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Vážení,
předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Sociálních služeb Česká Třebová
za rok 2016. Zpráva přináší ucelené informace z jednotlivých služeb poskytovaných
příspěvkovou organizací tj. Domov pro seniory, Pečovatelská služba, Týdenní stacionář.
Obsahuje také informace o vlastní činnosti a odpovídá veřejným závazkům jednotlivých
služeb.

Základní informace o příspěvkové organizaci
Sociální služby Česká Třebová
Zřizovací listina účinná od 1. 10. 2015
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
Organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace sester.
Organizace je zřízena Městem Česká Třebová za účelem poskytování služeb
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZSS).
Při své činnosti respektuje lidskou důstojnost, práva a kvalitu života každého uživatele.
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DOMOV PRO SENIORY

Historie Domova pro seniory Česká Třebová
Starší ze dvou budov současného Domova pro seniory byla postavena roku 1910.
Nejdříve byla využívána jako chudobinec, vojenský lazaret, městský chudobinec a za druhé
světové války se v ní nacházela vojenská nemocnice.
Od roku 1947 zde byl Domov důchodců, který sloužil pro potřeby občanů z České Třebové a
z přilehlého okolí.
Roku 1978 započala rekonstrukce původního objektu a byla přistavena další část – ta je
v provozu od r. 1980 s kapacitou 42 obyvatel, která však stále nepokrývala 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 celková kapacita se tak ustálila na počtu 94 lůžek. V roce 2011 došlo
k navýšení kapacity domova na celkem 102 míst.
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Poslaní, cíle a zásady poskytované sociální služby
Domov pro seniory Česká Třebová za rok 2016
Poslání organizace
Domov pro seniory poskytuje kvalitní, 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
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 a 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)
Sociální služby Česká Třebová poskytují pobytovou sociální službu Domov pro seniory
osobám v seniorském věku či ve věku blížícímu se seniorskému věku. Jedná se o osoby,
jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku nebo změn zdravotního stavu a z tohoto důvodu
vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Současně však potřebnou péči již není možné
zajistit v jejich domácím prostředí (např. s pomocí terénních či ambulantních sociálních
služeb).
Dle vnitřních pravidel směrnice č. 33 - Evidence žadatelů, příjem a vedení žádostí o zařazení
do evidence žadatelů o přijetí do Domova pro seniory Česká Třebová lze ve výjimečném
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případě přijmout i osoby mladší, a to na základě doporučení ošetřujícího lékaře
a po projednání s odborem sociálních věcí a zdravotnictví a příslušnou komisí města. Dále se
jedná o osoby, které mají přiznán příspěvek na péči, nebo v rámci sociálního šetření byl
zjištěn reálný předpoklad přiznání tohoto příspěvku. Preferovány jsou osoby s trvalým
bydlištěm v České Třebové a spádových obcích nebo s vazbou na rodinné příslušníky
zde žijící.

Jednání se zájemcem o službu
Jednání předchází samotnému nástupu uživatele do Domova pro seniory, provádí ho sociální
pracovnice a vedoucí zdravotního úseku, společně s žadatelem. Jednání probíhají na základě
domluvy v domácnostech žadatelů, případně v nemocnicích nebo v léčebnách dlouhodobě
nemocných. Pokud je přáním žadatele přítomnost rodiny nebo jiné osoby u jednání, sociální
pracovnice se domlouvá na jednání i s rodinou žadatele.
V roce 2016 celkem proběhlo 59 jednání se zájemci o sociální službu Domov pro seniory.
Nástupy a ukončené pobyty v roce 2016:
V průběhu roku 2016 nastoupilo 38 nových uživatelů.
43 uživatelů ukončilo pobyt v Domově pro seniory, z toho jich 38 zemřelo, 3 uživatelé odešli
do jiného zařízení a 2 uživatelé odešli domů

Poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče
V roce 2016 bylo v ambulancích zubních a odborných lékařů provedeno 748 ošetření nebo
vyšetření. Všeobecné sestry provedly 715 odběrů biologického materiálu (krev, moč,
sputum). Hospitalizováno bylo 89 uživatel, u některých proběhla hospitalizace opakovaně.
Počet obvodních lékařů, kteří navštěvovali v našem zařízení své pacienty, byl 10.
Do Domova pravidelně dochází rovněž i odborníci - psycholog (5x ročně), psychiatr
(1x měsíčně). Každý uživatel má právo svobodné volby a může si ponechat praktického
lékaře, u kterého se léčil před příchodem do Domova. Počet registrovaných všeobecných
sester – je 6 (5 + 1 vedoucí zdravotního úseku) a 1 zdravotní asistentka. Ošetřovatelskou péči
zajišťovalo 23 PPOP (pracovníků přímé obslužné péče).
Zdravotní výkony vykonávané registrovanými sestrami byly účtovány třem zdravotním
pojišťovnám – VZP, ZP MV, a VOZP.

Úroveň bydlení
K dispozici pro ubytování bylo za rok 2016 celkem 67 pokojů na 2 budovách, z toho:
•
•
•

33 jednolůžkových pokojů
33 dvoulůžkových pokojů
1 třílůžkový pokoj

Ubytování se poskytuje v 7 typech pokojů.
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Příspěvek na péči v Domově pro seniory Česká Třebová
Počet uživatelů s příspěvkem na péči se v průběhu roku 2016 měnil v důsledku nástupů a
ukončených pobytů uživatelů s různým stupněm příspěvku na péči.
K 31. 3. 2016 činila celková výše PnP 576 800 Kč, k 30. 6. 2016 545 600 Kč, k 30. 9. 2016
572 000 Kč a k 31. 12. 2016 556 160 Kč.
Počet uživatelů dle stupně příspěvku na péči k 31. 12. 2016
Příspěvek na péči
Nemá
I (lehká závislost)
II (středně těžká závislost)
III (těžká závislost)
IV (úplná závislost)
CELKEM:

Počet uživatelů
4
22
33
25
13
97
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Celkem - Kč
0,00
19 360,00
145 200,00
220 000,00
171 600,00
556 160,00
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Inspekce poskytování sociálních služeb
V období 1. 8. 2016 – 3. 8. 2016 proběhla v Domově pro seniory inspekce poskytování
sociálních služeb z ministerstva práce a sociálních věcí. Nebyl udělen správní delikt, zjištěné
nedostatky budou odstraněny, a do 15. 5. 2017 bude odeslána písemná zpráva
o odstranění nedostatků.

Statistické údaje Domova pro seniory
Průměrná obložnost lůžek za rok 2016 byla 98,42 %.

Počet klientů

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
100,71 100,52 101,74 99,97 101,55 100,67 100,58 97,65 101,20 101,35 100,03 98,68

Kapacita

102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00

Obložnost (%)

98,73 98,55 99,75 98,01 99,56 98,69 98,61 95,73 99,22 99,37 98,07 96,74

Graf č. 1 Obložnost lůžek za rok 2016

K 31. 12. 2016 evidoval Domov pro seniory 97 uživatelů - 19 mužů a 78 žen.
Průměrný věk uživatelů k datu 31. 12. 2016 byl 83,3 let.
Počet uživatelů dle věkových skupin k 31. 12. 2016:
27 – 65 let
66 – 75 let
76 – 85 let
86 – 95 let
nad 96 let

4 uživatelé
15 uživatelů
35 uživatelů
40 uživatelů
3 uživatelé
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Řešené stížnosti a podněty v roce 2016
Celkem bylo v roce 2016 přijato 6 stížností, všechny stížnosti byly vyřešeny.
Většina stížností byla na soužití uživatelů mezi sebou navzájem.
Dvě stížnosti byly na jídelní lístek, jedna na velikost pokoje na budově B.

Přehled skupinových aktivizačních programů pro uživatele
Aktivizační činnost je vedena aktivizačními pracovnicemi a zahrnuje skupinové
a individuální aktivizační programy.
Skupinové aktivizační programy
Skupinové aktivizační programy jsou dle stálého harmonogramu, který je pro uživatele
zveřejněn na mnoha dostupných místech.
Skupinové cvičení probíhá každý pracovní den od pondělí do pátku, v tělocvičně na 1. patře
budovy A. Ostatní skupinové aktivizační programy probíhají dle harmonogramu.
Dále se uživatelé mohou účastnit mimořádných aktivizačních programů (probíhají
nepravidelně několikrát do roka – např. Miniolympiáda, zahradní slavnosti atd.).

PŘEHLED SKUPINOVÝCH AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ
PONDĚLÍ
10:30 – 11:00
skupinové
cvičení –
tělocvična
lichý
týden

ÚTERÝ
10:30 – 11:00
skupinové
cvičení tělocvična

STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
10:30 – 11:00 10:30 – 11:00 10:30 – 11:00
skupinové
skupinové
skupinové
cvičení cvičení cvičení tělocvična
tělocvična
tělocvična
Čtení
Vzpomínková
na
terapie
pokračování
13:30 13:30 – budova
spojovací
A - bufet
lávka

10:30 – 11:00
skupinové
cvičení tělocvična

10:30 – 11:00 10:30 – 11:00 10:30 – 11:00
skupinové
skupinové
skupinové
cvičení cvičení cvičení tělocvična
tělocvična
tělocvična

Trénink paměti
13:30 - budova B
- jídelna
10:30 – 11:00
skupinové
cvičení tělocvična

sudý
týden

Tvořivá dílna

Vzpomínková
terapie

Zpívání

13:30 - budova A
- 3. patro

13:30 - budova
A - bufet

13:30 - budova
A - kaple
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Individuální aktivizační programy
Jsou zaměřeny na uživatele převážně imobilní a na ty, kteří chtějí udržovat své schopnosti
a dovednosti, ale nemají zájem účastnit se skupinových aktivizačních programů (např. nácvik
chůze, logopedická cvičení, trénink paměti apod.).

Mimořádné akce konané v roce 2016
23. 3. 2016 - Workshop zdobení perníčků se stacionářem
Obyvatelé Domova se sešli společně s uživateli Týdenního stacionáře a s paní Endyšovou
z DDM Kamarád. Týdenní stacionář napekl perníčky ve tvaru vajíček, zajíčků a slepiček a
všichni společně je zdobili bílkovou polevou. Na závěr uživatelé Týdenního stacionáře zahráli
na kytaru a zazpívali písničky.
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5. 5. 2016 - Vystoupení dětí z MŠ Habrmanova
Konalo se vystoupení dětí z MŠ Habrmanova s pásmem tanečků, básniček a písniček.
Děti měly připravené i papírové kytičky pro uživatelky k svátku matek.

10. 5. 2016 - Dílna s DDM výroba keramiky
Ve spolupráci s DDM (Dům dětí a mládeže Kamarád) proběhla keramická dílna.
Na pomoc přišly děti a vyráběly se kytičky z hlíny, které po vypálení v peci dostali
uživatelé na památku.
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24. 5. 2016 - Dílna s DDM Kamarád výroba papírového ptáčka
Ve spolupráci s DDM (Dům dětí a mládeže Kamarád) proběhla tvořivá dílna. Pomoci přišly
děti a vyráběl se papírový ptáček. Akce se uživatelkám moc líbila.

8. 6. 2016 - Výlet do Častolovic
Někteří uživatelé jeli vlakem na výlet do Častolovic. Mohli se zúčastnit prohlídky zámku,
případně posedět v kavárničce na nádvoří. Po prohlídce následovala procházka po minizoo.
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13. 6. 2016 - Zahradní slavnost
Na zahradě budovy B se konala Zahradní slavnost, k poslechu hrála skupina "KMČ"
(Kdo má čas). K občerstvení bylo nealko pivo, čaj a opékané buřty na ohni.
Akce se podařila, počasí přálo a uživatelé byli spokojeni.

17. 6. 2016 - Informativní přednáška 12 klíčů
V kapli se uskutečnila informativní přednáška pro seniory "12 klíčů".
Přednášela Mgr. Aneta Unzeitigová, která projekt 12 klíčů realizuje v Kulturním centru
pro občany města Česká Třebová. Tématem byla relaxace a její důležitost v každodenním
životě. Závěrem přednášky si přítomní uživatelé pod vedením slečny Unzetigové mohli
relaxaci vyzkoušet.
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31. 8. 2016 - Klub Červenka
Ve spolupráci s Klubem Červenka se uskutečnilo tvořivé odpoledne, kdy si uživatelky
navlékaly korálky, ze kterých potom vznikaly krásné náhrdelníky.

5. 10. 2016 - "Miniolympiáda"
V Domově pro seniory se konala Miniolympiáda.
Bylo 6 stanovišť: 1. Poznávání herců 2. Pěnové hrabání 3. Skládání obrázků 4. Házení míčů
do obruče 5. Poznávání předmětů po hmatu 6. Doplňování slov do písniček.
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9. 11. 2016 - Vzpomínkové dušičkové odpoledne
Uživatelé se v 15:30 hod. sešli v kapli, aby si zapálili svíčky a zavzpomínali
na své blízké, kteří tu s nimi již nejsou. Přišel i pan farář Kolovratník a povídal si s uživateli
o dušičkách.

28. 11. 2016 - Jabkancové šlapeto
V jídelně budovy A vystoupilo uživateli oblíbené Jabkancové šlapeto – muzikanti zahráli
písničky z podzimní jabkancové pouti.
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8. 12. 2016 - Vánoční ladění se studenty Střední zdravotnické a sociální školy
V kapli se konalo Vánoční ladění se studenty, kteří byli v Domově pro seniory na praxi.
Připravili si pro uživatele několik skladeb zahraných na saxofon vánoční příběhy a vánoční
koledy.

12. 12. 2016 - Vystoupení MŠ Vinohrady
V kapli proběhlo vystoupení dětí z MŠ Vinohrady. Připravily si hudební a taneční pásmo
laděné na Vánoce.

17

Sociální služby Česká Třebová se sídlem v Domově pro seniory
Bezděkov 918
560 02 Česká Třebová
tel.: 465 503 311, fax: 465 503 499
e-mail: info@socialnisluzby.cz

Poděkování za spolupráci
Za spolupráci v roce 2016 chceme poděkovat Městské knihovně Česká Třebová – konkrétně
paní Aleně Landové, Mgr. Anetě Unzeitigové – za „Projekt 12 klíčů“, umělcům
z Jabkancového šlapeta, VOŠ a SŠT Česká Třebová, SZŠ Ústí nad Orlicí, Klubu Červenka,
MŠ Habrmanova a MŠ Vinohrady.

Poděkování dobrovolníkům
Jménem všech zaměstnanců Domova pro seniory bychom chtěli poděkovat dobrovolníkům,
kteří se podílejí na zkvalitňování péče o naše uživatele, a to především paní Lence Jelínkové,
panu Petru Skalickému a panu Ladislavovi Zoubkovi.

Poděkování dárcům
Poděkování patří také dárcům, kteří finanční nebo věcnou podporou přispěli k činnosti
Domova, a to paní Iloně Šimkové, paní Ivaně Venclové, firmám AUTO AS Servis, ADECO,
spol. s r.o. a BŐHM PLAST-TECHNIK a.s.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba, jejímž posláním je pečovat o uživatele
se sníženou soběstačností, o uživatele, kteří potřebují pomoc druhé osoby o svou osobu a
domácnost tak, aby mohli co nejdéle zůstat v jejich přirozeném domácím prostředí a žít
plnohodnotný život za důstojných podmínek.
Cílovou skupinu pečovatelské služby tvoří senioři a osoby se zdravotním postižením.
Cílem pečovatelské služby je
• pomoc a podpora v činnostech, které sami uživatelé nezvládnou
• předcházet sociálnímu vyloučení uživatele
• podpora uživatele v přirozeném prostředí
• podpora v uplatňování vlastních práv a povinností
• zvyšovat kvalitu Pečovatelské služby
• stálý profesionální a kvalifikovaný tým pracovníků
Pečovatelská služba poskytuje svým uživatelům úkony v základním rozsahu: pomoc s osobní
hygienou, pomoc při použití WC, pomoc oblékání/svlékání, pomoc při přesunu na vozík,
příprava a podání jídla a pití, dovoz nebo donáška jídla, úklid domácnosti, praní a žehlení
prádla, nákupy a pochůzky, doprovod do místa určení a zpět, pomoc při prostorové orientaci.
Dále zajišťujeme fakultativní úkony – Krátkodobý/dlouhodobý dohled nad uživatelem,
doprava uživatelů, obsluha domácího mazlíčka u obyvatel DPS, použití vysavače PS k úklidu
u uživatele, soukromé administrativní úkony, telefonické hovory k vyřízení záležitosti
uživatele, kopie jídelního lístku.
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Úkony v základním rozsahu dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádí některá
ustanovení zákona o sociálních službách – jmenujme nejvíce využívané úkony:
Pomoc při úkonech osobní hygieny (OH) – pomoc při vstupu do vany/ sprchového koutu,
pomoc při koupání/sprchování, pomoc s denní hygienou, např. mytí obličeje, čištění zubů,
zubní náhrady.
Běžný úklid, velký úklid (BÚ, VÚ) – běžný úklid, tj. úklid prováděný pravidelně, často,
např. mytí nádobí, stírání podlahy, vysávání koberců, utírání prachu. Velký úklid, tj. sezonní
úklid, prováděný zpravidla 2krát až 3krát ročně, např. mytí oken, dveří, mytí/leštění vnitřních
i vnějších ploch kuchyňský linek, obývacích stěn.
Příprava a podání jídla a pití (PS) – příprava snídaně, svačiny, studené večeře, servírování
jídla na talíř a podání uživateli, ohřátí jídla, příprava a podání pití.
Běžné nákupy a pochůzky (N, P) – nákup potravin, popř. jiného zboží každodenní spotřeby.
Pochůzky k lékařům, např. vyzvednutí lékařského předpisu, na Úřad práce, např. doručení
vyplněného formuláře, zaplacení poštovní poukázky na poště, apod.
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu po vnitřním prostoru (PPO)
– slovní navádění uživatele při pohybu po místnosti, pomoc při vstávání z lůžka, křesla,
pomoc při usedání, opora při chůzi po místnosti.
Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné
služby a doprovázení zpět (D) – doprovod uživatele do místa určení a zpět, doprovod
v sanitě, pomoc při pohybu v instituci, např. manipulace s uživatelem při ulehání na
vyšetřovací lůžko u lékaře, manipulace s výtahem. Možnost propojení tohoto úkonu
s dopravou do místa určení a zpět.
Pomoc při použití WC (WC) – pomoc při manipulaci na WC či toaletní křeslo, vynášení
obsahu nádoby WC křesla.
Dovoz nebo donáška jídla – doručení obědů ve speciálních, poskytovatelem zapůjčených
termonádobách přímo do domácnosti uživatele. Vstupem do bytu si současně ověříme, zda je
uživatel v pořádku.
Praní a žehlení ložního/osobního prádla, popř. jeho drobné opravy – vypereme a
vyžehlíme prádlo uživatele v prádelně a žehlírně Pečovatelské služby, možnost vyprat prádlo
ve spolupráci s uživatelem ve vlastní pračce.
Uživatelé pečovatelské služby hojně využívají úkon „Dovoz nebo donáška jídla“, který
řadíme mezi úkony nepřímé péče spolu s úkonem „ Praní a žehlení ložního/osobního prádla,
popř. jeho drobné opravy.
V roce 2016 rozvezly pracovnice Pečovatelské služby 30.442 obědů, vypraly a vyžehlily
488 kg ložního či osobního prádla.
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Z přímé péče byl uživatelům nejvíce poskytován úkon „Pomoc při úkonech osobní hygieny“
(OH), „Běžný a velký úklid domácnosti“ (BÚ, VÚ), „Příprava a podání jídla a pití“ (PS),
„Běžné nákupy a pochůzky“ (N, P), „Pomoc při prostorové orientaci“ (PPO), „Doprovázení
dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a
doprovázení zpět“ (D), „Pomoc při použití WC“ (WC) – viz níže uvedené grafické zpracování
přímé péče poskytnuté v roce 2016 (viz graf).
Pečovatelská služba zabezpečuje svůj provoz od 6:30 do 20:30 ve dvousměnné provozu –
ranní, odpolední směna. Z celkového počtu zaměstnanců – 7 pracovníků v sociálních službách
– jich 6 zajišťuje úkony přímé péče, praní a žehlení prádla a rozvážku obědů během ranní
směny, 1 pracovnice vždy slouží odpolední směnu.

Na závěr jedna zajímavost – nejstarším uživatelem pečovatelské služby je 97 - letá paní, která
má smlouvu o poskytování pečovatelské služby zavedenou již od roku 2008 a po celou tuto
dobu je pečovatelské službě věrná a nakloněná. U této uživatelky zajišťujeme dovážku obědů,
přímou péči o uživatelku i její domácnost zajišťuje dcera.

Poděkování dárcům
Za podporu činnosti Pečovatelské služby Česká Třebová děkujeme společnosti
BILLA, spol. s r.o.
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TÝDENNÍ STACIONÁŘ

Týdenní stacionář je zařízení Sociálních služeb Česká Třebová, poskytující služby osobám
s lehkým až těžkým zdravotním postižením. Hlavním cílem je zabezpečení pobytu a služeb
sociální péče osobám s mentálním, tělesným a zdravotním postižením, kteří nemohou
z nejrůznějších důvodů žít ve svém přirozeném prostředí.
Služba je poskytována v prostorách na adrese Lhotka 172, 560 02 Česká Třebová. Pro činnost
Týdenního stacionáře jsou vyhrazeny bezbariérové prostory.
Poskytovanou sociální službou 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 a možnost vzdělání. 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.
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Cílová skupina služby
Cílovou skupinou uživatelů Týdenního stacionáře jsou mladiství a dospělí, obou pohlaví
s mentálním, tělesným a zdravotním postižením, kteří jsou závislí na pomoci jiné
fyzické osoby. Týdenní stacionář je určen občanům z České Třebové, při nenaplněné kapacitě
lze přijímat uživatele i z jiných obcí mimo okres Ústí nad Orlicí v rámci především
Pardubického kraje.
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
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.
Kapacita zařízení je 12 uživatelů.

Cíle ve vztahu k uživatelům
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.
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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, dopravu do stacionáře
1. Služby jsou poskytovány v Týdenním stacionáři v České Třebové, ale i s formou
výletů a účastí na společenských, kulturních i sportovních akcích, v rámci rehabilitace.
2. Služba zároveň zachovává pravidelnost v režimu dne, která slouží k lepší orientaci
v denních i životních cyklech uživatelů.
3. Celý proces poskytované služby směřuje k maximální samostatnosti a soběstačnosti
uživatele.

Personální zabezpečení služby
Poskytování sociální služby v Týdenním stacionáři je zajištěno v prvé řadě ředitelem
Sociálních služeb Česká Třebová. Dále pracovníkem pověřeným vedením Týdenního
stacionáře, sociální pracovnicí, speciálním pedagogem, vychovatelkou, pracovníky
v sociálních službách (u všech je zajištěno vzdělání požadované zákonem i další vzdělávání
o sociálních službách) a pracovnicí úklidu.
Dalšími pracovníky, kteří jsou společní pro Sociální služby a zároveň zajišťující činnosti
Týdenního stacionáře a Pečovatelské služby jsou ekonom, provozní, personalista, účetní,
sestra a další.
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Počet uživatelů služby v roce 2016 s
příspěvkem na péči
2

4

stupeň 2 (středně těžká
závislost)
stupeň 3 (težká závislost)
stupeň 4 (úplná závislost)

5
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Průměrný věk uživatelů Týdenního stacionáře Česká Třebová je 29 let.
Pro zkvalitnění služby uživatelům jsme na konci roku 2016 dovybavili relaxační místnost,
která se nachází v prostorách Týdenního stacionáře. Uživatelé nyní mohou relaxační místnost
plně a účelně využívat k odpočinku a odreagování se.
Sociální služby Česká Třebová spolupracují od roku 2013 s firmou KOMPAKT
s. r. o. Poděbrady, která zapůjčila pro sociální službu Týdenní stacionář automobil Renault
Kangoo. Toto vozidlo se využívá k dopravě uživatelů z jejich bydliště do Týdenního
stacionáře a cestě zpět z Týdenního stacionáře domů. Dále automobil slouží k přepravě stravy
z kuchyně Domova pro seniory do Stacionáře. Uživatelé Týdenního stacionáře jsou
automobilem dováženi také na kulturní a sportovní akce ve městě a okolí.
Pro rok 2017 bude stávající služební automobil nahrazen novým zn. Dacia Dokker, který bude
i nadále sloužit uživatelům Týdenního stacionáře.
Této dlouhodobé spolupráce si velice vážíme.
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Akce realizované pro uživatele Týdenního stacionáře v roce 2016
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Masopustní karneval
Kurzy plavání v České Třebové
Májové veselice
Rehabilitační pobyt v Oucmanicích
(Tento rehabilitační pobyt byl umožněn díky výtěžku z benefičního plesu
pro Týdenní stacionář v České Třebové, organizovaného spolkem Za jeden
provaz.)
Výlet do cukrárny v Dlouhé Třebové
Sportovní den v Týdenním stacionáři
Výlet do Zlína „Vlak plný úsměvu“
Výlet s Českými drahami do Častolovic s prohlídkou zámku
Olympiáda v Týdenním stacionáři
Výlet do parku Javorka – koncert
Integrační den v Ústí nad Orlicí
Taneční kurzy v Dlouhoňovicích
Taneční večer na ukončení Tanečních
Účast na akcích města Česká Třebová – velikonoční výstavy, společenské a
sportovní akce
Mikulášská besídka
Vánoční besídka v Týdenním stacionáři
Vánoční tvoření
Štědrovečerní večeře

Rozvojový program v Týdenním stacionáři
Na základě spolupráce se Střední zahradnickou a technickou školou v Litomyšli nadále
spolupracujeme na rozvojovém programu pro dva uživatele Týdenního stacionáře v České
Třebové. Od 1. září 2014 zahájili studium na zmíněné střední škole. Hlavním cílem studia
v rámci individuálního plánování je snaha o zkvalitnění života uživatelů, podpora osobního
růstu a spolurozhodování o svém vlastním životě. Přeprava uživatelů z České Třebové
do Litomyšle byla zprostředkována MHD dopravou a s Úřadem práce v rámci Veřejně
prospěšných prací domluveni osobní asistenti, kteří jsou pracovníky školy. Osobní asistenti se
podílí na přepravě z České Třebové do Litomyšle, doprovodu do školy a individuální práci se
žákem.
Oba uživatelé se přepravují veřejnou autobusovou linkou, která je nejlevnějším řešením, ale
hlavně učí uživatele návykům a znalostem důležitým pro další samostatnější život. Uživatelé
svým zapojením do dalšího vzdělávání viditelně zvyšují své možnosti začlenění
do společnosti, učí se novým věcem, aktivně přispívají ke svému uplatnění. Studium je velmi
přínosné a na uživatelích je vidět zřetelný pokrok jak motorický, tak psychický, dochází
i k významnému zvýšení samostatnosti.
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Zvyšování kvality v roce 2016
Vedení Týdenního stacionáře požádalo externí spolupracovníky a ostatní veřejnost
o vyjádření svých názorů na kvalitu poskytované péče a služeb našich uživatelů pomocí
dotazníku.
Dotazníky zákonných zástupců – výstupy z dotazníků
V sekci přístup k uživatelům jsou zákonní zástupci velmi spokojeni. Co se týče jednání,
vzájemné důvěry, pocitu bezpečí a jistoty odpovídali velmi pozitivně.
Další část dotazníku, která se týkala komunikace, byla hodnocena kladně. Dotazovaní jsou
spokojeni s poskytováním potřebných informací ze strany zařízení. Zákonní zástupci jsou
obeznámeni s individuálním plánováním uživatelů, i s právy a povinnostmi v TS. Dotazovaní
vědí, kdo je klíčovým pracovníkem jejich příbuzného.
Z třetí části dotazníku, která byla věnována personálu, vyplynulo, že jsou zákonní zástupci
spokojeni, avšak někteří se domnívají, že dochází k častému střídání personálu. Jsou také
spokojeni s komunikací se zaměstnanci TS a dobrou spoluprací mezi jednotlivými členy
personálu.
Respondenti taktéž uvedli celkovou spokojenost s poskytovanou službou, s naplňováním
potřeb a osobních cílů a s aktivizačními činnostmi, které pracovníci uživatelům poskytují.
Zákonným zástupcům vyhovuje časová dostupnost i lokalita, v které se TS nachází.
Dotazníky uživatelů – výstupy z dotazníků
Všichni dotazovaní uživatelé uvedli, že jsou spokojeni s ubytováním a zařízením svého
pokoje, uvedli také, že jsou spokojeni s možností výběru aktivit (plavecký kurz, počítačový
kurz a jiné volnočasové vzdělávací aktivity). Velmi oceňují dostupnou muzikoterapii, masáže,
rehabilitaci a canisterapii.
Dva respondenti projevili určitou nespokojenost v přístupu pedagogického pracovníka,
což bylo neprodleně s pedagogickým pracovníkem projednáno.
Ostatní respondenti jsou s přístupem personálu spokojeni. Nemají nic, co by chtěli změnit.
Dotazníky praktikantů – výstupy z dotazníků
Z vyplněných dotazníků vyplývá, že praktikanti hodnotí naši službu jako kvalitní a žádný
z uživatelů se jim nezmínil o stížnosti či připomínce, která by měla vliv na kvalitu námi
poskytované služby. Přístup zaměstnanců k uživatelům je hodnocen kladně.
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Anonymní připomínky
Za uplynulý rok 2016 jsme nezaregistrovali žádnou anonymní připomínku.

Poděkování sponzorům a dárcům
•
•
•
•
•
•

KOMPAKT s. r. o. Poděbrady
České dráhy, a.s., Pardubice
Spolek Za jeden provaz Česká Třebová
ORLÍK – KOMPRESORY výrobní družstvo Česká Třebová
Městys Chroustovice
Společnost Duha

Poděkování za spolupráci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DDM Česká Třebová
Domov pod hradem Žampach
Gymnázium Česká Třebová
Stacionář – Ústí nad Orlicí, Litomyšl
SZŠ Ústí nad Orlicí
Univerzita Hradec Králové, PGF
Univerzita Pardubice, FZS
Univerzita Palackého Olomouc
VOŠ a SŠT Česká Třebová
VOŠP a SPgŠ Litomyšl
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Zaměstnanci Sociálních služeb Česká Třebová
Počet pracovníků Sociálních služeb k 31. 12. 2016 činil 91 zaměstnanců.
z toho:

vedoucí pracovníci
všeobecné sestry
zdravotnický asistent
sociální pracovnice
přímá obslužná péče
aktivizační pracovnice
terénní pečovatelka
pedag. volného času
vychovatelka
hospodářsko správní
manuálně pracující

5,98
5,02
0,87
4
31,36
2
7
1
0,5
4,25
29,02

Celkový údaj o průměrných platech
Celkem
Průměrný hrubý měsíční plat
18 043,Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů
Počet
Nástupy
44
Odchody
32
- 2 odchody do důchodu
- 14 na DPP
- 16 ukončených buď ve zkušební době, nebo
uplynutím doby určité
Z celkového počtu zaměstnanců pracuje na směny 55 pracovníků.

Členění zaměstnanců Sociálních služeb podle vzdělání a pohlaví
Dosažené vzdělání

Muži

Ženy

Celkem

%

základní vzdělání

0

10

10

10,9

střední odborné vzdělání
(bez maturitní zkoušky)

4

38

42

46,2

úplné střední odborné
vzdělání (s maturitní zkouškou)
vyšší odborné

2

26

28

30,8

0

4

4

4,4

vysokoškolské

1

6

7

7,7

Celkem

7

84

91

100,0
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Zdravotní stav uživatelů Domova pro seniory klade čím dál větší nároky na pracovníky přímé
obslužné péče. Z tohoto důvodu a z důvodu zkvalitňování péče o uživatele Domova
pro seniory, se v průběhu roku 2016 tento úsek přímé obslužné péče posílil o 2 pracovníky
přímé oblsužné péče.

Vzdělávání pracovníků
V Domově pro seniory byly pořádány kurzy, semináře a přednášky pro všeobecné sestry,
pracovníky v sociálních službách a sociální pracovnice.
V Domově pro seniory proběhlo školení práce s PC, kterého se zúčastnili pracovníci přímé
obslužné péče, zdravotníci, administrativní a vedoucí pracovníci.
Školení bylo v rozsahu 1,5 hod. a provedla ho firma ECS. Pracovníci Sociálních služeb byli
seznámeni s prostředím OS Windows 8, MS Office a prací se soubory.
Pro pracovníky z kuchyně byla témata seminářů: Vývoj nutriční péče v pobytových
zařízeních, Nové trendy v moderním vaření, Hygienické minimum.
Témata dalších seminářů pro zaměstnance Sociálních služeb:
- IS Cygnus 2, Mzdové uzávěrky r. 2015, RZD, ELDP – novinky ve mzdách, Registr smluv,
Novinky ve mzdové problematice
- Kvalita života v paliativní péči, Inkontinence a kvalita života, Bazální stimulace,
Stáž v DD Moravská Třebová, Úvod do ošetřovatelské péče, Péče o seniory s demencí,
Vzpomínkové aktivity v sociálních službách, Kulatý stůl – paliativní péče
- Standardy 2017 – Plány MPSV v oblasti kvality, Úvod do zákona o sociálních službách,
Velká novela zákona o sociálních službách
- Vývoj nutriční péče v pobytových zařízeních
Všichni zaměstnanci se zúčastnili každoročně konaného školení PO a BOZP a splnili
požadovaných 24 hodin vzdělávání na pracovníka dle zákona č. 108/2006
Sb. - § 111 – o sociálních službách.

Stravování
Stravovací provoz zabezpečuje Domov pro seniory prostřednictvím vlastní kuchyně, součástí
které je i jídelna. Vaří se strava racionální (D 3), s omezením tuků (D 4), diabetická (D 9),
diabetická šetřící (D 9/4) a mechanicky upravená strava (MUS).
V pracovní dny si mohou uživatelé a zaměstnanci vybírat ze dvou druhů hlavních jídel
připravované racionální stravy.
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Kapacita stravovacího provozu
Na základě projektu technologie stravovacího provozu (3/2002) firmy GASTRO komplet Ústí
nad Orlicí byla stanovena kapacita kuchyně cca 450 jídel. V jídelně je možnost výdeje
cca 200 jídel, pro provoz sociální péče lze připravit do jídlonosičů cca 150 jídel.

Personální obsazení kuchyně
Ve stravovacím provozu pracuje 13 pracovníků: 1 vedoucí stravovacího provozu,
1 hospodářka, 3 kuchaři a 8 pomocných kuchařů.
Jídelní lístek je sestavován tak, aby odpovídal zdravé výživě. Nemalý zřetel je brán
na požadavky uživatelů tak, aby strava odpovídala domácí kuchyni. Jídelní lístek sestavuje
vedoucí stravovacího úseku.
Celodenní strava (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře) se připravuje
denně pro uživatele Domova pro seniory (v roce 2016 – 34 763 celodenní strava).
V pracovní dny je připravována strava také pro uživatele Týdenního stacionáře (v roce 2016 –
1 718 snídaní a dopoledních svačin, 1 979 obědů a odpoledních svačin, 1 690 večeří).

32

Sociální služby Česká Třebová se sídlem v Domově pro seniory
Bezděkov 918
560 02 Česká Třebová
tel.: 465 503 311, fax: 465 503 499
e-mail: info@socialnisluzby.cz
Obědy se připravují pro uživatele Pečovatelské služby (v roce 2016 – 30 448 obědů). Obědy
jsou
zajištěny
v pracovní
dny
a
o
víkendech.
O
svátcích
se
pro uživatele Pečovatelské služby nevaří. 29. - 34. týden a týden mezi Vánočními svátky se
vaří pouze jedno jídlo.

Obědy se vaří i pro zaměstnance Sociálních služeb (v roce 2016 – 11 886 obědů).
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Hospodaření Sociálních služeb v roce 2016
HOSPODAŘENÍ hlavní činnost
celkové náklady
celkové výnosy
HV

37 269 949,07 Kč
37 269 949,07 Kč
- Kč

HOSPODAŘENÍ doplňková
činnost
celkové náklady
celkové výnosy
HV

263 575,44 Kč
263 772,00 Kč
196,56 Kč

Vyplaceno na platy, náhrady mezd,
učně
Vyplaceno na DPP

18 000 000,00 Kč
329 485,00 Kč

H. V. byl rozdělen do fondu odměn a fondu rezervního za rok 2016 na základě
Usnesení Rady města Česká Třebová, č. 206/2017 ze dne 13. 3. 2017.

Zdroje financování
DOMOV PRO SENIORY
účelová dotace Pardubický kraj
zřizovatel Město Česká Třebová
dotace od obcí
úhrady od uživatelů služby
fondy zdravotních pojišťoven
jiné zdroje

7 833 000,00 Kč
1 059 046,51 Kč
2 000,00 Kč
18 088 729,00 Kč
1 183 441,24 Kč
688 605,14 Kč

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
účelová dotace Pardubický kraj
zřizovatel Město Česká Třebová
úhrady od uživatelů služby

780 000,00 Kč
1 853 784,38 Kč
2 512 847,22 Kč

TÝDENNÍ STACIONÁŘ
účelová dotace Pardubický kraj
zřizovatel Město Česká Třebová
dotace od obcí
úhrady od uživatelů služby
jiné zdroje

1 134 000,00 Kč
627 169,11 Kč
44 000,00 Kč
1 269 176,00 Kč
134 237,00 Kč
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Úhrady od uživatelů služby - pobyt, strava, PnP (Domov pro seniory, Týdenní stacionář),
úhrady od uživatelů služby - přímá, nepřímá péče, zajištění stravy (Pečovatelská služba),
jiné zdroje - zejména dotace ÚP, fakultativní činnost, stravné zaměstnanců, čerpání fondů,
dotace od obcí - obce, jejichž občané jsou našimi uživateli.
CELKOVÉ NÁKLADY OBCE ČESKÁ TŘEBOVÁ
NA ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU P. O. SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ TŘEBOVÁ
Příspěvek od zřizovatele na provoz
3 540 000,00 Kč
Příspěvek od zřizovatele na
investice
300 000,00 Kč
Investice zřizovatele vč. oprav a
údržby
639 227,10 Kč

Vlastní investice a nákup majetku
V roce 2016 byla pořízena investice - osobní automobil Škoda Fabia combi za 282.800,pro sociální pracovnice Domova pro seniory.
Pro zkvalitnění péče o uživatele Domova pro seniory byl pořízen drobný hmotný majetek
- 2 el. polohovací lůžka, 4 matrace, 3 antidekubitní matrace s kompresorem, 2 zahradní
houpačky, 4 magnetické tabule na oddělení, 3 jídelní stolky, 9 ventilátorů, 2 zahradní stolky
pro pěstování bylinek, sprchové polohovací křeslo, vozík na prádlo, chodítko atd.
V průběhu roku 2016 se dle potřeby průběžně malovaly pokoje uživatelů a pracovalo se
na zpříjemňování prostředí Domova pro seniory, tak aby se uživatelé cítili co nejlépe, byly
zakoupeny také nové osvěžovače vzduchu.
Pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců v Domově pro seniory organizace zakoupila
kávovar, PC vč. monitoru, softwaru, multifunkční tiskárnu.
Pro zaměstnance Týdenního stacionáře 7 šatních skříněk.
Pro Pečovatelskou službu čistič oken k úklidu v bytech uživatelů.
Vše v hodnotě cca 470.000,- Kč.

Investice zřizovatele v budovách Domova pro seniory
Zřizovatel v r. 2016 financoval investice:
- Modernizace komunikačního systému sestra – pacient, jedná se o dorozumívací zařízení
mezi personálem a uživatelem. V této etapě byla rozvedena veškerá kabeláž, vč. rozvodů
kabelové televize. Částka realizované akce 252.999,-. Dokončení by mělo být do konce
r. 2017.
- Klimatizační jednotka v serverovně - důvodem pro instalaci tohoto zařízení bylo zajištění
vhodné teploty v serverovně (ústředně). V tomto prostoru jsou umístěny telefonní ústředna
a server s veškerými PC daty. Částka investice 51.699,- Kč.
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Opravy, rekonstrukce a obnova v roce 2016
•
•
•
•

Opravy a udržování v roce 2016
- opravy a udržování aut
- opravy a udržování vybavení a strojů
- opravy a udržování budov

87.546,- Kč
314.971,- Kč (zejména kuchyň, prádelna)
100.003,- Kč (zejména malování)

Plány oprav a rekonstrukcí na rok 2017
V roce 2017 se plánuje zrušení balkónů na budově B Domova pro seniory, dojde tak
ke zvětšení pokojů a uživatelé budou mít větší prostor k obývání.
Plánuje se dokončení komunikačního systému sestra – pacient.
Na Pečovatelské službě se plánuje zřízení nového střediska osobní hygieny.
Na Týdenním stacionáři by mělo dojít k rekonstrukci celého sociálního zařízení – koupelna,
WC.

Finanční podpora naší činnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Město Česká Třebová
Pardubický kraj
Město Ústí nad Orlicí
Město Litomyšl
Město Vysoké Mýto
Město Luže
Město Horní Jelení
Obec Mladějov na Moravě
Obec Nová Sídla

Všem děkujeme za podporu.
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