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Úvod

Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb je pobytovým zařízením, který poskytuje
sociální službu seniorům a lidem se sníženou soběstačností v podmínkách blížících se běžnému
způsobu života. Službu poskytuje podle Zákona 108/ 2006 Sb., o sociálních službách.
Zaregistrován je jako domov pro seniory od 57 let.
Kapacita služby je 300 lůžek, a to v tomto členění 32 jednolůžkových pokojů, 55
dvoulůžkových pokojů, 38 třílůžkových pokojů a 11 čtyřlůžkových pokojů. Cílovou skupinou jsou
mladší senioři od 57let do 80let a starší senioři nad 80let.
Celý areál tvoří tři sedmipodlažní ubytovací budovy a dvoupodlažní pavilon pro stravovací
provoz a společenské účely. Ubytovací plocha v objektech je 3 300 m², provozní plocha je 7 100
m². Rozloha pokojů je v průměru 11m² na klienta. Všechny pavilony jsou propojeny spojovacími
chodbami bez vytápění. Ve všech ubytovacích pavilonech jsou dva osobní výtahy a lůžkový
výtah. Nájezdy do budov a výtahy jsou zajištěny bezbariérovým přístupem.
Domov je vybaven telefonní a rozhlasovou ústřednou a centrálním rozvodem videa. Ve
všech provozech jsou instalovány osobní počítače a internet.
Vytápění budov a ohřev teplé vody je zajištěn místními plynovými kotelnami s podporou
solárního zařízení. Plynové kotelny jsou umístěny v každé budově. Studená voda a odpady jsou
zajištěny dodavatelsky. Elektrická energie je též zajištěna dodavatelsky. Ve všech budovách je
rozvod požární vody. Ve stravovací a společenské budově je rozvod nouzového osvětlení.
Kolem budov Domova je upravená parková zahrada. K posezení slouží různě rozmístěné
lavičky a prostor pro posezení s venkovním krbem.
Všechny budovy, zařízení a vybavení jsou udržovány v dobrém technickém stavu.
Vybavení a zařízení je průběžně obnovováno a udržováno.
Provoz domova se řídí provozním řádem, organizačním řádem, legislativními normami a
vnitřními předpisy Domova.
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Historie domova

Historie Domova Sedlčany nastala v červenci roku 1977. Na Severním sídlišti města byly
postupně otevírány tři sedmipodlažní panelové domy s malometrážními byty jako Domov
důchodců. Kapacita domova byla 320 lůžek. První klient nastoupil 15. července 1977. V začátcích
domova zde pracovalo 74 zaměstnanců.
V roce 1981 byl otevřen stravovací provoz. Do té doby byla strava dovážena z místních
restaurací a z nemocnice.
Po celé další období až do současnosti byly v domově prováděny stavební úpravy různého
druhu a charakteru v závislosti na finančních možnostech a potřebách té dané doby. K
nejvýznamnějším změnám, které byly v domově provedeny, patří výstavba nákladního výtahu,
rekonstrukce prádelny, plynofikace všech provozů, zařízení na solární ohřev teplé vody, centrální
bezbariérový vstup a rozšíření prostoru pro zájmové činnosti. Zanedbatelné nejsou ani změny
interiéru domova, vybavení společenských místností a bytu senioru, které se postupně provádí.
Do roku 1989 byl Domov rozpočtovou organizací se zřizovatelem OÚSS Příbram, od roku
1991 samostatnou příspěvkovou organizací při OÚ Příbram. Až od roku 2003 je doposud
zřizovatelem Krajský úřad Středočeského kraje.

Základní údaje o službách a uživatelích
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1. Ubytování
Uživatelé jsou ubytováni v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích. Zvláštním typem
pokoje je oddělená část vícelůžkového pokoje. Uživatelům jsou přidělována místa v pokoji podle
Pravidel pro přidělování jednolůžkového, dvoulůžkového, manželského a jiného pokoje. Podle
těchto pravidel má uživatel možnost požádat o změnu místa i pokoje.
Pokoje jsou vybaveny nábytkem (podle typu pokoje - běžná lůžka, polohovací lůžka, stoly,
komody, skříně, jídelní stolky), uživatelé si mohou donést drobné předměty pro výzdobu pokoje
(event. oblíbené křeslo, stolek, obrázky, fotografie apod.). Některé pokoje byly v průběhu let
zrekonstruovány, odpovídají potřebám současné doby při poskytování služby uživatelům
imobilním a uživatelům, kteří se pohybují na invalidním vozíku. Na všech pokojích je možnost
připojení vlastního televizoru uživatele, telefonu a internetu.
Statistický přehled za rok 2013
Počet uživatelů k 31. 12. 2013

293

Počet mužů

92

Počet žen

197

Počet uživatelů, kteří odešli v roce 2013 trvale do domácího prostředí

3

Počet uživatelů, kteří odešli v roce 2013 do jiné sociální služby

10

Počet uživatelů, kteří v roce 2013 zemřeli

91

Počet uživatelů k 31. 12. 2013
-

ve věku 27-65 let

19

-

ve věku 66-75 let

82

-

ve věku 76-85 let

109

-

ve věku 86-95 let

79

-

ve věku nad 96 let
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Celkem:

293

Složení uživatelů podle stupně závislosti k 31. 12. 2013:
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Závislost
I.

94

II.

70

III.

36

IV.

30

Bez

63

Celkem:

293

Průměrný věk klienta byl 79,6 let.
Obložnost činila 96,27 %.
Důvodem vysokého procenta obložnosti (96,27 %) je vysoký počet klientů, kteří v průběhu
roku měli zájem o přijetí do Domova Sedlčany. Zbývající procenta, která vyjadřují neobsazená
lůžka, jsou důsledkem úmrtí uživatelů v roce 2013 (91 uživatelů). Tři z uživatelů odešli do domácí
péče a 10 uživatelů odešlo do jiného zařízení, jež poskytuje sociální služby, blíže k rodině.
Současní žadatelé mají vyšší nároky na standard ubytování (požadavek na 1 nebo 2 lůžkové
pokoje). Z těchto důvodů je naším cílem do budoucna rekonstruovat některé pokoje na 2 lůžkové,
3 lůžkové a 4 lůžkové uzpůsobit pro péči o ležící klienty.
2. Pořadník žádostí
K 31. 12. 2013 bylo evidováno 52 žádostí o umístění.
3. Stravování
Klientům Domova Sedlčany je v rámci jejich pobytu poskytována velmi hodnotná, rozmanitá
strava, která musí odpovídat všem zásadám zdravé výživy. Klienti mají možnost výběru pokrmu.
Mohou si vybrat z jídel dietních a racionálních, které se rozdělují do dvou druhů. Samozřejmostí
je dodržování nutričních hodnot u všech podávaných jídel. Strava je rozdělena do pěti dávek snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře. Strava je velmi rozmanitá, zařazují se do jídelníčků
všechny dostupné druhy čerstvé a mražené zeleniny, dále veškeré sezónní ovoce. Pro uživatele s
diabetem poskytujeme druhou večeři, která se vždy skládá z plnohodnotné stravy, jako jsou tmavé
chleby, celozrnné pečivo, sýry, jogurty apod. Po celý den mají uživatelé k dispozici hořký, sladký,
teplý i studený čaj, ovocné štavy na hlavní jídelně a na všech odděleních našeho Domova. V
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letních, teplotně převyšujících dnech, jsou klientům podávány studené nápoje např. točené
limonády, ovocné šťávy, sirupy, pitíčka apod. Samozřejmostí je, že klientům, u kterých to
vyžaduje zdravotní stav, jsou podávány speciální výživné nápoje – Nutridrinky. Tyto nápoje svým
obsahem nahrazují plnohodnotnou stravu u těch klientů, kteří například trpí zažívacími obtížemi a
špatným polykáním. V loňském roce jsme rozšířili nabídku sortimentu nealko nápojů (v pitném
režimu) pro naše klienty o nápojové automaty, vířiče sypkých hmot, ze kterých vyrábíme opět
nealko nápoje, a jsou k dispozici našim klientům přímo na stravovacím provozu. Tyto nápojové
automaty jsou umístěny přímo v jídelně stravovacího provozu. Na všechna naše oddělení jsme
instalovali nové čajovary, ty zajištují opět našim klientům možnost konzumace teplého čaje po
celý den a jsou rovněž k dispozici ve stravovacích částech Domova. Samozřejmostí je dodržování
hořkých nápojů pro diabetiky, či méně sladké nápoje. Případně sladíme přírodními sladidly, jako
jsou např. Stévie a podobně. Dále klientům, kteří mají problémy s polykáním, stravu podáváme ve
formě mixované, mleté, krájené či strouhané formě.
V neposlední řadě jsme zařadili pro klienty, kteří nemohou zcela běžně konzumovat stravu
možnost podávání speciální výživy s imunomodulačním účinkem, které mají zabránit nebo
zpomalit určité druhy onemocnění, kdy pouhé zvýšení příjmu energie a bílkovin nejsou zcela
běžným způsobem přijímány a nestačí k samotné výživě z běžné stravy. Tato výživa se podává na
doporučení lékaře formou tekuté stravy se všemi kombinacemi speciální výživy.
Návrhy jídelních lístků jsou předkládány předem ke schválení stravovací komisi, která se
schází za účasti vedení celého Domova, především ředitelky Domova. Uživatelé mají možnost
vyjádřit svá přání a návrhy prostřednictvím členů stravovací komise nebo se jí zúčastnit sami
osobně. Stravovací komise jsou
podle rozvrhů uskutečňovány
tak, aby se mohli zúčastnit
všichni klienti, a to i imobilní,
kdy se přímo na odděleních
zjišťují požadavky klientů.
V
provozu

předsálí
(velké

stravovacího
jídelny)

se

zřídila v loňském roce prodejna
cukrárna- kavárna „U Václava“,
která je určena kuřákům i
nekuřákům. V recepci u hlavního vchodu do budovy Domova si mohou nejen klienti, ale i
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návštěvníci z řad veřejnosti zakoupit různé pochutiny, cukrovinky, nápoje a také hygienické
potřeby. V roce 2013 se začalo s přestavbou jídelny. Jídelna disponuje 150 místy, její součástí je
také nově upravená venkovní terasa, kde si klienti mohou posedět při obědě či odpočinkovém
posezení u kávy pod slunečníky. Jídelna stravovacího provozu je využívána pro společenské a
kulturní akce, kde stravovací úsek zajištuje pohoštění. V jídelně je k dispozici velká celoplošná
televize, kde klienti mohou sledovat televizní přenosy ať už při samotném stravování či
individuálně.
V rámci rekonstrukce jídelny
je

postupně

upravováno

a

vybavováno toto prostředí, aby
se klienti ale také případní
návštěvníci cítili co nejlépe. Na
jídelně

stravovacího

jsou

klienti

pracovnicemi
servírkami,

provozu

obsluhováni
Domova

se

kterými

jsou

denně v kontaktu. Klienti mají
možnost jim tlumočit své přání a požadavky. Další možností jak vyjádřit své názory je
prostřednictvím schránek přání, stížností a pochval v celém stravovacím areálu nebo přímo dát
vedení, popřípadě ředitelce Domova.
Stravovací provoz zajištuje stravování nejen klientům a zaměstnancům našeho Domova, ale i
pro veřejnost – např. pro Pečovatelskou službu města Sedlčany.
Ve stravovací části našeho Domova jsme se za uplynulé hodnocené období posunuli o velký
kus práce. Náš personál se průběžně po celý rok 2013 zúčastňoval odborných kursů, přednášek,
konferencí se zaměřením na stravování v sociálních službách. Obdrželi jsme několik certifikátů a
diplomů o absolvování těchto vzdělávacích kursů.
4. Zdravotnická péče
Zdravotnická péče v našem Domově je pro uživatele zajištěna praktickými lékaři
docházejícími za uživateli do Domova. Nejvíce uživatelů je registrováno u praktické lékařky
MUDr. Šárky Machovské, která zde ordinuje 4 dny v týdnu.
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Uživatelé též využívají služby soukromé chirurgické a ortopedické ambulance, která se
nachází v prostorách Domova. Pravidelně do Domova dochází neurolog, psychiatr, urolog a
kardiolog.
V Sedlčanech se nachází soukromá nemocnice s poliklinikou Mediterra s.r.o., se kterou
spolupracujeme při péči o naše uživatele.
5. Ošetřovatelská péče
Základním předpokladem úspěšné
ošetřovatelské péče o naše seniory je
odborná,kvalifikovaná péče poskytovaná
registrovanými všeobecnými sestrami,
které

mají

osvědčení

k výkonu

zdravotnického povolání bez odborného
dohledu

dle

zákona

96/2006

Sb.

Všeobecné sestry pracují na základě
smluvních ujednání a norem stanovených
zdravotními pojišťovnami. V současné době máme 18 všeobecných sester, které zajišťují
nepřetržitou zdravotnickou péči, poskytují klientům na základě holistického přístupu
individualizovanou péči podle ošetřovatelských plánů a samostatně vedou ošetřovatelskou
dokumentaci.
Všeobecné sestry provádí činnosti dle ordinace lékaře – připravují a podávají léky, ošetřují
rány, provádí základní odběry biologického materiálu a přípravu na vyšetření, měří fyziologické
funkce, zprostředkovávají objednávky léků, inkontinenčních pomůcek, objednávají klienty na
předepsaná vyšetření. Důležitou prací sester je také provádění základního aktivního a pasivního
rehabilitačního ošetřování uživatelů, zejména polohování, dechová cvičení, nácvik vertikalizace,
přesunů, chůze, nácvik soběstačnosti, edukují klienty v oblasti péče o svoje zdraví podle
ošetřovatelských plánů. Jsou oprávněny vykonávat další odborné činnosti v rámci svých
kompetencí.
Usilujeme o neustálé zlepšení kvality poskytované péče, např. tím, že zavádíme nové
postupy v ošetřovatelské péči o uživatele. V roce 2013 se zakoupily např. bioptronové lampy,
odsávačky, polohovacích antidekubitních pomůcky, dále se služby rozšířily o péči stomie, PEG.
Sestry plní roli primárních sester a také klíčových pracovníků.
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6. Sociální péče
Sociální péče zabezpečuje přijímání nových klientů a s tím spojené sociální šetření.
Samozřejmostí je pomoc klientům s korespondencí, úředními a finančními záležitostmi. Dále se
úsek věnuje aktivizaci, společenským a kulturním akcím, které se konají v klubovnách a v jídelně
stravovacího provozu. Imobilním klientům jsou tyto akce přenášeny kamerou přímo na pokoj a
společné místnosti na odděleních.
V roce 2013 se rozrostl sociální úsek o tři aktivizační pracovnice, což se odrazilo v
rozmanitosti a kvalitě nabízených aktivit. Přínosem se stalo i zavedení každodenní fixace
společenských a hygienických návyků, kterým prodlužují aktivizační pracovnice soběstačnost
seniorů.
Klienti mají možnost navštívit
kurzy práce na počítači či trénování
paměti v internetové kavárně nazvané
„U

nás“.

pomáhají

S

obsluhou

seniorům

počítače
aktivizační

pracovnice a dobrovolníci. Na každém
oddělení se nacházejí klubovny, kde
klienti

zdokonalují

motoriku

prostřednictvím ručních prací. Mezi
nejoblíbenější činnosti patří pletení s vlnou, háčkování, výroba ručního papíru, pletení košíčků z
papíru a pečení. V klubovnách probíhají pravidelné promítání filmů, četba knih a posezení
s přáteli a příbuznými. K dispozici je rozlehlá zahrada s mnoha lavičkami, posezením, krbem,
novým senior parkem (vybudován v roce 2013) a stolem na stolní tenis. V „Senior parku“ mohou
klienti využít čtyři cvičební stroje, které jsou
zaměřeny na procvičení různých partií těla.
Díky spolupráci s Muzikoterapeutickým
institutem v Praze probíhá v Domově terapie
tancem pro imobilní klienty s demencí, která
se ukázala obzvláště přínosnou pro zdraví a
duševní pohodu klientů. Pod profesionálním
vedením

probíhá

muzikoterapie

arteterapie.
Koncem roku přibyly každodenní ranní rozcvičky a speciální zdravotní cvičení pro seniory.
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a

Pravidelnou

canisterapii

využívají

klienti

mobilní i imobilní přímo na lůžku. Odbornost
canisterapie zajišťuje členka Ligy vozíčkářů pí
Irena Bartoňová a občanské sdružení PESSOS.
Samozřejmostí jsou doprovody klientů na
kulturní akce pořádané v okolí Domova,
instituce či na běžné nákupy. Pro imobilní
klienty jsou zajišťovány nákupy aktivizačními
pracovnicemi 1x týdně. Vítané jsou i návštěvy
dětí z Mateřské školy Sedlčany a Základní umělecké školy v Sedlčanech, které navštěvují Domov
pravidelně se svými programy. Od podzimu do jara pravidelně navštěvují naši klienti Městskou
knihovnu v Sedlčanech, kde v rámci programu Pohádková babička/dědeček předčítají dětem
pohádky a dělí se o své vzpomínky a zkušenostmi.
V rámci zapojení do akce Dobrovolnictví v Domově Sedlčany přicházejí seniorům zpestřit
volný čas dobrovolníci, kteří se věnují především společným procházkám a předčítání knih.
Začátkem roku 2013 proběhla v Domově
masopustní zábava, k tanci a poslechu zahrála
skupina Kontakt a hudebně zábavný pořad Karla
šedivého s písničkami Karla Hašlera. Celý
březen probíhala v Domově akce Knihovnice
v pohybu.

Pracovnice

z Městské

knihovny

Sedlčany chodily předčítat klientům v rámci
březnového měsíce knihy. Koncem března se
konal v zařízení první Velikonoční jarmark, kde se prodávaly výrobky klientů. O prodejní akci byl
velký zájem z řad klientů, zaměstnanců a široké veřejnosti.
V jarních měsících se konal zábavný pořad známé pěvecké skupiny PiňaKoláda. Duo
PiňaKoláda zahrálo i imobilním pacientům na pokojích. Několikrát navštívily Domov děti
z mateřských škol se svým programem, proběhla zde výstava fotografií Sedlčanska pana Ladislava
Hadraby spojená s besedou a v neposlední řadě i beseda s velitelem Městské policie Sedlčany.
Klienti se zúčastnili akce Noc s Andersenem a projektu „Lukášek“ v Městské knihovně Sedlčany
a divadelního představení místního ochotnického spolku Noc na Karlštejně. V květnu proběhl
první výlet s klienty Domova a to do zařízení Ochrany fauny v Hrachově, kde se klienti seznámili
s osudy zachráněných živočichů a expozicí sladkovodních ryb.

11

Dne 31. 5. 2013 proběhl
v Domově den otevřených dveří,
připraveny byly sportovní hry,
grilování, prohlídky Domova pro
veřejnost

a

bohatý

kulturní

program. Na harmoniky zahrála
známá
sportovní

dvojice

PiňaKoláda,

představení

zajistilo

studio Dvojka ukázkou dětského
aerobiku. Vedoucí technického
úseku se skupinou dětí a MUDr. Radkem Bodnárem obohatili program o ukázku juda. Dále se
představila amatérská taneční skupina Sahar a v barmanské show exceloval Tomáš Batelka.
Jedním z hlavních bodů akce bylo slavnostní otevření kavárny „U Václava“. Pásku slavnostně
přestřihla paní ředitelka Domova Sedlčany a vedoucí Odboru sociálních věcí Středočeského kraje
Lenka Šmídová. Kavárna slouží nejen uživatelům a i jejím rodinným příslušníkům. Mohou zde při
návštěvě uživatelů strávit společné chvíle, či uspořádat rodinné akce (např. narozeniny).
„Léto v pohybu“ je název kulturně zábavné akce, která provázela uživatele Domova Sedlčany
celé léto. Téměř každý pátek měli zájemci možnost se účastnit klání v jednotlivých sportovních
disciplínách, jako jsou například petangue, Ruský kuželník, šipky,… Nechybělo ani slavnostní
vyhodnocení s olympijským ohněm a s váženým hostem panem Pavlem Bednářem, dvojnásobným
mistrem světa v rychlostní kanoistice a olympionik (Atlanta 1996). Medaile a odměny předávala
paní ředitelka s hostem.
Krásné letní počasí si klienti společně se zaměstnanci užili v červenci, kdy se konala malá
zahradní slavnost s muzikou a opékáním
vuřtů. Dále se uskutečnily výlety na
zámky Konopiště a Radíč. V srpnu
proběhla již tradiční Pouťová zábava,
k tanci a poslechu hrála taneční skupina
Kontakt.
Na podzim klienti navštívili výstavu
motocyklů v muzeu Váchům Špejchar,
výstavu Energie z obrázků pí. Havlínové
v Městskéknihovně Sedlčany a divadelní
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představení místního ochotnického spolku. Dále se zúčastnili sportovních her v Říčanech
v Domově pod Kavčí Skálou a v Rožmitále pod Třemšínem.
Dne 9. 10. měli uživatelé Domova Sedlčany vzácnou návštěvu, pana režiséra Tomáše
Magnuska s filmovou i divadelní herečkou paní Jaroslavou Obermaierovou. Pan režisér promítal
seniorům ukázky z filmů a doprovázel je zábavným vyprávěním. Paní Obermaierová pak
odpovídala na otázky pana režiséra a na dotazy seniorů. Další významnou akcí v Domově
Sedlčany byla beseda s vedoucí Odboru sociálních věcí, Mgr. Lenkou Šmídovou konaná dne 17.
10. Paní Šmídová informovala seniory o novinkách ze Středočeského kraje, zodpověděla dotazy
klientů a prohlédla si výstavu výrobků našich seniorů, která byla otevřená v rámci akce Týden
sociálních služeb. V neposlední řadě paní Šmídová popřála klientům pevné zdraví a mnoho elánu
do života. Den seniorů oslavili klienti hudebně zábavným odpolednem a společným promítáním
filmu Babovřesky.
Zimní období a předvánoční čas
přineslo
K tanci
zazpívala

Mikulášskou
a

poslechu
již

zábavu.
zahrála

tradičně

a

dvojice

zpěvaček ze skupiny PiňaKoláda,
které se staly patronkami Domova
Sedlčany.

Mikuláš

s čerty

a

andělem přinesli seniorům vánoční
strom, který byl k vidění celý
advent na hlavní jídelně. Celé
vedení Domova se společně s čerty,
Mikulášem a andělem zúčastnilo
rozdávání Mikulášské nadílky.
Nejvíce kulturních akcí se konalo před Vánoci, kdy proběhlo několik vystoupení pěveckých
sborů – Radost z Milína, Záboj ze Sedlčan, sbor Základní umělecké školy v Sedlčanech a rodina
Holmarů. Své umění předvedla i operní pěvkyně Jana Štěrbová.
Dále se Domov Sedlčany zúčastnil akce Příbramského deníku „Zpíváme koledy s
Příbramským deníkem“. Zpívání koled předcházela hudební zábava a zdobení vánočního stromku.
Klienti si následně sami mohli ozdobit stromeček. V 18 hodin si klienti se zaměstnanci Domova a
veřejností společně s ostatními lidmi z celé Evropy zazpívali známé vánoční koledy. Akce se
zúčastnil i starosta města Sedlčany pan Ing. Burian.
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4. Provozně technický úsek
Za rok 2013 prádelna vyprala a vyžehlila 243 344 kg prádla. Švadleny prováděly drobné
opravy oděvů, přišívání zipů, knoflíků atd. V roce 2013 byla do prádelny provedena investice –
nákup profesionální pračky IPSO-185 o objemu prádla 18 kg v hodnotě 185.000,-Kč, nákup
domácí pračky o objemu prádla 9 kg v hodnotě 10.000,-Kč, nákup 2 ks žehliček zn. Tefal a
Delonghi v celkové hodnotě 10.000,-Kč. Ke zlepšení pracovních podmínek byla v prádelně
provedena výměna starých oken v železném rámu za plastová okna včetně žaluzií, výměna staré
kuchyňské linky za novou,
nákup 1 ks otočné židle k
šicímu stroji a výměna 6 ks
šatních skříní.
V roce 2014 by bylo
potřeba

pokračovat

v

obnově vybavení prádelny,
zakoupit minimálně 1 ks
profesionální
objemu

pračky

prádla

24

o
kg,

zakoupit profesionální žehlící stroj (mand) a profesionální sušičku prádla o objemu prádla
minimálně 24 kg. Personální obsazení a kvalifikace jednotlivých pradlen, švadlen je dostačující
pro daný provoz.
V roce 2013 vypršela expirace našeho antivirového zabezpečení. Zakoupili jsme 25 licencí
stávajícího antivirového programu AVG na další 3 roky a novou verzi bez problému na náš systém
nasadili. Z důvodu propojení všech úseků došlo k přechodu z dříve užívaných programů PREUS a
PC DOCTOR na program CYGNUS. Vyměnili jsme docházkový systém, který umožňuje
bezproblémovou komunikaci mezi čipovým panelem a počítačovým systémem. Formou daru jsme
obdrželi 2 počítače, které přispěly ke zvýšení efektivity práce na oddělení. Rozrostl se zájem o
internet na pokojích a na požádání byl klientovi zaveden přístupový bod. Na 2. pavilonu v přízemí
máme internetovou kavárnu, která je vybavena 4 počítači. Internetová kavárna slouží mimo jiné k
výuce klientů, kde pracovnice sociálního úseku paní Malíková vede základní kurz obsluhy PC.
Každoročně prodlužujeme platnost naší domény „domovsedlcany.cz“. Bylo zakoupeno 5 ks
pracovních počítačů pro oddělení Domova. Do nově zakoupených PC byl zakoupen novější
operační systém, který usnadnil přihlásit počítače do domény domov.local, a tudíž i celkovou
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správu PC. Rozšířili jsme úložný prostor pro naše data a zálohování stanic a serverů. Nepočítám
každodenní správu, údržbu a dohled celého informačního zařízení v Domově.
V roce 2013 se nepodařilo vytvořit nové webové stránky domova Sedlčany a tento úkol je
naší prioritou v nadcházejícím období. Dalším cílem úseku je zrychlit počítače v internetové
kavárně a na oddělení (reinstal systému, upgrad), usnadnit správu PC nepřipojených do domény a
změnit poskytovatele internetu.
Neustále monitorujeme a udržujeme chod celého systému a jakýkoli problém nebo náznak
hned řešíme. Uživatelské chyby nebo neočekávané chyby, pády systému, jakákoli nefunkčnost je
tím pádem co nejdříve odstraněna kvalifikovaným pracovníkem.
Od 1. 9. 2013 byl do

technickoprovozního úseku začleněn úklid prostor Domova

Sedlčany. Zároveň od výše uvedené doby došlo ke změně pracovní doby uklízeček, kdy byl nově
zaveden úklid do 18:00 hod. a úklid o sobotách a nedělích v době od 09:30 hod. do 18:00 hod. Po
prvních nedostatcích především v komunikaci mezi technickým úsekem a ošetřovatelským
úsekem, si oba úseky zvykly na jiný chod – plán úklidu a od měsíce října 2013 vše probíhá bez
sebemenších problémů.
Úklid zajištuje celkově 11 uklízeček. Na 1. pavilonu zajišťují úklid 4 uklízečky. Pavilon je
rozdělen na 1. a 3. oddělení, každé má samostatnou kuchyňku. Na 1. a 3. oddělení jsou umístěni
především imobilní klienti. Na 2. pavilonu zabezpečují úklid 3 uklízečky. Na 3. pavilonu
zabezpečují úklid taktéž 3 uklízečky.
Logistické zabezpečení úklidu provádí pracovnice technického úseku společně s hlavní
uklízečkou, která úklidové prostředky vydává jednotlivým pracovnicím úklidu. Tento postup byl
nově zaveden a plně se osvědčil.
Za nákup materiálu a provoz skladu zodpovídá technička, která dlouhodobě vede evidenci
materiálu, má přehled a svou funkci plní zodpovědně. Společně s vedoucí ekonomického úseku je
stěžejní osobou inventur. V měsíci listopad 2013 až leden 2014 proběhly inventury, které enormně
zatěžují jednotlivé pracovníky podílející se na inventurách.
Údržba areálu Domova Sedlčany probíhá za pomoci 5 pracovníků údržby.
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Ke zlepšení podmínek ubytování klientů byla v měsíci květen 2013 nově vytvořena
kavárna „U Václava“ v budově stavování, provedena rekonstrukce prostor recepce na prodej zboží
(zákusky, chlebíčky, káva a drobné
zboží). V měsíci září byl nově
zbudován senior park, kde bylo v
prostoru

vnitřní

instalováno

5

ks

zahrady
posilovacích

zařízení pro seniory ke zlepšení
jejich

kondice

a

procvičení

důležitých partií. Na konci roku
2013

byla

provedena

oprava-

výměna 43 ks starých dřevěných
oken za okna plastová a došlo k položení PVC podlahy v pokojích klientů. Na oddělení
ošetřovatelského úseku a do společných prostor byly nově zakoupeny čističky vzduchu s
osvěžovačem. Ke zlepšení podmínek klientů byl proveden nákup 16 ks mechanických invalidních
vozíků. Všechna lůžka byla vybavena evakuačními podložkami. Pro potřeby klientů byl zakoupen
elektrický vozík s možností zapůjčení a provozu v běžných podmínkách za provozu na pozemních
komunikacích za úplatu. Za pomoci Krajského úřadu Středočeského kraje se uskutečnilo výběrové
řízení na zbudování nového výtahu v budově stravování, k jehož realizaci dojde začátkem roku
2014. Ke zlepšení kvality stravy byla zakoupena třítroubová pec na pečení cukrářských výrobků.
Ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců došlo k obnově starých kuchyňských linek
a nákupu varných konvic, šatních skříněk.
Recepci zabezpečují 3 recepční. Od května 2013 došlo k rozšíření pracovní náplně
recepčních o obsluhu a prodej vystaveného zboží, péči o kávovar a prodej kávy.
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5. Společné prostory domova
Ke společným prostorám domova patří velká jídelna stravovacího provozu s malým
pódiem, na kterém se odehrávají různá setkání i umělecká představení. Společenský sál slouží k
pořádání slavnostních setkání, ke vzdělávacím aktivitám, k setkávání uživatelů se zaměstnanci, k
setkávání zaměstnanců apod. V budově I. pavilonu byla vybudována kaple k bohoslužbám
věřících různých vyznání, ke společným setkáním uživatelů i možnosti individuálního posezení.
K posezení uživatelů, rodin s uživateli slouží klubovny a koutky na chodbách jednotlivých
oddělení, hala stravovacího provozu, lavičky ve spojovacích chodbách a hala recepce. Pro kuřáky
jsou vyčleněny prostory pro možnost kouření. Společná kuřárna byla nově upravena. K dalším
prostorám pro setkávání patří ,,Klub u nás,, na 2. pavilonu s možností využítí společenských her,
internet při posezení s kávou a tělocvična. V každém pavilonu je klubovna pro společná setkávání
při sledování televizoru, poslechu hudby.
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Ceny služeb

1. UBYTOVÁNÍ
Ubytování zahrnuje:
a) ubytování, topení, studená a teplá
voda, elektrický proud používaný
na provoz budov, zařízení a
vybavení
údržba
domova,

v majetku

domova,

zařízení

a

majetku

odvoz

a

likvidace

komunálního odpadu;
b) úklid, praní a drobné opravy ložního, osobního prádla a ošacení i žehlení.

Ceny ubytování:
Pokoje:

počet lůžek:

cena Kč za jeden den:

- 1A

1

175,-

- 2A

2

175,-

- 2B

2

170,-

- 3A

3

165,-

- 3B

3

162,-

- 4A

4

158,-

- 4B

4

155,-
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2.

STRAVOVÁNÍ

Domov zajišťuje celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a
potřebám dietního stravování v rozsahu 5-ti jídel denně u stravy normální a 6-ti jídel denně u
stravy diabetické (šetřící). Stravu jsme rozšířili o biovýrobky.
Ceny stravování:
Strava na osobu a den:

Normální

Diabetická

- potraviny v hodnotě

85,-

93,-

- režie 62 %

55,-

59,-

Celkem:

140,-

152,-

V roce 2013 se vydalo klientům celkem 99.234 jídel (59.269 strava normál a 39.965 strava
diabetická). Pro pečovatelskou službu, zaměstnance a ostatní veřejnost se v tomto roce vydalo
31.105 obědů (17.548 zaměstnanci, 10.011 pečovatelská služba a 3.546 ostatní).
Náklady na potraviny činily: 7.866.798 Kč (klienti) a 796.896 Kč (ostatní).
3. Fakultativní služby
Domov zajišťuje v rámci fakultativních činností zapůjčení elektrického vozíku a dopravu.
Uživatelé mají možnost objednat si za úhradu kadeřnici, pedikérku, masáže a další služby.

Ceny fakultativních služeb:
Doprava:
-

za 1 km

5.70-6.50 Kč dle typu vozidla
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Personální zajištění

Funkce

pracovní úvazek

Ředitel

1,00

Finanční účetní

2,00

Zdravotní sestra

18,00

Nákupčí – zásobovač

2,00

Mzdový účetní

1,00

Materiálový účetní

1,00

Administrativní pracovník

0,50

Referent

0,80

Technik IT

0,50

Technik

1,00

Sociální pracovník v soc. péči

2,00

Provozní pracovník v ost. zař.

1,00

Kuchař

6,00

Pomocný kuchař

9,00

Pečovatelka

55,50

Provozní zámečník

2,00

Automechanik

1,00

Elektromechanik

1,75

Šička

2,00

Pradlák strojní

4,00

Uklízečka

11,00

Vrátný

2,25

Celkový úvazek:

125,30

Přepočet pracovníků:

124,82

Pracovní neschopnost:

7,62 %

Školení zaměstnanců
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Školení zaměstnanců bylo zaměřeno především na zavádění Standardů kvality sociální
péče do praxe podle zákona č. 108/2006 Sb. (formou školení a seminářů).
Průběžné je vzdělávání zaměstnanců dle jejich profesí. Celková částka vynaložená
z rozpočtu Domova na semináře a školení činila 86.896,- Kč. Dále byly semináře hrazeny
z mimorozpočtových příjmů ve výši 42.960,- Kč.
Hospodaření domova v roce 2013
Tabulka č. 1: Náklady 2013
Doplňková činnost
Náklady (v tis. Kč)
Praní prádla, vaření obědů pro veřejnost
Spotřeba materiálu
Spotřeba

energií

12.299
(elektřina,

voda)

843

plyn,
5.389

Opravy a udržování

2.811

Cestovné
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Náklady na reprezentaci

47

Služby

2.500

Mzdové náklady

27.841

Zákonné pojištění

9.264

Zákonné náklady

386

Daně a poplatky

3

Ostatní náklady

4.084

Odpisy

754

Celkem

65.397

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 2: Výnosy 2013
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515

1.358

Doplňková činnost

Výnosy (v tis. Kč)

Praní prádla, vaření obědů pro veřejnost

Tržby

144

Úhrady za služby

52.617

Ostatní výnosy

918

Příspěvek SKÚ Praha

260

Dotace MPSV Praha

11.466

Celkem

58 746

1.482

1.482

Zdroj: vlastní zpracování
Náklady

66.753.674,60 z toho 1.357.169,99 VHČ

Výnosy

66.887.179,03 z toho 1.481.903,03 VHČ

Hospodářský výsledek

133.504,43 z toho 124.733,04 VHČ

Mzdové náklady

27.840.524,00

Příspěvek na provoz – SKÚ Praha (bez nájmů)

260.000,00

Dotace MPSV

11.466.000,00

Doplňková činnost je v Domově praktikována. K doplňkovým činnostem patří: vaření obědů,
praní a mandlování prádla a pronajímání nebytových prostor. Výnosy z doplňkové činnosti byly
ve výši 1.481.903,03 Kč a náklady činily 1.357.169,99 Kč.
Příjmy z nájmu nebytových prostor dosahovaly výše 87.889,00 Kč a byly zaslány na SKÚ
Praha.
Investiční činnost byla v tomto roce uskutečněna. Zakoupily se následující investice:
-

třítroubová elektrická pec TPE 30 ARS za 68.900 Kč;

-

automobil Škoda Rapid Active 1,2 TSI 63 kW za 237.975 Kč;

-

profesionální pračka HF 185 za 160.000 Kč;

-

prodejní pult v recepci a kantýně za 61.703 Kč;

-

dokumentace k výtahu ve stravovacím provozu za 43.000 Kč (v nedokončeném DHM).
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Rozvoj domova

Plán rozvoje vychází z registrace „Domov pro seniory“, předpokládaného demografického
vývoje do roku 2030, požadavků uživatelů, stavebních dispozic Domova, nových trendů a
poznatků ze zahraničí.
Cílová skupina
Osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodů věku, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a dále osoby, kterým je Domov svým vybavením,
kapacitou a personálním obsazením schopen zajistit podporu a pomoc v jejich složité životní
situaci a osoby, které se z výše uvedených důvodů dobrovolně rozhodly pro život v Domově pro
seniory.

Rozvoj
-

vybudování centra služeb pro region a umožnění uživatelům co nejdelší pobyt v domácím
prostředí.

-

poskytování sociálních služeb externím uživatelům v Domově a v domácím prostředí
(strava, pomoc při hygieně, apod), půjčovna pomůcek, poradenství.

-

zlepšení podmínek pro klienty: Domov plánuje zrušení čtyřlůžkových pokojů a postupnou
rekonstrukci na pokoje 1 a 2 lůžkové, vytvoření nadstandartního pokoje, rekonstrukci
jídelny ve stravovacím úseku, zvelebení parku a ostatních prostor před budovami Domova.
Zavedení a rekonstrukce signalizace.

-

zlepšení péče o klienty: Domov postupně zavádí Standardy kvality sociální péče a
připravuje zaměstnance na změny formou přednášek, školení a seminářů.

-

vzhledem k měnící se struktuře klientů Domov plánuje instalaci dorozumívacího zařízení
(sestra x klient) na pavilon č. 2 a 3.

-

Domov plánuje postupnou výměnu oken a dveří.

-

zateplení budov včetně barevné fasády.
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Základní prohlášení

1. Poslání
Zajištění důstojného a aktivního života seniorů a lidí, kteří jsou zejména z důvodu věku,
snížené soběstačnosti a sociální situace odkázáni na podporu a pomoc druhé osoby a nemohou žít
ve svém přirozeném prostředí. Služba poskytuje sociální a ošetřovatelské služby, zajišťuje
zdravotní služby. Usiluje o to, aby se lidé ve službě cítili spokojeně, aby využili vlastní schopnosti
a možnosti k plánování a prožívání svého dalšího života.

2. Cíle služby
Poskytovat uživatelům odbornou pobytovou službu, která je v souladu s principy
etického kodexu a Standardů kvality sociálních služeb,
Předcházet sociální izolaci uživatelů, konáním nejrůznějších výletů, akcí a
individuálním plánování,
Pomáhat při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
Neustále rozšiřovat nabídku aktivit konaných v našem zařízení s cílem nacvičit a
upevnit u uživatelů jejich motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti,
Zajistit kvalifikovaný personál pro rostoucí potřeby cílové skupiny. Průběžně
podporovat profesní růst a další vzdělávání našich zaměstnanců, především
prostřednictvím školení probíhajících v zařízení i mimo něj.
Omezit či vyloučit situace, ve kterých dochází k porušování práv, střetům zájmů a
porušování soukromí uživatelů a to změnou přístupu personálu za pomoci seminářů
zaměřených na ochranu práv či rekonstrukcemi konanými v Domově.
Posilovat spokojenost a pohodu uživatelů, podporovat je v tom, aby mohli žít běžným
způsobem života, rozvíjet a udržovat soběstačnost, schopnosti a dovednosti po co
nejdelší dobu.
3. Zásady poskytování služby
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Tyto zásady zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí naši zaměstnanci při práci
s uživateli a při poskytování sociálních služeb. Zásady naší činnosti ve vztahu k uživatelům
jsou obsaženy v etickém kodexu:
Poskytování kvalitní a bezpečné sociální služby
Podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů
Individuální plánování služby
Podpora uživatele žít běžným způsobem života
Dodržování individuálního přístupu
Respektování mlčenlivosti a diskrétnosti
Podpora vzdělávání personálu
Nestrannost a diskrétnost
Znalost a uplatnění Standardů kvality sociálních služeb v praxi

4. Okruh osob, kterým poskytujeme službu
Senioři ve věku 57 a více let
Senioři v tíživé životní situaci, kteří nejsou schopni žít sami ve svém přirozeném prostředí
a jsou osamoceni.
Senioři, kteří jsou umístěni ve zdravotnickém nebo jiném zařízení a nemají se kam vrátit.
Senioři s chronickým onemocněním, které nevyžaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení.
Senioři, kteří potřebují pomoc v péči o vlastní osobu – pomoc s hygienou, podat stravu,
vyprat prádlo, pomoc při oblékání, zajištění léků, aktivizaci.
Senioři, kteří potřebují pomoc při vyřizování svých záležitostí.
5. Domov může odmítnout uzavřít smlouvu s osobami:
které nejsou ve věku seniorů a Domov nemůže zajistit naplnění jejich potřeb a cílů;
zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
Domov neposkytuje sociální službu, kterou osoba žádá;
které nejsou schopny pobytu v

zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční

nemoci;
chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní
soužití;

25

pokud není dostatečná kapacita k poskytnutí sociální služby.

6. Vize Domova Sedlčany
Vizí Domova Sedlčany je být kvalitní sociální službou, která dokáže trvale získat zájem
nových žadatelů. Být Domovem, který sleduje a zavádí průběžně moderní trendy v poskytování
sociální služby. Domovem, který kvalitou pracovníků a ekonomickou prosperitou naplní
narůstající potřeby cílové skupiny.

MOTO: „Na stáří do domova? Pak jedině do Sedlčan - Domov pro
seniory v srdci Čech“

V Sedlčanech dne 25. 4. 2014
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