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Základní informace o příspěvkové organizaci Sociální služby
Česká Třebová
Zřizovací listina účinná od 1. 5. 2007:
Zřizovatel:
Město Česká Třebová, IČ 278 653, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Název a sídlo příspěvkové organizace:
Sociální služby Česká Třebová
Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová
Datum zřízení a IČ příspěvkové organizace:
1. 10. 2001, IČ 70933341
Příspěvková organizace Sociální služby Česká Třebová v sobě zahrnuje Domov pro seniory
Pečovatelskou službu. Do 24. 5. 2011 byl součástí tohoto komplexu také Denní stacionář,
který pro neobsazenost zanikl. Od 13.7. 2013 byl součástí Sociálních služeb také Týdenní
stacionář.

DOMOV PRO SENIORY
Historie Domova pro seniory v České Třebové
Starší ze dvou budov současného Domova pro seniory byla postavena roku 1910. Nejdříve
sloužila jako chudobinec, vojenský lazaret, městský chudobinec a za druhé světové války se
v ní nacházela vojenská nemocnice.
V roce 1947 vznikl Domov důchodců, který sloužil pro potřeby občanů z České Třebové a
z přilehlého okolí.
Roku 1978 započala rekonstrukce původního objektu a byla přistavena nová část. V provozu
byl od roku 1980 a disponoval kapacitou 42 obyvatel v 6 třílůžkových a ve 12 dvoulůžkových
pokojích. Svou kapacitou však stále nepokrýval potřeby města a okolí. Z toho důvodu byl
v květnu 2002 položen základní kámen nové budovy, ve které v prosinci roku 2003 našlo svůj
nový domov 62 obyvatel. Kapacita původní budovy byla snížena na 32 uživatelů a tím došlo
k ustálení celkového počtu lůžek na 94. V roce 2011 byla kapacita navýšena na celkem 102
míst.

Poslaní, cíle a zásady poskytované sociální služby
Poslání organizace
Domov pro seniory poskytuje individuálně zaměřené, pobytové sociální a zdravotní služby
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vyššího věku či zhoršeného zdravotního
stavu a jejich situace vyžaduje nepřetržitou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Cíle poskytování sociální služby
• zajistit důstojné životní podmínky uživatelů tak, aby byly srovnatelné s běžným
způsobem života
• zachovat soběstačnost v běžných úkonech o vlastní osobu, v orientaci v okolí a
každodenním rozhodování
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•
•
•
•
•

pomocí skupinových i individuálních aktivit udržovat motorické, sociální a psychické
schopnosti a dovednosti každého uživatele
podporovat společenský život uživatelů a upevňovat sociální vztahy vzájemným
setkáváním uživatelů, rodinných příslušníků a přátel uživatelů Domova
poskytovat kvalitní zdravou stravu, zaměřenou zejména na jídla tradiční české
kuchyně
vytvořit a udržet stabilní tým kvalifikovaných zaměstnanců, kteří se vyznačují empatií
k seniorům
vytvořit příjemné bezpečné prostředí

Zásady poskytované sociální služby
• podpora samostatnosti a nezávislosti
• individuální přístup ke každému uživateli v závislosti na jeho potřebách, zájmech a
míře soběstačnosti
• respekt soukromí uživatele
• podpora rovnoprávného vztahu s uživateli a jeho rodinu
Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba určena)
Osoby dospělé (27 - 64let), zejména mladší senioři (65 - 80let) a starší senioři (nad 80let)
mající sníženou soběstačnost z důvodu vyššího věku či zhoršeného zdravotního stavu a
potřebují pravidelnou individuální pomoc, která jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani
pečovatelskou službou a jsou poživateli starobního či invalidního důchodu a měli by mít
přiznán příspěvek na péči.
Služba není určena pro
•
•
•
•
•

osoby, u kterých lze adekvátní péči zajistit jiným typem sociální služby
osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém
zařízení,
osoby zcela nevidomé,
osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo
kolektivní soužití (např. osoby ohrožující sebe sama, okolí a majetek, osoby
s mentálním postižením a osoby závislé na návykových látkách).
osoby, které nejsou způsobilé k pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu infekční
nemoci

Nabízené služby sociální péče
• poskytnutí ubytování- možnost volby jednolůžkových i dvoulůžkových pokojů,
včetně úklidu praní a žehlení prádla.
• poskytnutí stravy- poskytujeme stravu normální i dietně upravenou (diabetickou,
žlučníkovou).
• pomoc při zvládaní běžných úkonů péče o vlastní osobu – pomoc při oblékání a
svlékání vč. spec. pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, při vstávání
z lůžka, ulehání, pomoc podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci,
samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. Uživatel sám rozhoduje, kdy a
jakou pomoc bude chtít.
• pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při
běžných úkonech osobní hygieny, pomoc s celkovou hygienou těla, pomoc při použití
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•

•

•

•

WC, denní péče o vlasy, holení, pedikúra, manikúra, ostatní péče o vlasy- dle
individuální smlouvy dochází do Domova kadeřnice i pedikérka. Četnost a forma
podpory je zajištěna dle individuálních plánů uživatelů.
zprostředkování kontaktu se společenským prostředí - pořádáme aktivity dle přání
uživatelů např. výlety do okolí, zprostředkování výpůjčky knih z městské knihovny,
kulturní akce pořádané s cílem podpory kontaktu s rodinou, pravidelné bohoslužby
v místní kapli, nabízíme možnost posezení a občerstvení v bufetu.
sociálně terapeutickou činnost - činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo
udržení osobních a sociálních schopností či dovedností podporujících sociální
začleňování osob. Denně se mohou uživatelé zapojit do skupinového cvičení a
podobných pohybových aktivit vedených volno-časovým pracovníkem. Provozujeme
audio-knihovnu, kam mohou uživatelé dojít a zpříjemnit si den posezením v masážním
křesle při vyprávění audio-povídek a nebo si nechat pustit audio-nahrávky přímo na
pokoji. Každodenní setkávání uživatelů v rámci skupinových aktivit.
aktivizační činnost - nabízíme činnosti podporující aktivizaci myšlení (např. trénink
paměti), nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností (např. trénink jemné motoriky, nácviky chůze
kompenzačními
pomůckami), hudebně-kulturní akce, společenská setkání, vycházky do okolí, hraní
společenských her, kavárničky, čtení.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí - respektuje základní lidská práva uživatelů sociálních služeb a jejich
nároky vyplývající z dalších platných obecně právních norem. Uživatelé si mohou
stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb.

Úroveň bydlení
K dispozici pro ubytování je celkem 67 pokojů na 2 budovách, z toho:
-

33 jednolůžkových pokojů
33 dvoulůžkových pokojů
1 trojlůžkový pokoj

Ubytování se poskytuje v 7 typech pokojů:
-

v jednolůžkovém pokoji budova A
se sociálním zařízením, kuchyňskou linkou, balkónem, telefonem

-

v bezbariérovém jednolůžkovém pokoji budova A
se sociálním zařízením, kuchyňskou linkou, balkónem, telefonem

-

ve dvoulůžkovém pokoji budova A
se sociálním zařízením, kuchyňskou linkou, balkónem, telefonem

-

ve trojlůžkovém pokoji budova A
se sociálním zařízením, kuchyňskou linkou, balkónem, telefonem

-

v jednolůžkovém pokoji budova B
- s umyvadlem

-

ve dvoulůžkovém pokoji budova B

5

- s balkónem a s umyvadlem
-

ve dvoulůžkovém pokoji budova B
s umyvadlem

Vybavenost pokojů
Pokoje tvoří skříně, poličky, noční stolky, stoly s židlemi, svítidla, lůžka přizpůsobená
zdravotnímu stavu klientů a to od lůžek normálních - dřevěných, až po elektricky polohovací
a výškově nastavitelná.
Do každého pokoje je zavedena signalizace umožňující přivolání sestry.
Okna ve všech pokojích jsou opatřena žaluziemi a pro útulnost záclonami. Do všech pokojů,
chodeb, společenských a provozních místností je zaveden místní rozhlas.
Místnosti pro kulturní a zájmovou činnost
Na budově A jsou společenské místnosti v každém poschodí. Jsou vybaveny židlemi, příp.
křesly, stoly a televizí. Součástí každé společenské místnosti je malá kuchyňská linka. Velká
společenská místnost nazývaná Kaple je umístěna v meziposchodí mezi 1 a 2. patrem.
V 1. patře mohou uživatelé využít knihovnu, ve 2. patře audio-knihovnu.
Na budově B v 1. patře se nachází jedna společenská místnost vybavená velkou televizí a
křesly. 2. společenská místnost v přízemí je vybavená stoly, židlemi, televizí a slouží
současně jako jídelna.

Hygienická zařízení
Sociální zařízení pro uživatele na budově A tvoří součást každého pokoje. Na budově B se
nachází společné WC na chodbách. Koupelny na obou budovách jsou vybaveny vanami se
zvedacím zařízením a bezbariérovými sprchami se sedátky.
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PŘEHLED AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI PRO UŽIVATELE
Aktivizační činnost byla rozdělena na aktivizační programy skupinové (probíhající od pondělí
do pátku, dle stálého harmonogramu aktivit na každý den) a aktivizační programy
mimořádné (probíhající několikrát do měsíce nepravidelně např.výlety, hudební odpoledne,
volby, atd.).
Nově je zavedena individuální aktivizační činnost, která je věnována individuálně uživatelům
imobilním.
11.1.2013 - Volba prezidenta ČR
Dnes v Domově pro seniory proběhla volba nové prezidenta ČR. Někteří uživatelé se
zúčastnili volby ve "volební místnosti" v bufetu, někteří odvolili ve svých pokojích

28.3.2013 - Celorepublikové čtení z Bible
Dnes v 10:15 h proběhlo v Kapli celorepublikové čtení z Bible
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30.4.2013 - Pálení čarodějnic
Dnes jsme společně oslavili den pálení čarodějnic. Pochutnali jsme si na výborných
špekáčcích a pivku. Zahrála nám skvělá muzika. Sociální pracovnice vytvořily čarodějnici .
Těšili jsme se z toho, že ačkoliv se počasí kabonilo, bylo pouze zataženo a mohli jsme sedět
až do kdy jsme chtěli. Poslední uživatelé odcházeli v 18h.
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19.5.2013 - Výlet na Nové Hrady
Obyvatelé Domova pro seniory se zúčastnili výletu do Nových Hradů. Všichni jsme byli
nadšeni z historie krásného zámku. Průvodkyně byla velice pozorná, věnovala se nám. Po
prohlídce jsme se podívali na překrásnou zahradu, kterou zdobí fontána a spousta barevných
květin. Po krátké procházce v zahradě jsme byli panem Zavřelem pozváni do kavárničky, kde
nám objednal kávu i zákusek. Pan Zavřel k nám byl velice milí. Rádi bychom mu touto cestou
poděkovali za příjemný nedělní výlet, který nám zajistil.

22.5.2013 - Vystoupení klientů z Anenské Studánky
Dnes nám přijeli zazpívat, zarecitovat a zahrát krátké scénky klienti z Domova u studánky.
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24.5.2013 - Vystoupení dětského pěveckého sboru Kajetánek
Dnes, ku příležitosti oslavy stých narozenin paní Cupalové, vystoupil v Domově pro seniory
dětský pěvecký sbor Kajetánek. Děti nejdříve zazpívaly oslavenkyni na pokoji a poté se
přesunuly do "Kaple", aby zazpívaly i ostatním uživatelům.

24. 5. 2013 – oslava 100. narozenin pí Cupalové
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25.5.2013 - Řetůvanka
Dnes nás opět poctila svou návštěvou dechová kapela Řetůvanka. Uživatele se velmi těšili a
jako vždy, přestože nám počasí nepřálo, si odpoledne s Řetůvankou užili. Podávaly se
bramboráky, pivo/pito nebo čaj.
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4.7.2013 - Přednáška o zdravé výživě
Poučná přednáška pana Havelky o správné životosprávě a zdravé výživě doplněná
obrázkovou prezentací

26.7.2013 - Zahradní slavnost - zpívání s Petrou Mrštnou
Dnes nám pracovnice Domova připravily zábavný program. Ozdobily nám zahradu
lampiónky a barevnými papírky,k hudbě nám zahrála Petra Mrštná s dcerou, k občerstvení
nám byl podán meloun, buchta s meruňkou a voda s citrónem. Akce se nám líbila a posezení
bylo velmi příjemné.
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28. 8. 2013 – Návštěva Domova v Moravské Třebové – Meziústavní hry

12.9.2013 - Vystoupení pěveckého sboru z Moravské Třebové
Dnes se v kapli od 10,00 hod. konalo vystoupení pěveckého sboru z Domova pro seniory z
Moravské Třebové. Celé pásmo písní se jmenovalo "Cestujeme po republice". Programem
provázela rehabilitační sestra, která na mapě ČR ukazovala, o kterých místech bude řeč. Písně
byly prokládány povídáním o daných městech. Uživatelé si notovali společně se sborem a
celá akce se velmi vydařila.
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23.9.2013 - Tyfloservis - představení pomůcek pro slabozraké
Dnes dopoledne probíhala v kapli ukázka pomůcek pro nevidomé a slabozraké. Ukázku vedl
pan Psota z místního sdružení SONS a dvě paní z HK z Tyfloservisu. Uživatelé měli možnost
poznat, co dnešní trh nabízí a mohli si pomůcky sami vyzkoušet. Po přednášce následovaly
osobní konzultace.
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1.10.2013 - Den seniorů - miniolympiáda
Dnes se v rámci oslav Dne seniorů konala soutěžní miniolympiáda. Bylo 9 soutěžních
družstev a celkem 28 soutěžících. Týmy byly po 3 uživatelích (1 tým po 4) + 1 PPOP/student
z VOŠ jako doprovod. Bylo 7 stanovišť:
- poznávání personálu z dětských fotografií,
- pěnové "hrabání" v krabici - vytahování kolíčků,
- skládání pěnového puzzle,
- házení do obruče (konalo se venku),
- čichový kviz (hřebíček, mušk. květ, skořice, bobk. list, majoránka, pepř),
- chuťový kviz (cukr, sůl),
- skládání semaforu.
Pro první 3 místa byly nachystány kosmetické balíčky a soutěžící z prvních 3 míst dostali
diplomy.
Akce se velmi vydařila, na akci se podílely PPOP a studenti.
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4.10.2013 - podzimní atmosféra - navlékání šípku na náhrdelník

23.10.2013 - Baletní vystoupení
Dnes jsem s uživatelkami navštívila v Kulturním centru baletní vystoupení dětí z Polska.
Baletní vystoupení bylo na motivy pohádky Slavík. Zpáteční cestu jsme absolvovaly pěšky a
uživatelky byly z celého dopoledne nadšené
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25.10.2013 - Volby do Poslanecké sněmovny
1.11.2013 - Vzpomínkové odpoledne
Dnes od půl druhé se v kapli konalo vzpomínkové odpoledne. Uživatelé měli možnost si v
kapli zapálit svíčky za své blízké, kteří už nejsou mezi námi. Mohli si koupit za symbolický
poplatek 1,- Kč čajovou svíčku, svíčky potom hromadně hořely ve skleněných lahvích, hrála
relaxační hudba. K imobilním uživatelům jsme potom jednotlivě došly na pokoj.

21.11.2013 - Vystoupení jabkancových umělců

3. 12. 2013 – Tvořivá dílna
Výzdoba adventních věnců.
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10.12.2013 - Sbor z Moravské Třebové
Dnes vystoupil se svým vánočním pásmem pěvecký sbor z Moravské Třebové. Na závěr
celého vystoupení jsme jim také uživatelky Domova zazpívaly dvě z nacvičených koled. Akce
se velice vydařila a panovala příjemná vánoční nálada.
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21.12.2013 - Řetůvanka - vánoční koncert
Dnes se v jídelně konal vánoční koncert Řetůvanky. Uživatelé měli možnost zazpívat si
vánoční písně a jako poděkování jsme na závěr zazpívali jednu koledu - Štědrý den Řetůvance také my.

24.12.2013 - Štědrovečerní večeře

31.12.2013 - Silvestrovské posezení v bufetu
Dnes odpoledne se konalo Silvestrovské posezení v bufetu. Bylo připraveno bohaté
občerstvení, na programu bylo promítání zábavných Silvestrů z let 1985-87.
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Skupinové aktivizační programy - týdenní:
Zpívání, kavárnička, trénink paměti, rébusy a doplňovačky, čtení, promítání…

Skupinové cvičení – pondělí až pátek
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Tvořivá dílna
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Údaje o uživatelích Domova pro seniory
Průměrná obložnost od počátku roku 2013 byla 98,32%
Graf 1 vyjadřuje porovnání průměrné obložnosti za rok 2012 a rok 2013

Porovnání obložnosti za rok 2012 a 2013
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Graf 1 – Porovnání oblomnosti 2012 a 2013

K 31. 12. 2013 čítá Domov pro seniory 102 uživatelů - 20 mužů a 76 žen
Průměrný věk uživatel byl 81,4 let
Počet uživatelů dle věkových skupin k 31. 12. 2013:
27 – 65 let
6 uživatelů
66 – 75 let
14 uživatelů
76 – 85 let
51 uživatelů
86 – 95 let
30 uživatelů
nad 96 let
2 uživatelé
Nástupy a ukončené pobyty v roce 2013:
V průběhu roku 2013 nastoupilo 42 nových uživatelů
41 uživatelů zemřelo a 1 uživatel odešel do domácího ošetření.
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IV.12
VIII.12
XII.12

IV.13
VIII.13
XII.13

Statistika řešených stížností v roce 2013
Stížností celkem:
na službu
na mezilidské vztahy
na personál

5
2
1
2

Oprávněnost stížností
oprávněné
částečně oprávněné
neoprávněné

2
2
1

Příspěvek na péči
Počet uživatelů s příspěvkem na péči se v průběhu roku mění vlivem přijímání uživatelů
s různým stupněm příspěvku na péči. V měsíci březnu 2013 činila celková výše PnP 439 200,k 31. 8. 2013 zaznamenala výše příspěvku zvýšení na 473. 600,- Kč měsíčně. Tato částka se
k 31. 12. 2013 snížila na 465.200,- Kč. Tuto skutečnost znázorňuje graf 2, počet příspěvků na
péči ve IV. (12.000,- Kč), III. (8.000,- Kč) a II. stupni (4.000,- Kč) se snížil, zatímco počet
uživatelů s příspěvkem na péči v I. stupni (800,- Kč) nebo bez přiznaného stupně závislosti.
POČET KLIENTŮ DLE STUPNĚ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI K 31.12.2013

4(úplná závislost); 11;
nemá; 7; 7%
11%
3(těžká závislost); 26;
26%

1(lehká závislost); 32;
31%

2 (středně těžká
závislost); 25; 25%

Poskytování zdravotní péče
V roce 2013 bylo v ambulancích zubních a odborných lékařů provedeno 720 ošetření nebo
vyšetření, všeobecné sestry provedly 538 odběrů biolog. materiálu /krev,moč,sputum).
Hospitalizováno bylo 99 uživatel, u některých byla hospitalizace opakovaně..
Počet obvodních lékařů, kteří navštěvovali v našem zařízení své pacienty 9.
Počet registrovaných všeobecných sester– celkem 6 ( 5 + 1 vrchní sestra).
Ošetřovatelskou péči zajišťovalo 19 PPOP (pracovníků přímé obslužné péče).
Aktivizační péči zajišťoval 1 masér.
Zdravotní výkony vykonávané registrovanými sestrami byly účtovány 2 zdravotním
pojišťovnám – VZP a ZP MV
Vzdělávání pracovníků
V Domově pro seniory byly pořádány celkem 3 kurzy, semináře a přednášky pro všeobecné
sestry a pracovníky v sociálních službách . Témata seminářů – Imobilizační syndrom a jeho
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časná prevence, Metody práce se seniory a využití v práci, Lidská důstojnost v práci se
seniory. Bylo splněno požadovaných 24 hodin vzdělávání
dle zákona č. 108/2006 Sb. - § 111 – o sociálních službách.
Pracovnice ekonomického úseku, sociální pracovnice a pracovnice stravování se účastnily
seminářů konaných mimo zařízení Domova pro seniory.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
V roce 2013 Pečovatelská služba zajistila péči pro 270 uživatelů.
Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytovaná seniorům a osobám se
zdravotním postižením. Služba se poskytuje ve vymezeném čase od pondělí do pátku od 6.30
do 17.00 hodin v domácnostech osob a v zařízeních Pečovatelské služby. O víkendových
dnech je zajišťován pouze dovoz oběda. Pečovatelskou službu poskytujeme občanům města
Česká Třebová a městských částí Česká Třebová (katastrální území Parník, Lhotka, Kozlov,
Skuhrov, Svinná, kterým je obec Česká Třebová pověřeným úřadem.
Posláním Pečovatelské služby: pečovat o uživatele se sníženou soběstačností, o uživatele,
kteří potřebují pomoc druhé osoby a o jejich domácnost tak, aby mohli co nejdéle zůstat
v jejich přirozeném domácím prostředí a žít plnohodnotný život za důstojných podmínek
Cíle Pečovatelské služby:
1) pomoc a podpora v činnostech, které sami uživatelé nezvládnou
2) předcházet sociálnímu vyloučení uživatele
3) podpora uživatele v přirozeném prostředí
4) podpora v uplatňování vlastních práv a povinností
5) zvyšovat kvalitu Pečovatelské služby
6) stálý, profesionální a kvalifikovaný tým pracovníků
Úroveň bydlení
Komplex Domů s pečovatelskou službou Česká Třebová tvoří tři budovy. Kapacita všech tří
Domů s pečovatelskou službou je 151 bytů.
Prostory Domů s pečovatelskou službou odpovídají obecně platným hygienickým a
protipožárním předpisům i v oblasti o zajištění ochrany veřejného zdraví.
V dvoupatrovém Domě s pečovatelskou službou na Matyášově ulici 983 je 11 bytů o velikosti
1+0, 1+1. Okolo domu je udržovaná zahrada, kam mohou obyvatelé zavítat.
V třípatrovém Domě s pečovatelskou službou na Masarykově ulici 1400 je 89 bytů o velikosti
1+1. Tento dům s peč. službou se postupně rekonstruuje.
V Domě s pečovatelskou službou na Masarykově ulici 2100 se našim uživatelům poskytuje
moderní prostředí a bydlení zaručující soukromí. Je zde 51 bytů o velikosti 1+0, 1+1. Dům je
přizpůsoben zdravotnímu stavu a věku uživatelů. V domě je několik bezbariérových bytů,
bezbariérová jídelna, 2 výtahy (osobní a nákladní) a prostorné chodby.
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Vybavení Domů s pečovatelskou službou
Dům s pečovatelskou službou na Matyášově ulici 983:
Suterén:
sklepy
Jednotlivá patra: středisko osobní hygieny
sociální zařízení
úklidová místnost
byty nájemníků
Dům s pečovatelskou službou na Masarykově ulici 1400:
Přízemí, jednotlivá patra: byty nájemníků
Dům s pečovatelskou službou na Masarykově ulici 2100:
Suterén:
ordinace lékařů
kancelář vedoucí Pečovatelské služby
zázemí řidiček-pečovatelek, pečovatelek
prádelna, žehlírna, sklady čistého a použitého prádla
sociální zařízení
úklidová místnost
sklepy nájemníků
Přízemí:
kancelář sociální pracovnice
Senior doprava
jídelna s výdejnou stravy
sociální zařízení
příruční sklad
byty nájemníků
Jednotlivá patra: byty nájemníků
příruční sklady
vyhlídka
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Kulturní a zájmová činnost
Jídelna v Domě s pečovatelskou službou na Masarykově ulici 2100 je současně používána
jako společenská místnost. Pokud mají nájemníci nebo různé spolky zájem, mohou tuto
místnost využít k pořádání různých společenských aktivit, schůzí, apod. V této místnosti se
také nachází knihovničky pro naše uživatele.
Hygienická zařízení
Každý byt má samostatné WC a koupelnu. V Domě s pečovatelskou službou na Masarykově
ulici 2100 má 8 bytů bezbariérové sociální zařízení.

TÝDENNÍ STACIONÁŘ
Sociální služby Česká Třebová

Poskytovatel:
Sociální služba podle zákona č. 108/2006 Sb.:

§ 47 Týdenní stacionář

Forma poskytované služby:

Pobytová

Místo poskytované služby:

Lhotka 172, Česká Třebová

Služba poskytována od:

15. 7. 2013

Týdenní stacionář pro zdravotně postižené osoby provozovalo do 30. 6. 2013 občanské
sdružení Přátelství. Od 1. 7. 2013 došlo ke změně poskytovatele, službu nyní poskytuje
organizace Sociální služby Česká Třebová.
Týdenní stacionář je zařízení Sociálních služeb Česká Třebová, poskytujícím služby pro
osoby s lehkým až těžkým zdravotním postižením. Hlavním cílem je poskytování pobytu a
služeb sociální péče osobám s mentálním postižením nebo kombinovanými vadami, kteří
nemohou z nejrůznějších důvodů žít ve svém přirozeném prostředí. Při poskytovaní sociální
služby směřujeme ke zkvalitnění života uživatelů, zvýšení jejich soběstačnosti, a to takovým
způsobem, který vede k důstojnému životu, pocitu jistoty a bezpečí. Služba vychází
z individuálních potřeb jedinců, podporuje jejich osobní růst a schopnosti tak, aby uživatelé
dosáhli co nejvyšší míry samostatnosti a jejich závislost na službě se snižovala. Každého
uživatele vedeme podle jeho zdravotních možností a schopností k co největší nezávislosti na
pomoci druhé osoby. Začleňování uživatelů do společenského prostředí napomáhají
nejrůznější kulturní aktivity, návštěvy divadel, výlety. Důraz klademe na rozvoj soběstačnosti
a samostatnosti v každodenním životě uživatelů, pomoc při prosazování jejich zájmů a práv,
podporu přirozených vztahů a spolupráci s jejich rodinami. Ke každému uživateli
přistupujeme individuálně, respektujeme jeho potřeby a přání, napomáháme mu v plnění
jeho osobních cílů.
Cílová skupina
Cílovou skupinou uživatelů Týdenního stacionáře jsou mladiství a dospělí, obou pohlaví
s mentálním postižením nebo kombinovanými vadami, kteří jsou závislé na pomoci jiné
fyzické osoby.
Dolní věková hranice uživatelů je stanovena na 16 let, horní hranice je stanovena na 64 let.
Služba je poskytována celoročně v pracovní dny, a to od 6,00 hodin ráno prvního pracovního
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dne po víkendu (zpravidla pondělí) do 17,00 hodin posledního pracovního dne v týdnu
(zpravidla pátek). Služba se neposkytuje v sobotu, v neděli a o svátcích.
Cíle poskytované služby
Týdenní stacionář nabízí individualizovanou podporu v životě všech uživatelů:
1. zvládat běžné úkony péče o vlastní osobu, podporovat vlastní samostatnost, zvládat
dovednosti běžného života jako je hygiena, úklid, praní, vaření, nakupování,
cestování, hospodaření s penězi atd.,
2. podporovat uživatele v udržování přirozené vztahové sítě – to je žít běžným, kvalitním
způsobem života, využívat nabídku veřejných služeb v okolí stacionáře (obchody,
pošta atd.),
3. respektovat jejich svobodnou vůli i rozhodování ve výběru aktivit za předpokladu
zachování práva na možnost volby a přirozeného života v bezpečném a domácím
prostředí,
4. podporovat vztahy s rodinou a blízkými přáteli, organizovat společné akce,
5. podporovat zdravotní stav činnostmi pro udržení a zlepšení jejich pohybových
schopností a dovedností prostřednictvím ergoterapie a individuálním přístupem,
6. udržovat dobrý psychický stav sociálně terapeutickými činnostmi (jak dle jejich
výběru, tak i např. prvky dramaterapie, muzikoterapie),
7. navazovat na výsledky výchovně vzdělávacího procesu ve škole, upevňovat a rozvíjet
dovednosti a vědomosti pomocí výchovně vzdělávacích činností,
8. umožnit seberealizaci uživatelů, poskytnout zkušenosti s pracovní činností, osvojit si
spolupráci v kolektivu a pracovní návyky,
9. obohacovat zájmy uživatelů pomocí individuální a skupinové zájmové činnosti
v oblasti sportovní a kulturní,
10. umožnit prezentaci dovedností a schopností uživatelů na veřejnosti.
Dosahování hlavních cílů je zabezpečeno prostřednictvím systému plánování individuálního
rozvoje uživatelů služeb, včetně systému hodnocení a stanovení odpovědnosti za řízení
programů rozvoje.
Náplň poskytované služby
Dle § 47 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se Týdenní stacionář zavazuje zajistit
uživateli v Týdenním stacionáři:
ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní
hygieně nebo poskytnutím podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti, doprava do stacionáře
Kapacita zařízení je 12 uživatelů
Počet uživatelů v roce 2013
Počet uživatelů – žen – 5
Počet uživatelů – mužů – 3
Počet uživatelů služby – stupeň 2 – středně těžká závislost – 1 uživatel
Počet uživatelů služby – stupeň 3 – těžká závislost – 5 uživatelů
Počet uživatelů služby – stupeň 4 – úplná závislost – 2 uživatelé

28

Struktura uživatelů
Česká Třebová – 2 uživatelé / ženy
Litomyšl – 3 uživatelé / 2 ženy + 1 muž
Vysoké Mýto – 1 uživatel / žena
Luže – 1 uživatel / muž
Mladějov na Moravě – 1 uživatel / muž
Věková hranice
Počet uživatelů: 18 – 26 let – 5 uživatelů
Počet uživatelů: 27 – 64 let – 3 uživatelé
PŘIPRAVENÉ AKCE PRO NAŠE UŽIVATELE V ROCE 2013
Výlet do Labyrintu v Brandýse nad Orlicí
Výlet do Litomyšle do Klášterních zahrad
Sportovní den v Týdenním stacionáři
Výlet na Kozlov
Integrační den v Ústí nad Orlicí
Veletrh soc. služeb a Abilympiáda v Ústí nad Orlicí
Taneční kurzy v Dlouhoňovicích
Taneční večer na ukončení Tanečních
Účastí na akcích města Česká Třebová – vánoční výstavy, společenské a sportovní akce
Vánoční tvoření
Mikulášská besídka
Vánoční besídka pro rodiče a pozvané
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Zaměstnanci Sociálních služeb Česká Třebová
Přepočtený stav pracovníků Sociálních služeb k 31.12.2013 činil 71,676 zaměstnanců.
z toho:

hospodářsko správní ...............................4,0
všeobecné sestry ................................... 5,5
přímá obslužná péče ..................……... 29,8
sociální pracovnice ……………………3,5
manuálně pracující …………………… 22,4
vedoucí pracovníci ..................................6,5

Celkový údaj o průměrných platech
Celkem
Průměrný hrubý měsíční plat
15 894,-

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců
Počet
Nástupy
21
Odchody
9
Z celkového počtu zaměstnanců pracuje na směny 35 pracovníků

Členění zaměstnanců Sociálních služeb podle vzdělání a pohlaví
Dosažené vzdělání

Muži

Ženy

Celkem

% (zaokrouhleno)

základní vzdělání

0

4

4

5,5

41

56,9

2

střední odborné vzdělání
(bez maturitní zkoušky)

39

úplné střední odborné
vzdělání (s maturitní zkouškou)

1

21

22

30,6

vyšší odborné

0

2

2

2,8

vysokoškolské

1

2

3

4,2

Celkem

4

68

72

100,0

Vzdělávání pracovníků
Vzdělávání probíhalo formou prohlubování zvyšování kvalifikace. Jednalo se o krátkodobé
kurzy, semináře a přednášky pro všeobecné sestry, pracovníky v sociálních službách,
pracovníky ekonomického úseku, pracovníky kuchyně a sociální pracovníky, kterými si
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obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb. - § 111 – o sociálních
službách

Počet odebraných obědů v roce 2013
- zaměstnanci
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Počet odebraných obědů v roce 2013
- uživatelé Pečovatelské služby

3180
2895

1

2

3087

3

2812

2730

2775

4

5

6

2908

7

31

3044

8

3104
2817

9

2981
2588

10

11

12

Počet odebraných obědů v roce 2013
- uživatelé Domova pro seniory

3 019

2 955
2 867

2 850

2 984

2 996

2 932
2 858

2 818

2 932

2 936

11

12

2 616

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Opravy, rekonstrukce v roce 2013
- nákup elektrického vakového zvedáku pro Domova pro seniory
- revize všech elektrických zařízení dle stanovených termínů
- oprava auta Pečovatelské služby oprava Mercedes VITO 108 a 109
- oprava čistícího podlahového stroje na Domově pro seniory
- výměna frekvenčního měniče výtahu na Domově pro seniory
- celková rekonstrukce hromosvodů na budově B Domova pro seniory
Hospodaření Sociálních služeb
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013
Organizace dosáhla zisku ve výši 43 tis. Kč. Zisk byl dle rozhodnutí Rady města rozdělen do
fondu rezervního a fondu odměn.
Celkové náklady – výdaje organizace činily 32 mil. 323 tis. Kč,
Celkové výnosy – příjmy organizace činily 32 mil. 366 tis. Kč
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců činil 71,7 osob
Na mzdy bylo vyplaceno 13 810 699 Kč
Na dohody o provedení práce bylo vyplaceno 177 585 Kč
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