odbornou
literaturu – knihu „Validácia Cesta, jako porozumíte dezorientovaným starým
ľuďom“od autorů Naomi Feil a Vicki de Klerk. Jedna pracovnice zpracovala
přehlednou tabulku viz příloha č.9, jak dle jednotlivých symptomů chování a projevů
zařadit uživatele s onemocněním demence do jednotlivých fází dezorientace (I – IV.
fáze). Zařazení uživatelů do fází je důležité pro navázání a zvolení správné
komunikace s uživateli s onemocněním demence. Skupiny pracovníků nyní zpravidla
třikrát do roka na schůzce začleňují uživatele ve službě Domov se zvláštním režimem
do jednotlivých fází dezorientace (ukázka začlenění viz příloha č.10), abychom
posoudili případný vývoj v čase, zda je stav uživatele stejný nebo došlo ke zhoršení a
uživatel postoupil do další fáze dezorientace. Vedoucí PSS pro pracovníky, kteří se
nezúčastnili školení zpracovala základní informace o validaci, co to validace je, jaké
metody používá, co by se při validaci dělat nemělo. Metoda validace se začala zavádět
do praxe našeho Domova, pracovníci se snažili ji využívat při práci s uživateli.
Zpočátku pracovnice navštěvovaly ve dvojicích jednotlivé uživatele a prováděly jejich
validaci. Jedna pracovnice validovala a druhá pracovnice byla jako pozorovatel a
pořizovala z jednotlivých návštěv zápisy (jak validace probíhala, co říkal pracovník,
jak na to reagoval uživatel, jaké byly projevy uživatele – smích, pláč apod. a jaké byly
reakce při opakovaných návštěvách u uživatelů, zda došlo ke zklidnění uživatele). Po
několika návštěvách byly poznatky u jednotlivých uživatelů vyhodnoceny, jak uživatel
s postupem času na validaci reaguje, zda je pro něj přínosná a projevují se u něj při
validaci pozitivní reakce. Již po několika návštěvách byl u některých uživatelů zřejmý
posun a zklidnění. I pro některé pracovníky je používání této metody velmi náročné.
S postupem času se bude její používání dále rozvíjet a pracovníci se zdokonalí tak,
aby používali běžně tuto metodu v každodenní praxi. Stále jsme v kontaktu
s lektorkou a při nejasnostech ji oslovujeme s prosbou o radu. Dle poznatků z validace
je tato metoda velmi přínosná a pomáhá dezorientovaným uživatelům nalézat vnitřní
rovnováhu a vypořádat se s minulostí. Rozhodně budeme i nadále tuto metodu
využívat v naší praxi.
V Odrách dne 23.2.2018

Zpracovala ing. Pavlína Koláčková
Ředitelka Domova Odry

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Směrnice „Spolupráce s dobrovolníky v DO“
Vzor Smlouvy o výkonu dobrovolnické služby
Certifikát Vážka
Pozvánka na výstavku ke 100. výročí narození paní M.Č.
Ukázka z Katalogu jídel
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6. Ukázka Zpětné vazby z kurzu a od stážistů
7. Fotografie z akcí s dětmi
8. Dotazníky projekt NutriAction
9. Validace – tabulka dezorientace
10. Validace – tabulka začlenění uživatelů do fází dezorientace
Fotografie byly použity se souhlasem uživatelů.
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