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Vážení,
předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Sociálních služeb Česká Třebová
za rok 2017. Zpráva přináší ucelené informace o jednotlivých službách poskytovaných
příspěvkovou organizací – 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 ČESKÁ TŘEBOVÁ

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.
K 1. 1. 2017 byla kapacita Domova pro seniory snížena v důsledku zrušení třílůžkového
pokoje na 101 míst.
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Poslaní, cíle a zásady poskytované sociální služby
Domov pro seniory Česká Třebová za rok 2017
Od 1. 1. 2017 bylo aktualizováno znění Veřejného závazku Domova pro seniory.
Domov pro seniory Česká Třebová, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město
Česká Třebová, činí zveřejněním níže uvedených základních prohlášení (poslání, cíle a cílové
skupiny) vlastní veřejný závazek.
Poslání
Domov pro seniory poskytuje pobytové sociální a zdravotní služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodů vyššího věku či zhoršeného zdravotního stavu a jejich situace
vyžaduje nepřetržitou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby s cílem zajistit především
jejich základní životní potřeby.
Cíle poskytování sociální služby
 zajistit základní životní potřeby (čistota, strava, oblečení, zdraví, orientace,
komunikace a mobilita) uživatelů
 pomocí skupinových i individuálních aktivit udržovat motorické, sociální a psychické
schopnosti a dovednosti každého uživatele
Zásady poskytované sociální služby
 Podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů.
 Individuální přístup ke každému uživateli v závislosti na jeho potřebách, zájmech a
míře soběstačnosti.
 Respektování práv uživatelů, především práva na lidskou důstojnost.
 Respektování náboženského vyznání uživatelů.
Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba určena)
Sociální služby Česká Třebová poskytují pobytovou sociální službu domov pro seniory
osobám, jejichž soběstačnost v oblastech péče o vlastní osobu (čistota, strava, oblečení,
zdraví, orientace, komunikace a mobilita) je snížena především z důvodu věku (od 65 let
věku), případně změn zdravotního stavu (od 27 let věku) tak, že nejsou zajištěny jejich
základní životní potřeby. 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). Preferovány jsou osoby
s trvalým bydlištěm v České Třebové a spádových obcích či s vazbou na rodinné příslušníky
zde žijící.
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Služba není poskytována v těchto případech:
a) osoba žádá sociální službu, kterou neposkytujeme (nepatří do naší cílové skupiny),
b) nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí
takové sociální služby:
 zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční
nemoci, nebo
 chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo
kolektivní soužití
d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců
před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností
vyplývajících ze smlouvy.

Jednání s žadatelem o službu
Jednání s žadatelem o službu předchází samotnému nástupu žadatele 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 2017 celkem proběhlo 38 jednání s žadateli o sociální službu Domov pro seniory.

Nástupy a ukončené pobyty v roce 2017
V průběhu roku 2017 nastoupilo 30 nových uživatelů.
Pobyt v Domově pro seniory ukončilo 28 uživatelů – z důvodu úmrtí. V průběhu roku 2017
žádný z uživatelů neodešel domů nebo do jiného zařízení.
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Poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče
V roce 2017 bylo v ambulancích zubních a odborných lékařů provedeno 820 ošetření nebo
vyšetření. Všeobecné sestry provedly 735 odběrů biologického materiálu (krev, moč,
sputum).
Hospitalizováno bylo 92 uživatelů, u některých proběhla hospitalizace opakovaně.
Počet obvodních lékařů, kteří navštěvovali v našem zařízení své pacienty, byl 10.
Do zařízení 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 zařízení.
Počet registrovaných všeobecných sester – je 6 (5 + 1 vedoucí zdravotního úseku) a
1 zdravotní asistentka.
Ošetřovatelskou péči zajišťovalo 25 PPOP (pracovníků přímé obslužné péče).
Zdravotní výkony vykonávané registrovanými sestrami byly účtovány dvěma zdravotním
pojišťovnám – VZP, ZP MV.

Úroveň bydlení
K dispozici pro ubytování bylo za rok 2017 celkem 67 pokojů na 2 budovách, z toho:



33 jednolůžkových pokojů
34 dvoulůžkových pokojů

Třílůžkový pokoj, který byl na budově A, byl k 1. 1. 2017 zrušen, a stal se z něj pokoj
dvoulůžkový.

Příspěvek na péči v Domově pro seniory Česká Třebová
Počet uživatelů s příspěvkem na péči se v průběhu roku 2017 měnil v důsledku nástupů a
ukončených pobytů uživatelů s různým stupněm příspěvku na péči.
V průběhu roku 2017 se celková měsíční výše PnP pohybovala v rozsahu od 501.600,- Kč
do 575.520,- Kč.
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Počet uživatelů dle stupně příspěvku na péči k 31. 12. 2017
Příspěvek na péči
Nemá
I (lehká závislost)
II (středně těžká závislost)
III (těžká závislost)
IV (úplná závislost)

Počet uživatelů
4
19
37
27
12

CELKEM:

99
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Celkem - Kč
0,00
16 720,00
162 800,00
237 600,00
158 400,00
575 520,00
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Statistické údaje Domova pro seniory
Průměrná obložnost lůžek za rok 2017 byla 98,81 %.

Počet klientů
Kapacita
Obložnost (%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
96,68 99,18 97,52 100,20 101,00 100,20 100,61 100,58 100,47 100,39 100,30 100,48
101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00
95,72 98,20 96,55 99,21 100,00 99,21 99,62 99,58 99,47 99,39 99,31 99,49

Graf č. 1 Obložnost lůžek za rok 2017
K 31. 12. 2017 evidoval Domov pro seniory 99 uživatelů - 20 mužů a 79 žen.
Průměrný věk uživatelů k datu 31. 12. 2017 byl 83 let.
Počet uživatelů dle věkových skupin k 31. 12. 2017:
27 – 65 let
66 – 75 let
76 – 85 let
86 – 95 let
nad 96 let

6 uživatelů
11 uživatelů
37 uživatelů
42 uživatelů
3 uživatelé
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Řešené stížnosti a podněty v roce 2017
V roce 2017 bylo evidováno: 25 pochval, 2 dotazy, 4 podněty, 19 připomínek a 6 stížností.
Celkem tedy 56 záznamů. Každý z nich byl řešen s příslušným vedoucím, případně
s pověřeným pracovníkem.
Vedoucí kuchyně řešila 28 záznamů.
Většinou se jednalo o připomínky ke skladbě jídelníčku, případně k samotnému jídlu – moc
okořeněné, málo slané, oschlé, moc zahuštěné apod. a o pochvaly.
Vedoucí zdravotního úseku řešila 17 záznamů.
Většinou se jednalo o pochvalné vyjádření k pracovníkům přímé obslužné péče.
Ředitel Sociálních služeb řešil 5 záznamů.
Jednalo se o čtyři pochvaly a jednu stížnost na jednoho z uživatelů od rodinného příslušníka
jeho spolubydlícího.
Vedoucí provozu řešil 3 záznamy.
Dva se týkaly provozních záležitostí a jeden záznam byl pochvala na pracovnici úklidu.
Sociální pracovnice řešila 2 záznamy.
Oba záznamy byly stížnostmi – jedna stížnost na společné soužití dvou uživatelek, jedna
stížnost na chování uživatelky vůči pracovnici přímé obslužné péče.
Nutriční terapeutka řešila 1 záznam týkající se dlouhodobé nespokojenosti jedné uživatelky se
stravováním.
Všechny záznamy byly řádně zaevidovány, projednány a vyřešeny. V případě stížností byla
dodržena lhůta na vyjádření ke stížnosti - 20 dní.
S vyjádřením byly vždy seznámeny všechny zainteresované osoby. Záznamy i s vyjádřeními
byly průběžně zveřejňovány na nástěnce sociálního úseku.

Přehled skupinových aktivizačních programů pro uživatele
Aktivizační činnost je vedena dvěma 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.
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Uživatelé se mohou účastnit také mimořádných aktivizačních programů, které 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
Bingo
na
terapie
pokračování
13:30 13:30 13:30 – budova
budova A
spojovací
A - bufet
- 3. patro
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

Klub pečení

Zpívání

13:30 - budova A
- 3. patro

13:30 - budova
A - bufet

13:30 budova A
- 3. patro

13:30 - budova
A - kaple

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.).
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Mimořádné akce konané v roce 2017
V Domově pro seniory se v průběhu roku 2017 konalo bezpočet akcí pro uživatele.
Za seniory přijeli Tři králové z Anenské studánky. V Domově pro seniory se konala
přednáška o Arménii.
Studenti Střední zdravotnické a sociální školy připravili pro seniory masopustní zábavu.
Na škaredou středu proběhlo čtení z bible. Za hudebního doprovodu skupiny KMČ (Kdo má
čas) se v Domově pro seniory oslavily Čarodějnice.
Na podzim se již tradičně konala Miniolympiáda, kdy se soutěžilo dohromady v šesti různých
disciplínách.
Vystupovala zde skupina Šlapeto, se svým jabkancovým programem.

Proběhlo také tradiční Vzpomínkové dušičkové odpoledne.
Senioři se v průběhu roku mohli zúčastnit výletů na Vánoční výstavu a do muzea na Betlémy.
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Pokračovalo se v navázané spolupráci s klubem Červenka, s DDM, s pány Skalickým a
Zoubkem, kteří v Domově pro seniory již několik let působí jako dobrovolníci a každý měsíc
přijdou uživatelům zahrát na harmoniku, kytaru a zazpívat si s nimi známé písničky.
Za seniory přicházely také děti z místních MŠ se svými vystoupeními.
Většina uživatelů si z pestrého programu nabízených aktivit v roce 2017 vybrala.
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Poděkování za spolupráci
Za spolupráci v roce 2017 chceme poděkovat Městské knihovně Česká Třebová, 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.
Jedná se zejména o pana Petra Skalického, pana Ladislava Zoubka, pana Mgr., Bc. Ladislava
Kunsta, DiS, a pana Tomáše Valacha.
Rádi uvítáme další dobrovolníky, kteří by měli zájem jakýmkoli způsobem se podílet
na životě seniorů v Domově pro seniory Česká Třebová.

Poděkování dárcům
Poděkování patří také dárcům, kteří finanční nebo věcnou podporou přispěli k činnosti
Domova.
Děkujeme firmě KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, za jejich již tradiční
spolupráci v rámci projektu Společně za úsměv.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČESKÁ TŘEBOVÁ

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 při 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 Pečovatelské služby
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 potřeby.
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.
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.
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.
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V roce 2017 rozvezly pracovnice Pečovatelské služby 26.789 obědů, vypraly a vyžehlily
488 kg ložního či osobního prádla.
Z přímé péče byly uživatelům poskytovány tyto úkony - viz graf:

Využití Pečovatelské služby Česká Třebová v roce 2017
Terénní službu v roce 2017 využívalo 214 uživatelů (z tohoto počtu 28 uživatelů využívalo
současně s terénní i ambulantní službu), pouze ambulantní služba byla poskytována 16-ti
uživatelům.
Personál Pečovatelské služby pečuje o své uživatele i v odpoledních hodinách, ve všední dny
v rozmezí od 6.30 do 20.30 hodin, ve dvousměnném provozu – ranní, odpolední směna.
O víkendech zabezpečujeme pouze rozvoz obědů. O svátcích není pečovatelská služba
poskytována.
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
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Uzavření jídelny
Ke dni 1. 1. 2017 byla, z důvodu malého zájmu o tuto službu, uzavřena jídelna a výdejna
stravy v Domě s byty zvláštního určení. Prostory jídelny jsou nyní využívány jako
společenská místnost.
Obyvatelé Domu mají obědy zajištěny stejným způsobem jako ostatní uživatelé, tedy
ve speciálních termonádobách s donáškou do bytu.

Společenský život uživatelů
Někteří uživatelé pečovatelské služby jsou členy Svazu tělesně postižených, Klubu důchodců,
Svazu postižených civilizačními chorobami (Dia a Kardio klub). Pravidelně se scházejí
ve společenské místnosti Domu s byty zvláštního určení, Masarykova 2100.
Dále se v průběhu roku 2017 mohli zúčastnit rukodělných aktivit, jež každý měsíc pořádal
Klub Červenka finančně podporovaný městem Česká Třebová. Město Česká Třebová zajistilo
součinnost se Základní uměleckou školou, každý měsíc žáci ZUŠ pořádali hudební nebo
hudebně-dramatická vystoupení ve společenské místnosti Domu s byty zvláštního určení.
Církev Římskokatolická a Evangelická zde sloužila jednou za měsíc mše. Pravidelně,
počátkem každého měsíce, měla veřejnost možnost využívat služby organizace
AUDIOHELP, z. s., které ve společenské místnosti Domu s byty zvláštního určení
poskytovala odborné služby sluchově postiženým občanům.

Anonymní připomínky
Za uplynulý rok 2017 jsme nezaregistrovali žádnou anonymní připomínku.
Na závěr jedna zajímavost – nejstarším uživatelem pečovatelské služby v roce 2017 byla
104 - letá paní, která je současně nejstarší obyvatelkou města Česká Třebová.
Smlouvu o poskytování pečovatelské služby měla zavedenou od února do listopadu 2017.
U této uživatelky byla zajištěna pouze dovážka obědů s podáním stravy na talíř.
Přímou péči o uživatelku i její domácnost zajišťovala její dcera.
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TÝDENNÍ STACIONÁŘ ČESKÁ TŘEBOVÁ

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 a je
poskytovaná od 15. 7. 2013.
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 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
Personálně zajišťuje poskytování sociální služby v Týdenním stacionáři pracovník pověřený
vedením Týdenního stacionáře, sociální pracovnice, vychovatelka, pracovníci v sociálních
službách a paní na úklid.
Dalšími pracovníky, kteří jsou společní pro celé Sociální služby, jsou ředitel Sociálních
služeb Česká Třebová, ekonom, provozní, personalista, účetní, zdravotní sestra a další.
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Počet uživatelů v roce 2017
4

ženy

muži

6

V roce 2017 využívalo službu Týdenního stacionáře 10 uživatelů (dva uživatelé se stupněm
závislosti 2, čtyři uživatelé se stupněm závislosti 3 a čtyři uživatelé se stupněm závislosti 4).
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Průměrný věk uživatelů Týdenního stacionáře Česká Třebová je 30 let.
Sociální služby Česká Třebová spolupracují od roku 2013 s firmou KOMPAKT s. r. o.
Poděbrady, která zapůjčila pro sociální službu Týdenní stacionář nový automobil Dacia
Dokker. 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.
Této dlouhodobé spolupráce si velice vážíme.
Začleňování uživatelů do společenského prostředí napomáhají nejrůznější kulturní a sportovní
aktivity, výlety, návštěva divadelního představení. Důraz je kladen na rozvoj soběstačnosti a
samostatnosti v každodenním životě uživatelů, pomoc při prosazování jejich zájmů a práv,
podporu přirozených vztahů a spolupráci s jejich rodinami.

Akce realizované pro naše uživatele v roce 2017
Uživatelé Týdenního stacionáře se během jarních měsíců roku 2017 účastnili plavecké výuky
v krytém plaveckém bazénu v České Třebové, v Kulturním centru uživatelé prezentovali své
výrobky na velikonoční výstavě a v měsíci dubnu zavítali do Malé scény na divadelní
představení pořádané Domem dětí a mládeže.
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Ke konci května se dva uživatelé stacionáře účastnili plaveckých závodů v Ústí nad Orlicí
s názvem „Plavání pro dobrou věc“. V červnu se uživatelé účastnili akce s názvem „Vlak plný
úsměvů“, a také ve spolupráci s ČD navštívili Velké Losiny.
Pro velký zájem uživatelů byla na měsíc červenec domluvena návštěva Hřebčína Karlen
v Dlouhé Třebové. V srpnu se uskutečnil společný celodenní výlet do Neratova.
V září uživatelé zavítali na Staré náměstí na Světový den první pomoci a v Ústí nad Orlicí
vystoupili s taneční choreografií na Integračním dni. Během září a října uživatelé jezdili
na taneční lekce do Dlouhoňovic, které byly zakončeny Věnečkem.
Uživatelé se také účastnili slavnostního předání nového služebního vozu, které proběhlo
v Domově pro seniory v České Třebové.
Jako každoročně se v polovině prosince konala Vánoční besídka, při které byl zhodnocen
uplynulý rok, a uživatelé předvedli taneční vystoupení, které nacvičili.
V průběhu roku 2017 se dále pro uživatele Týdenního stacionáře uskutečnily tyto akce:










Karneval
Canisterapie
Sportovní den v Týdenním stacionáři
Ukázka dobrovolných hasičů v prostorách zahrady Týdenního stacionáře
Halloweenský večer s opékáním
Účast na akcích města Česká Třebová – velikonoční a vánoční výstavy,
společenské a sportovní akce
Vánoční tvoření ve Speciální základní škole v Ústí nad Orlicí
Mikulášská besídka
Štědrovečerní večeře

Rozvojový program v Týdenním stacionáři
Na základě spolupráce se Střední zahradnickou a technickou školou v Litomyšli dva
uživatelé Týdenního stacionáře během měsíce června úspěšně absolvovali studium oboru
Zahradnické práce.

Zvyšování kvality v roce 2017
Vedení Týdenního stacionáře požádalo externí spolupracovníky a ostatní veřejnost
o vyjádření svých názorů na kvalitu poskytované péče a služeb našich uživatelů pomocí
dotazníků.
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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 zařízení.
Dotazovaní vědí, kdo je klíčovým pracovníkem jejich příbuzného.
Z třetí části dotazníku, která byla věnována personálu, vyplynulo, že jsou zákonní zástupci
spokojeni. Jsou také spokojeni s komunikací se zaměstnanci TS a dobrou spoluprací mezi
jednotlivými členy personálu.
Respondenti taktéž uvedli celkovou spokojenost s poskytovanou službou, pouze jeden
respondent není spokojen se stravou, a to z důvodu přebývajících moučných jídel. Jsou také
spokojeni s naplňováním potřeb a osobních cílů a s aktivizačními činnostmi, které by doplnili
o fakultativní služby jako logopedii, fyzioterapii a hippoterapii. Logopedie a fyzioterapie jsou
dostupné ve stacionáři jako fakultativní služby, avšak rodiny si musí zajistit poukaz
od specialisty. 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. Někteří uživatelé uvedli, že by stávající aktivity doplnili o výrobu z keramiky a
houpací síť na zahradě nebo muzikoterapii spojenou s hraním na kytaru a masáže. Ostatní
uživatelé jsou spokojeni s nabízenými aktivitami. Uživatelé byli seznámeni s tím, že keramika
probíhá v prostorách TS na základě domluvy s nimi a masáže z důvodu plánované
rekonstrukce koupelny mimořádně neprobíhaly. Muzikoterapie probíhá formou hry
na klávesy a za pomoci hudebních nástrojů. 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.

Anonymní připomínky
Za uplynulý rok 2017 jsme nezaregistrovali žádnou anonymní připomínku.

26

Sociální služby Česká Třebová
Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová
Domov pro seniory, Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová
tel.: 465 503 311
e-mail: info@socialnisluzby.cz

Poděkování sponzorům a dárcům
Sociální služby Česká Třebová spolupracují od roku 2013 s firmou KOMPAKT s. r. o.
Poděbrady, která zapůjčila pro sociální službu Týdenní stacionář nový automobil Dacia
Dokker.
Dne 24. 10. 2017 proběhlo slavnostní předání zapůjčeného sociálního automobilu
před budovou Domova pro seniory Česká Třebová. Předání klíčů od vozu probíhalo za účasti
vedení města Česká Třebová, zaměstnanců a uživatelů Týdenního stacionáře a zástupců firem,
které se na zakoupení automobilu podílely. Na projekt přispělo celkem 36 místních firem.
Dále se účastnil farář římskokatolické farnosti Miloš Kolovratník, který automobilu požehnal.
Vůz bude využíván Týdenním stacionářem po dobu šesti let a bude se platit pouze jeho
provoz. Automobil slouží na každodenní provozní činnosti (doprava stravy do Týdenního
stacionáře, dovoz uživatelů Týdenního stacionáře na kulturní a sportovní akce ve městě a
okolí, apod.). Této dlouhodobé spolupráce s firmou KOMPAKT s.r.o. si velice vážíme.








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

Poděkování za spolupráci












DDM Česká Třebová
Domov pod hradem Žampach
Gymnázium Česká Třebová
Stacionář – Ústí nad Orlicí, Litomyšl
SZŠ Ústí nad Orlicí
VOŠ a SŠT Česká Třebová
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
SŠSP Zábřeh
Univerzita Palackého v Olomouci
Speciální základní škola Ústí nad Orlicí
Výchovný ústav a dětský domov Vysoké Mýto
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Zaměstnanci Sociálních služeb Česká Třebová
Počet pracovníků Sociálních služeb k 31. 12.2017 činil 97 zaměstnanců.
vedoucí pracovníci
všeobecné sestry
zdravotnický asistent
nutriční terapeutka
sociální pracovnice
přímá obslužná péče
aktivizační pracovnice
terénní pečovatelky
vychovatelka
THP
provozní pracovníci

z toho:

5,5
5
0,87
0,5
4
32,25
2
7
1
4,75
34,13

Celkový údaj o průměrných platech
Celkem
Průměrný hrubý měsíční plat
20 162,Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů
Počet
Nástupy
21
Odchody
19
Z celkového počtu zaměstnanců pracuje na směny 58 pracovníků.
Členění zaměstnanců Sociálních služeb podle vzdělání
Dosažené vzdělání

Muži

Ženy

Celkem

%

základní vzdělání

0

9

9

9,3

střední odborné vzdělání
(bez maturitní zkoušky)

4

46

50

51,6

2

25

27

27,8

0

5

5

5,1

vysokoškolské

1

5

6

6,2

Celkem

7

90

97

100,0

úplné střední odborné
vzdělání (s maturitní zkouškou)
vyšší odborné
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Vzdělávání pracovníků
V Domově pro seniory byly pořádány kurzy, semináře a přednášky pro všeobecné sestry,
pracovníky v sociálních službách a sociální pracovnice.
Pro pracovníky přímé obslužné péče byla zvolena témata akreditovaných kurzů - Etika
v obrazech, základy první pomoci, Kufr plný vzpomínek - vzpomínková terapie.
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 Domova pro seniory zajišťuje celodenní stravování v rozsahu 5 jídel,
(snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře). Uživatelé, kteří nemají dietní
omezení, mají možnost objednávat si ze dvou druhů obědů. Teplá večeře se podává 3x týdně
(na přání uživatel se v letních měsících po celý týden podávají studené večeře). Skladba
stravy se řídí jídelním lístkem, který se sestavuje tak, aby vyhovoval výživovým potřebám
uživatelů s důrazem na čerstvost a kvalitu potravin a dostatečnou pestrost. Strava se
připravuje dle pravidel správné hygienické výroby a praxe.

Pro uživatele je připravována dieta č. 3 - racionální, dieta č. 4 - žlučníková, dieta č. 9 diabetická, dieta č. 9/4 - diabetická šetřící. Tyto diety jsou pro uživatele připravovány také
v mleté nebo krájené úpravě. Součástí dietního systému je MUS – mechanicky upravená
strava, která je připravována uživatelům, kteří v důsledku poruchy polykání nejsou schopni
přijímat běžně podávanou stravu. Pokud má uživatel ze zdravotních nebo osobních důvodů
speciální nároky na stravu (např. alergie na ryby, citrusy či intolerance některých potravin)
nebo vyžaduje specifickou dietu (např. při dně) sestavuje nutriční terapeutka individuální
dietu.
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Počty porcí celkem za rok 2017
Snídaně

Dopolední
svačina

Uživatelé D3
Uživatelé D3 MUS
Uživatelé D4
Uživatelé D9
Uživatelé D9 MUS
Uživatelé D9/4
Týdenní stacionář
Zaměstnanci
Uživatelé PS D3
Uživatelé PS D4
Uživatelé PS D9

21 696
1 174
949
8 654
1 703
847
1 570

21 696
1 174
949
8 654
1 703
847
1 570

21 696
1 174
949
8 654
1 703
847
1 849
13 810
21 275
1 625
3 889

21 696
1 174
949
8 654
1 703
847
1 849

21 696
1 174
949
8 654
1 703
847
1 552

Celkem :

36 593

36 593

77 471

36 872

36 575

Oběd

Odpolední
Večeře
svačina

Uživatelé, kteří mají problémy s příjmem běžné stravy nebo trpí nechutenstvím, mají stravu
doplněnou přípravky enterální klinické výživy (sledování a evidence je v kompetenci nutriční
terapeutky).
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Jídelní lístek sestavuje nutriční terapeutka (od března 2017) a vedoucí stravovacího úseku.
Při jejich sestavování se přihlíží k přáním uživatelů, na individuální potřeby a zdravotnímu
stavu klientů. Jídelní lístek je sestavován s ohledem na respektování stravovacích zvyklostí
vázaných k významným dnům (Velikonoce, Vánoce, …). Do jídelního lístku zařazujeme
i nové receptury, a to s přihlédnutím k věku uživatelů a jejích zvyklostem, abychom tak
přispěli k celkové spokojenosti strávníků.
Uživatelé mohou využít schránky umístěné na chodbách určené pro náměty, pochvaly a
stížnosti na stravování.
Při kontrole stravovacího provozu pracovníky KHSPA nebylo shledáno žádné pochybení.
Pro stravování uživatelů Domova pro seniory slouží jídelna na budově A a jídelna na budově
B v přízemí. Uživatelům, kteří se v jídelně stravovat nemohou či nechtějí, je strava podávána
na pokojích v tabletových systémech.

Přehled spotřeby celkem za rok 2017
stravovací norma :
4 209 415,00 Kč
skutečnost :
4 209 418,77 Kč
rozdíl :

-

3,77 Kč

Domov pro seniory zajišťuje stravování svým uživatelům (celoročně), uživatelům Týdenního
stacionáře (pondělí až pátek), uživatelům Pečovatelské služby a zaměstnancům.
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Hospodaření Sociálních služeb v roce 2017
HOSPODAŘENÍ hlavní činnost
celkové náklady
celkové výnosy
HV

41 936 121,84 Kč
41 936 121,84 Kč
- Kč

HOSPODAŘENÍ doplňková činnost
celkové náklady
celkové výnosy
HV

280 548,93 Kč
280 727,00 Kč
178,07 Kč

Vyplaceno na platy, náhrady mezd,
učně
Vyplaceno na DPP, DPČ

21 530 000,00 Kč
260 597,00 Kč

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

9 088 000,00 Kč
4 243 448,14 Kč
2 000,00 Kč
18 140 722,00 Kč
980 803,73 Kč
755 704,41 Kč

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

841 001,00 Kč
2 093 316,75 Kč
2 302 778,51 Kč
48 898,19 Kč

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

1 172 000,00 Kč
898 235,11 Kč
19 000,00 Kč
1 196 560,00 Kč
153 654,00 Kč

Úhrady od uživatelů služby - pobyt, strava, PnP (Domov pro seniory, Týdenní stacionář),
úhrady od uživatelů služby - přímá, nepřímá péče, zajištění stravy (Peč. Služba), jiné zdroje -
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zejména dotace ÚP na VPP, fakult. 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
7 235 000,00 Kč
Investice zřizovatele vč. oprav a údržby
463 417,40 Kč

Vlastní investice a nákup majetku za rok 2017
V roce 2017 byly pořízeny investice do kuchyně Domova pro seniory – konvektomat
s kapacitou 20 x GN 1/1 za částku 363.599,- a mlýnek na maso v ceně 48.304,- Kč.
Byla pořízena technologie pro bud. B – modernizace telefonní ústředny a systém sestra –
pacient. Bylo zakoupeno 20 ks telefonů s hlasitým provozem, 40 ks tlačítek systému sestra –
pacient, switch a další spotřební materiál nutný ke zprovoznění systému. Celková částka
72.169,40 Kč.
Pro zkvalitnění péče o uživatele Domova pro seniory byl pořízen drobný hmotný majetek
- televizor do kulturní místnosti, 2 sběrné vozíky pro ošetřovatelský personál, 3 matrace,
3 antidekubitní matrace s kompresorem, 2 invalidní vozíky, sprchové křeslo, 5 jídelních
stolků, 2 jídelní stolky k lůžku, atd.
Do kuchyně byly pořízeny profesionální pomocníci - kuchyňský robot Kitchenaid a ruční
ponorný mixér.
Pro aktivitu Klub pečení organizace zakoupila minitroubu s příslušenstvím a ruční el. šlehač.
Toto vybavení bylo z velké části financováno z grantového programu „Společně za úsměv“,
které vyhlašuje společnost KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí.
Pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců v Domově pro seniory organizace zakoupila
televizory do sesterny a kanceláře pracovníků přímé péče, PC vč. monitoru, softwaru,
a kancelářské židle.
K aktivizaci uživatelů na Týdenním stacionáři byly zakoupeny elektronické klávesy
a fotoaparát. Původní pračka a myčka nádobí byly nahrazeny novými úspornými spotřebiči.
Vše v hodnotě cca 433.000,- Kč.
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Sociální služby Česká Třebová
Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová
Domov pro seniory, Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová
tel.: 465 503 311
e-mail: info@socialnisluzby.cz

Investice zřizovatele v roce 2017
Zřizovatel v r. 2017 financoval investice v Domově pro seniory:
- Modernizace komunikačního systému sestra – pacient bud. B (etapa č. 2). Jednalo se
o dokončení a zprovoznění systému včetně optických tras Kabelové televize. Částka
realizované akce 42.470,-.
- Dřevěné dveře nad schodištěm bud. B v ceně 64.999,- Kč. Tyto dveře byly pořízeny
z důvodu zajištění bezpečnosti uživatelů bydlících na této budově.
Dále zřizovatel uhradil zpracování projektové dokumentace k akcím zrušení balkónů na bud.
B Domova pro seniory, ke středisku osobní hygieny na Pečovatelské službě a zpracování
žádosti o dotaci na rekonstrukci koupelny a WC v Týdenním stacionáři.

Opravy, rekonstrukce a obnova v roce 2017
 Opravy a udržování v roce 2017
- služební automobily
- vybavení a stroje (kuchyň, prádelna, oddělení uživatelů)
- malování
- ostatní (elektroinstalace, rozhlas, automatické dveře, atd.)

81.222,- Kč
192.532,- Kč
91.086,- Kč
191.361,- Kč

Plány oprav a rekonstrukcí na rok 2018
Plánuje se zrušení balkónů na budově B Domova pro seniory, dojde tak ke zvětšení pokojů a
uživatelé budou mít větší prostor k obývání.
V Domě s pečovatelskou službou se plánuje zřízení nového střediska osobní hygieny.
Na Týdenním stacionáři dojde k rekonstrukci sociálního zařízení v přízemí budovy - koupelna
a WC.

Finanční podpora naší činnosti
Město Česká Třebová
Pardubický kraj
Město Ústí nad Orlicí
Město Litomyšl
Město Horní Jelení
Obec Mladějov na Moravě
Obec Nová Sídla
Všem děkujeme za podporu.
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