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Základní údaje o Domově 

 

Zřizovatel organizace: Středočeský kraj 
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Název organizace:  Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb 
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Forma pobytu:  celoroční pobytová služba 

Telefon:   318 841 811 nebo 812 

E-mail:   info@domovsedlcany.cz   

Internetové stránky: www.domovsedlcany.cz 

 

Vedení domova:  Mgr. Jaroslava Kocíková, ředitelka 

    tel.: 318 841 814, e-mail: jaroslava.kocikova@domovsedlcany.cz 

 

Ekonomický úsek:  Ing. Kateřina Veselá, vedoucí ekonomického úseku, zástupce ředitelky 

    tel.: 318 841 837, e-mail: katerina.vesela@domovsedlcany.cz 

 

Sociální úsek:  Bc. Hana Kubištová, DiS., vedoucí sociálního úseku,  

tel.: 318 841 866, e-mail: hana.kubistova@domovsedlcany.cz 

 

Zdravotní úsek:  Jana Skořepová, DiS., vedoucí zdravotně ošetřovatelského úseku, 

tel.: 318 841 827, e-mail: jana.skorepova@domovsedlcany.cz   

 

Stravovací úsek:  Václav Čížek, vedoucí stravovacího úseku 

    tel.: 318 841 830, e-mail: vaclav.cizek@domovsedlcany.cz 

 

Provozně technický úsek: Mgr. Zdeněk Hrstka, vedoucí provozně technického úseku 
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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 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, kteří jsou 

příjemci starobního nebo invalidního důchodu. 

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, v roce 2015 proběhne kompletní rekonstrukce těchto prostor. Ve všech 

ubytovacích pavilonech jsou dva osobní výtahy a lůžkový výtah. Nájezdy do budov a výtahy jsou 

zajištěny bezbariérovým přístupem. V roce 2014 se vybudoval nový osobní výtah ve stravovacím 

provozu. 

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. Klientům je k dispozici senior park, kde jsou 

k dispozici cvičící stroje. 

Všechny budovy, zařízení a vybavení jsou udržovány v dobrém technickém stavu. 

Vybavení a zařízení je průběžně obnovováno a udržováno. 
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Provoz Domova se řídí provozním řádem, organizačním řádem, legislativními normami a 

vnitřními předpisy Domova. 

              

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 a 

v začátcích 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, 

zateplení budov, 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 bytů 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.  
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Základní údaje o službách a uživatelích 

 

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 2014 

Počet uživatelů k 31. 12. 2014       285 

 Počet mužů         97 

 Počet žen         188 

Počet uživatelů, kteří odešli v roce 2014 trvale do domácího prostředí  2 

Počet uživatelů, kteří odešli v roce 2014 do jiné sociální služby   7 

Počet uživatelů, kteří v roce 2014 zemřeli      80 

 

Počet uživatelů k 31. 12. 2014 

- ve věku 27-65 let   18 

- ve věku 66-75 let   83 

- ve věku 76-85 let   110 

- ve věku 86-95 let   71 

- ve věku nad 96 let   3 

Celkem:    285 
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Složení uživatelů podle stupně závislosti k 31. 12. 2014: 

Závislost 

I.   92   

II.  63  

III.  42  

IV.  32  

Bez   56  

Celkem:  285  

 

Průměrný věk klienta byl 79,3 let. 

 

Obložnost činila 97,7 %.  

 

Důvodem vysokého procenta obložnosti (97,7 %) je značný 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 2014 (80 uživatelů). Dva z uživatelů odešli do domácí péče 

a 7 uživatelů odešlo do jiného zařízení blíže domova, jež poskytuje sociální služby. Současní 

žadatelé mají vyšší nároky na standard ubytování (požadavek na 1 nebo 2 lůžkové pokoje) 

s možností lůžka se signalizačním zařízením (sestra-klient). 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 a zavést na IV. oddělení signalizační zařízení. Začátkem roku 2015 proběhne 

modernizace II. oddělení – dorozumívací zařízení (signalizační). 

 

2. Pořadník žádostí 

K 31. 12. 2014 bylo evidováno 85 žádostí o umístění.   

 

3. Stravování 

Stravovací úsek se snaží uživatelům poskytovat pestrou, hodnotnou stravu, odpovídající 

zásadám zdravé výživy. Naši klienti mají možnost výběru pokrmů, poskytujeme i dietní stravu. 

Strava je rozdělena do pěti dávek (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře). Pro uživatele s 

diabetem poskytujeme druhou večeři. Po celý den mají uživatelé k dispozici čaj, nealko nápoje, 

nápoje slazené sladidly pro diabetiky, nápoje obohacené o vlákninu a podobně. Na všech jídelnách 

IV. odděleních jsme instalovali nádoby pro teplý i studený čaj, tyto nádoby jsou zcela v nerezu. 
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Dále na velké jídelně stravovacího provozu jsme pořídili stroj na přípravu studených nápojů 

vhodných pro naše klienty. Pro zlepšení pitného režimu našich klientů jsme umístili v prostorách 

jídelny chladící zřízení pro ovocné sirupy, a další vhodné nápoje i s obsahem vlákniny pro naše 

klienty. Tímto se snažíme o velké rozšíření možnosti co největšího výběru nealko nápojů v našem 

Domově ke spokojenosti všech obyvatel. 

  Návrh jídelního lístku je předkládán předem ke schválení stravovací komisi. Uživatelé mají 

možnost vyjádřit svá přání a návrhy prostřednictvím členů stravovací komise nebo se jí zúčastnit. 

Stravovací komise přihlíží k požadavkům a zvyklostem uživatelů a zařazuje tzv. sezónní pokrmy. 

Stravovací komise se koná vždy 1x měsíčně a to za účasti vedení celého Domova včetně paní 

ředitelky, kde je možné vznést návrhy a připomínky nejen k samotné stravě, ale také i k 

problémům a přáním všech klientů kteří mají zájem o těchto věcech hovořit. Samozřejmostí je, 

diskuse, která se vede formou dialogu v přátelském duchu a v co možná v největší vstřícnosti 

vzhledem k obyvatelům Domova Sedlčany. 

Dále jsme pro naše klienty rozšířili možnost nákupu a občerstvení v naší nově zrekonstruované 

cukrárně a kavárně, recepci, která je otevřena po celý den v prostorách stravovacího provozu jak 

pro kuřáky, tak i pro nekuřáky. 

Klienti i veřejnost mají možnost si zakoupit u nás čerstvé chlebíčky, zákusky a další speciality 

z naší vlastní kuchyně. Dále nabízíme veškerý sortiment potravinářského zboží, kávu, čaj, nealko 

nápoje a další. V rámci poskytování lepších služeb pro naše imobilní klienty a klienty, kteří si z 

nějakých důvodů nemohou sami nakoupit, jsme rozšířili službu v rámci Domova o donášku 

nákupů přímo až k samotnému klientovi na pokoj a to formou ambulantního prodeje, který 

zajištují pracovnice v sociálních službách a plní tak přání našich klientů. Touto formou taktéž 

nabízíme výrobky naší kuchyně ale i jiných dodavatelů a plníme tímto potřeby našich obyvatel. 

          Jednou z našich služeb je také zajištění stravování široké veřejnosti, ať už formou 

rozvozu jídel, kterou zajištuje pečovatelská služba města Sedlčan, nebo vaříme pro důchodce a 

taktéž vaříme i pro širokou veřejnost za velmi příznivé ceny. Zde bychom chtěli podotknout, že 

oproti loňskému roku se zvedl nárůst počtu jídel ze strany veřejnosti a zájem stále stoupá. Tento 

zájem je pro nás velmi zavazující a motivující do budoucna pro rozvoj naší kuchyně a celého 

stravovacího provozu v rámci zkvalitňování služeb v našem Domově. 

Pracovníci kuchyně a celého stravovacího provozu si velice váží všech námětů a připomínek 

našich strávníků a na jejich základě zodpovědně přistupují k přípravě a sestavování jídelních 

lístků. Jídelní lístky sestavujeme tak, aby odpovídali trendu zdravé výživy seniorů, ale také aby 



8 
 

zároveň pokrmy podávané v rámci našeho stravování byly velmi chutné, kvalitní a nepostradatelné 

pro správnou výživu vzhledem k věkové kategorii našich strávníků.  

Tyto hodnoty jsou sledovány dle nutričních parametrů, které máme k dispozici v rámci 

stravovacího programu Cygnus v našem zařízení a vždy se snažíme tyto hodnoty dodržovat v 

sestavování jídelních lístků a následnou kontrolu hodnot, které vychází z daných pokrmů na každý 

den. Nutriční hodnoty jsou sledovány spolu s alergeny, kde jsme na všech viditelných místech 

spojených s konzumací jídel informovali naše strávníky o alergenech, která příslušná jídla 

obsahují a všichni strávníci jsou touto formou seznámeni s obsahem alergenů dle seznamu 

alergenů připojených u jídelních lístků, aby strávníci měli možnost být touto cestou informováni 

dle příslušných nařízení. 

  

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. V naléhavých případech se obracíme 

na rychlou záchrannou službu. 

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 
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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.  

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu zajišťují pracovníci v sociálních 

službách, kteří poskytují přímou obslužnou péči a podporují klienty k samostatnosti. Provádějí 

nácvik jednoduchých denních činností a poskytují pomoc při osobní hygieně, oblékání a 

stravování. Doprovází klienty na plánovaná vyšetření. S klienty individuálně plánují poskytování 

sociální služby jako klíčoví pracovníci a vedou příslušnou dokumentaci. 

Usilujeme o neustálé zlepšení kvality poskytované péče, např. tím, že zavádíme nové postupy 

v ošetřovatelské péči o uživatele. V roce 2014 se zakoupily např. polohovací křesla pro imobilní 

klienty s možností vyvážení klientů na zahradu, šlapadlo pro rehabilitaci a posilování dolních 

končetin, polohovací antidekubitní pomůcky a pomůcky pro aplikaci bazální stimulace u 

imobilních klientů, dále se služby rozšířily o péči PEG a zatím se nám podařilo získat 

fyzioterapeutku na Dohodu o provedení práce. Ke zlepšení poskytované péče také přispělo 

dovybavení pokojů elektrickými polohovacími lůžky, chodítky, novými jídelními stolky k lůžku, 

hygienickými vozíky, sprchovými židlemi, rekonstrukce signalizace na 1. pavilonu a opravy dveří 

na pokojích klientů, aby bylo možné vyjet s lůžky z pokojů. 

Ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců byly pracovny dovybaveny počítači pro 

pracovníky v sociálních službách a bylo vylepšeno zázemí pro pracovníky na odděleních. V rámci 

celého Domova byla vyhlášena soutěž o nejlepšího pracovníka. Nejlepší pracovníci jednotlivých 

úseků byly odměněny na slavnostním vyhlášení Ankety o nej zaměstnance Domova Sedlčany. 

Nejlepší zaměstnance si volili sami zaměstnanci hlasováním. 

 

6. Sociální péče 

 Domov Sedlčany, v návaznosti na sociální úsek, poskytoval po celý rok 2014 všechny 

základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Stravu, ubytování, pomoc při 

zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 

činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. V rámci fakultativních služeb byla poskytována doprava, internet, 

kopírování, donáška novin a stravy na pokoj pro klienty bez příspěvku na péči. Celý sociální úsek 
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byl proškolen nad rámec 24 povinných hodin za rok, které jsou předepsané zákonem. Během roku 

proběhla 4 dotazníková šetření. V roce 2014 docházelo do Domova 22 dobrovolníků, kteří strávili 

s klienty 887 hodin. 

Sociální úsek shledal během roku mnoho personálních změn. Úsek se rozrostl o jednu sociální 

pracovnici, která se stala především koordinátorem individuálního plánování. Odpovědnost za 

individuální plány přešla z úseku ošetřovatelského na úsek sociální. Změnou prošly i jednotlivé 

formuláře, které byly zpřehledněny a to především tím, že se sjednotily dokumenty individuálního 

plánování a dokumentace pracovníků v sociálních službách. Během celého roku probíhala 

aktualizace Standardů kvality sociálních služeb. Nově byly umístěny na sedmi místech v Domově. 

V kanceláři sociálních pracovnic, v ředitelně, u vedoucí ošetřovatelského úseku a na jednotlivých 

pracovnách sester. Poprvé v historii byla zcela naplněna kapacita Domova. Domov poskytoval 

sociální službu 300 klientům. Nově byly v Domově zavedeny interní noviny Náš Domov. Noviny 

jsou tištěny vedoucí sociálního úseku, avšak příspěvky jsou vítány od všech klientů, zaměstnanců 

i osob blízkých. Titulní strana seznámila veřejnost postupně s jednotlivými úseky Domova. V 

novinách nechyběly ani zajímavosti a kultura. Poslední strana byla nazvána Připomínáček. Zde 

byly zveřejňovány důležité informace pro klienty týkající se fungování Domova.  

V rámci podpory soběstačnosti klientů poskytovaly aktivizační pracovnice po celý rok fixaci 

společenských a hygienických návyků každé ráno od 7:00 – 8:30 hod. V tento čas byly nově pod 

vedením vedoucích jednotlivých oddělení. 

Jedna aktivizační pracovnice odešla do starobního důchodu. Ze zdravotních důvodů byla 

přerušena spolupráce s lektorkou muzikoterapie. Na podzim byl sociální úsek posílen novým 

aktivizačním pracovníkem, který pro klienty připravoval nově muzikodílnu (hra na hudební 

nástroje, zpěv, promítání).  V klubovnách jednotlivých oddělení probíhaly pravidelné programy 

pod vedením aktivizačních pracovníků. Jednalo se především o ruční práce, společenské hry a 

trénování paměti. V tělocvičně Domova probíhalo 3x týdně ranní cvičení a 1x týdně sportovní hry. 

Canisterapie byla zajištěna paní Monikou Posekanou z občanského sdružení  PESSOS a členkou 

Ligy vozíčkářů paní Irenou Bartoňovou. Obě spolupracovnice navštěvovaly klienty skupinově i 

individuálně na pokojích. Každou sobotu probíhala v kapli Domova Mše svatá. Doprovod do 

kaple zajišťovali pracovníci v sociálních službách a dobrovolníci. Aktivizační pracovnice 

pomáhaly klientům s volbou a vyplňováním jídelních lístků. Každou středu nabízeli zboží z 

kantýny po pokojích klientů. Ve čtvrtek zajišťovaly nákupy zboží i potravin ve městě. 
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Domov Sedlčany spolupracuje s řadou 

institucí. S Městskou knihovnou Sedlčany 

probíhá spolupráce vždy po celý rok 

prostřednictvím různých společenských 

akcí. Po celý měsíc březen docházely 

knihovnice do Domova a nabízely 

klientům skupinové čtení. V dubnu se již 

tradičně Domov zúčastnil projektu 

Lukášek, který sdružuje okolní 

poskytovatele sociálních služeb a 

neziskové organizace. Téma projektu v roce 2014 bylo „Ženy“. Klientky Domova vyrobily tablo 

znázorňující životní role žen. Dále dodaly několik ryze ženských výrobků. Muži z Domova 

doplnili projekt o několik krásných básní a citátů o ženách. Od podzimu do jara docházeli klienti 

do Městské knihovny Sedlčany a předčítali dětem knihy v rámci cyklu Pohádková babička/ 

Pohádkový dědeček. Po celý rok navštěvovali Domov dobrovolníci za účelem skupinového 

předčítání bible a promítání biblických příběhů. Jednou za měsíc dojíždí za klienty paní Marie 

Fišerová a poskytuje službu sluchově postiženým. Dle možností navštěvovali klienti s 

aktivizačními pracovnicemi výstavy v Městském muzeu Sedlčany. Nově bylo, na přání klientů, 

zavedeno houbaření v okolních lesích. 

Začátkem ledna navštívili klienty tři králové v podání dětí ze Základní školy Propojení. Od 

února do června probíhal v Domově, u klientů velmi oblíbený, soubor přednášek o astrologii. 

Přednášejícím byl Mgr. Habr. V březnu se uskutečnila masopustní zábava včetně zabijačkových 

hodů a tomboly. K tanci a poslechu zahrála skupina Axiom.  Dětské divadýlko předvedly děti ze 

ZŠ Kosova Hora na MDŽ. Jejich 

kantoři potěšili klienty pěveckým 

představením. Dále se Domov 

zúčastnil akce Noc s Andersenem v 

Městské knihovně Sedlčany a 

Velikonoční výstavy prací uživatelů 

zařízení sociálních služeb na Krajském 

úřadu Středočeského kraje. K svátku 

žen dostaly všechny klientky květinu 

osobně od vedení Domova. Měsíc 
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duben byl na kulturní program bohatý. Klienti se zúčastnili vernisáže k projektu Lukášek v 

Městské knihovně Sedlčany a Dne řemesel v Městském muzeu Sedlčany. V Domově proběhlo 

Čarodějnické odpoledne a Dopravní odpoledne, kde měli klienti možnost vyzkoušet nový skútr 

Leo a osvěžit si znalosti dopravních předpisů i značek. Akce byla uskutečněna za účasti městské 

policie a učitele autoškoly. V neposlední řadě byl v měsíci dubnu uspořádán velikonoční jarmark s 

výrobky klientů. V květnu proběhla oslava Dne matek, kde předvedly své vystoupení děti z MŠ 

Sedlčany. Dále byl uspořádán výlet na zámek ve Vrchotových Janovicích. V měsíci červnu se 

klienti zúčastnili nominace na sportovní hry v Domově Hačka se sídlem v Olešce a sportovních 

her tamtéž.  

29. 5. 2015 se uskutečnil již tradiční Den Domova. Připravena byla prohlídka Domova i 

bohatý kulturní program na jídelně stravovacího provozu pro klienty, jejich rodinné příslušníky i 

širokou veřejnost. Nejdříve zahrály a zazpívaly patronky domova duo PIŇA KOLÁDA. 

Následovala ukázka dětského aerobiku a vystoupení dětí ze ZŠ Chlum. Dále proběhlo vyhlášení 

ankety o nejlepšího pracovníka, kterého volili klienti Domova prostřednictvím dotazníku. 

Odpoledne byl ke zhlédnutí scénický šerm v podání šermířské skupiny ze Sedlčan Corpus 

Bellatores, psí agility a orientální tance. Program byl ukončen hudebním vystoupením pana 

Němečka. V průběhu dne měli hosté možnost ochutnat potraviny dodavatelů Domova, shlédnout 

ukázku muzikoterapie, anebo se zúčastnit grilování s harmonikou na zahradě Domova. Zkrátka 

nezůstali ani imobilní klienti, kteří měli možnost shlédnout celý kulturní program na svých 

televizích a během odpoledne je navštívilo duo PIŇA KOLÁDA přímo na pokojích. 

V červenci byla odstartována olympiáda, která trvala po celé léto. Klienti se setkávali v 

zahradě a soutěžili v nejrůznějších disciplínách. Proběhl turnaj v pexesu, hod míčem, stolní tenis, 

motorické hry, soutěž v puzzle, 

stolním fotbal, domino, petangue, 

hra smyslů a vědomostní soutěž. 

Následovalo slavnostní zakončení 

s předáním medailí, diplomů a cen. 

V rámci dobrovolnického 

programu přišel klientům 

zpříjemnit odpoledne Patrik Stoupa 

se svým hudebním vystoupením. V 

letních měsících nechyběli ani 

typicky letní aktivity. Grilování, 
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houbaření, výlet na Svatou Horu a projížďka vláčkem po městě Příbram.  Klientka z II. oddělení 

se přihlásila se svou básní o Domově Sedlčany do soutěže firmy Dentimed. V srpnu navštívili 

klienti výstavu v Městském muzeu Sedlčany s názvem Sedlčany město výročí. Na tuto výstavu 

navazovalo pravidelné čtení aktivizačních pracovnic na klubovnách. Klienti byli podrobně 

seznamování s městem Sedlčany a jeho historií. 14. srpna proběhla na velké jídelně pouťová 

zábava se skupinou Axiom. Letní program zakončilo vystoupení kouzelníka Waldiniho. 

Podzim byl bohatý na soutěžní 

klání v ostatních domovech pro 

seniory. Domov Sedlčany se zúčastnil 

sportovních her na Dobříši a v 

Říčanech u Prahy. Začátkem září 

navštívili klienti zámek v Jablonné a 

několikrát i okolní lesy za účelem 

houbaření. Se svou přednáškou 

Diabetes u seniorů přišla do Domova 

MUDr. Irena Růzhová, která působí v 

Sedlčanech v Odborné ordinaci vnitřního lékařství a diabetologie. Měsíc říjen byl díky oslavě Dne 

seniorů a Týdne sociálních služeb ČR také velmi bohatý. Den seniorů měli klienti možnost oslavit 

na hudebním odpoledni s panem Němečkem, který se konal na jídelně stravovacího provozu. V 

rámci Týdne sociálních služeb ČR proběhla v Domově výstava prací klientů, kurz výroby svíček, 

vystoupení hudební skupiny Camael, návštěva Domova pro seniory v Rožmitále pod Třemšínem a 

výstava v Městské knihovně Sedlčany s názvem Rok s krajkou. Dále měli klienti možnost 

zúčastnit se Dopravního odpoledne a prověřit si své řidičské schopnosti i vyslechnout přednášku o 

zdravé výživě. Koncem října obdivovali klienti výstavu květin Studia Kytice v Městském muzeu 

Sedlčany a profesionální výlov 

nedalekého rybníka Musík s kulturním 

programem. V listopadu se Domov 

prezentoval svými výrobky na 

Vánoční výstavě prací uživatelů 

zařízení sociálních služeb na Krajském 

úřadu Středočeského kraje. Dále 

klienti navštívili s aktivizačními 

pracovnicemi divadelní představení 
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sedlčanských ochotníků v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech a Den řemesel v Městském 

muzeu Sedlčany.  

Předvánoční náladu započala Mikulášská zábava, na které zahrálo duo PIŇA KOLÁDA. 3. 12. 

a 4.12 pobíhali po Domově čerti, Mikuláš a anděl v podání zaměstnanců. Navštívili každý pokoj a 

všem předali mikulášskou nadílku. Městská knihovna Sedlčany navštívila Domov s vánočními 

básněmi v podání nejmenších čtenářů. Dále se Domov zúčastnil opět akce „ Zpíváme koledy s 

Příbramským deníkem“, kdy má možnost celá Evropa zpívat ve stejný čas stejné koledy. Těsně 

před Vánoci bylo na jídelně 

stravovacího provozu k vidění 

vystoupení sedlčanského 

pěveckého sboru Záboj, 

vystoupení MŠ Sedlčany, ZUŠ 

Sedlčany a pěvecké vystoupení 

operní pěvkyně Jany Štěrbové. Na 

Štědrý den proběhl slavnostní 

oběd s ředitelkou Domova, která 

zakončila rok 2014 v Domově 

slavnostním přípitkem na 

Silvestra. 

 

4. Provozně technický úsek 

Stejně jako v roce 2013, i v roce 2014 provozně technický úsek zabezpečoval chod Domova 

Sedlčany na velmi dobré úrovni. Do provozně technické úseku patří prádelna (6 osob), recepce (3 

osoby), úklid (11 osob), údržba (5 osob), správce IT (1 osoba), nákupčí skladnice (1 osoba), 

vedoucí (1 osoba), celkem 28 osob. 

Za rok 2014 prádelna vyprala a vyžehlila 259881 kg, což je oproti roku 2013 o 16.357 kg více 

(2013-243344 kg prádla). Dvě švadleny prováděly drobné opravy oděvů, přišívání zipů, knoflíků 

atd. V roce 2014 byla do prádelny provedena investice – nákup profesionální pračky PRIMUS 

FX135 o objemu prádla 14 kg v hodnotě 147.000,-Kč, nákup domácí pračky o objemu prádla 6 kg 

v hodnotě 6.900,-Kč, nákup 1 ks žehličky zn. Tefal v hodnotě 2.750,-Kč.  

 V roce 2015 by bylo potřeba pokračovat v obnově vybavení prádelny, zakoupit minimálně 

1 ks profesionální pračky o menším objemu prádla do 14 kg (v současné době je odstavená a 
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nefunkční) a především zakoupit profesionální žehlící stroj (mand) a profesionální sušičku prádla 

o objemu prádla minimálně 24 kg.  

 V roce 2014 jsme rozšířili počet licencí stávajícího antivirového programu AVG na 40 

počítačů.  Byly vytvořeny nové přehlednější webové stránky www.domovsedlcany.cz, především 

díky správci IT techniky. Pořídily se další počítačové sestavy i tiskárny, které přispěly ke zvýšení 

efektivity práce na oddělení. V tuto chvíli na každém oddělení je po třech počítačích. Zakoupeny 

byly také 2 velké tiskárny, které se postarají o náročnější požadavky, jako je tisk novin atd. Došlo 

k centralizaci televizního vysílání všech televizí v Domově a je nám umožněno vysílat živý přenos 

přímo klientům na pokoje, nebo ze záznamu. Dále pro klienty byla vybavena tělocvična projekční 

technikou, reflektorem a notebookem. Bohužel i po správě počítačů v internetové kavárně jejich 

nynější výkon nedostačuje k pohodlnému užívání a tak nemůže výuka efektivně probíhat. Našim 

cílem bude vyjít klientům vstříc a tak zajistit pohodlnější výuku novými počítači. 

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. 

  Úklid celkově zajištuje 11 uklízeček.  

Vzhledem k neustálému úsilí vedení celého domova zlepšovat podmínky pro klienty, probíhá 

celá řada oprav, rekonstrukcí, modernizací. Zvýšené nároky na úklid se zásadnějším způsobem na 

kvalitu úklidu nedotkly.  

 Údržba areálu Domova Sedlčany probíhala za pomoci 5 pracovníků údržby. Společně se 

starají o venkovní areál Domova. Pro zkvalitnění jejich práce byl v roce 2014 zakoupen zahradní 

traktůrek, který výrazně pomohl při sekání trávy. 

V letním období byl na dohodu zaměstnán zahradník na údržbu a zkrášlení venkovní zahrady. 

Ke zlepšení podmínek ubytování klientů byl v průběhu roku 2014 nově opraven na 3. oddělení 

pokoj č. 161, vymalováno 8 chodeb na 4. oddělení (5) a na 3. Oddělení (3).  

Na konci roku 2014 byla provedena oprava-výměna 11 ks starých dřevěných oken s 

balkonovou sestavou za okna plastová. Na oddělení ošetřovatelského úseku a do společných 

prostor byly nově zakoupeny 4 ks čističky vzduchu. Byly provedeny opravy výtahů (závady 

uvedené v knize výtahů). Na stravovacím bloku byla provedena obnova zábradlí a nově vytvořeno 

na terase zastínění. 

Recepci zabezpečují 3 recepční. Jako v roce 2013 i v roce 2014 recepční prodávali vystavené 

zboží, prodávali kávu a nově se starali o akvárium s rybičkami.  
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V roce 2014 proběhla za pomoci celého provozně technického úseku celá řada akcí, bez 

jejichž pomoci by je nebylo možné realizovat. Pracovníci provozně technického úseku 

zabezpečovali akce „Den otevřených dveří, sportovní hry, Velikonoční, Mikulášské a Vánoční 

oslavy atd.“.    

  

Několik zajímavostí z našeho domova, vyprodukovali jsme za rok 2014: 

300 kg odpadů kompozitních obalů 

124 kg odpadů z jehel 

107,5kg infekčního odpadu 

69829 kg odpadů z plen 

420 kg odpadů papíru 

900 kg odpadů ze skla 

2650 kg odpadů z plastu 

160 kg odpadů z kovu 

22380 kg směsného komunálního odpadu 

410 kg objemného odpadu 

 

Spotřebovali jsme za rok 2014: 

391703 kWh elektřiny 

2268 MWh plynu na teplo v objemu 213748 m3 

16325m3 studené vody 

3804m3 teplé vody 

 

Prádelna vyprala, vyžehlila a poskládala: 

249881 kg prádla 

 

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.  
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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. K dalším prostorám pro setkávání patří ,,Klub u 

nás,, na II. pavilonu s možností využít společenských her, internet při posezení s kávou a 

tělocvična. V každém pavilonu je klubovna pro společná setkávání při sledování televizoru, 

poslechu hudby. Velké oblibě se těší kavárna a cukrárna U Václava. Pro rodinné oslavy máme 

k dispozici jednu společenskou místnost. 

Ceny služeb 

 

1. UBYTOVÁNÍ 

 

Ubytování zahrnuje:  

a) ubytování, topení, studená a teplá voda, elektrický proud používaný na provoz budov, 

zařízení a vybavení v majetku Domova, údržba zařízení v majetku Domova, odvoz a 

likvidace komunálního odpadu; 

 

b) úklid, praní, žehlení, drobné opravy ložního a osobního prádla i ošacení 

 

Ceny ubytování: 

 

Pokoje:                počet lůžek:                  cena Kč za jeden den:                           

 

      -  1A 1 177,- 

      -  2A 2 177,-     

      -  2B 2 172,- 

      -  3A 3 167,- 

      -  3B 3 164,- 

      -  4A 4 160,- 

      -  4B 4 157,-  
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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).  

 

Ceny stravování: 

Strava na osobu a den:  Normální  Diabetická 

- potraviny v hodnotě  85,-   93,- 

- režie 62 %   55,-   59,- 

Celkem:    140,-   152,- 

 

V roce 2014 se vydalo klientům celkem 132.408 jídel (45.052 strava normál, 10.050 strava 

diabetická a ostatní diety 45.452 jídel). Pro pečovatelskou službu, zaměstnance a ostatní veřejnost 

se v tomto roce vydalo 32.112 obědů (18.554 zaměstnanci, 9.372 pečovatelská služba a 4.186 

ostatní).  

Náklady na potraviny činily: 8.041.598 Kč (klienti) a 481.209 Kč (ostatní).  

  

3. Fakultativní služby 

DOPRAVA SOUKROMÉ ÚČELY 

Peugeot – 1 km/6,50 Kč 

Škoda Rapid – 1 km/5,70 Kč 

Škoda Roomster – 1km/6 Kč 

 

KOPÍROVÁNÍ 

Kopie/2 Kč 

 

INTERNET NA POKOJI 

Měsíc/100 Kč 

 

VĚTŠÍ OPRAVY ODĚVŮ - Dle dohody 

 

TELEFONOVÁNÍ - Dle délky hovoru 
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Personální zajištění 

 

Funkce pracovní úvazek  pracovní úvazek 

Ředitel   1 

Vedoucí ekonom. úseku  1 

Technik  1 

Zdravotní sestra  17 

Nákupčí – zásobovač  2 

Mzdový účetní  1 

Finanční účetní  1 

Materiálový účetní  1 

Administrativní pracovník 0,5 

Referent 0,8 

Technik IT 1 

Sociální pracovník v soc. péči  1 

Provozní  1 

Kuchař  10 

Pomocný kuchař  7 

Pečovatelka  57,75 

Provozní zámečník 2 

Automechanik 1 

Elektromechanik  1,75 

Šička  2 

Pradlák strojní  4 

Uklízečka  11 

Vrátný  2,25 

Celkový úvazek:  128,05 

    

Přepočet pracovníků:  129,002 

    

Pracovní neschopnost:  7,37% 
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Školení zaměstnanců 

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 170.252,- Kč.  

 

Uskutečněné semináře/školení 2014: 

Hygienické minimum 

Týmová spolupráce 

Dokumentace o poskytování soc. služeb 

Úvodní seznámení s problematikou standardů kvality 

Etika v soc. práci 

Nouzové a havarijní situace 

Sebeobrana v soc. službách 

Právní problematika 

Konference Profesního svazu zdrav. pracovníků 

Dopad revizní činnosti zdr. pojišťovny 

Supervize 

Ochrana lidských práv 

Zážitkový seminář Co přináší stárnutí a stáří 

Základy psychopatologie 

Individuální plány 

Konference Zdravotnictví 2015 

a další. 
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Hospodaření domova v roce 2014 

 

Tabulka č. 1: Náklady 2014 

Náklady (v tis. Kč) 

Doplňková činnost 

Praní prádla, vaření obědů pro veřejnost 

Spotřeba materiálu 12.118 1.514 

Spotřeba energií (elektřina, plyn, 

voda) 6.673 

 

Opravy a udržování 4.199  

Cestovné 20  

Náklady na reprezentaci 6  

Služby 2.563  

Mzdové náklady 28.814  

Zákonné pojištění 9.566  

Zákonné náklady 411  

Daně a poplatky 8  

Ostatní náklady 2.058 337 

Odpisy 748  

Celkem 67.184 1.851 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 2: Výnosy 2014 

Výnosy (v tis. Kč) 
Doplňková činnost 

Praní prádla, vaření obědů pro veřejnost 

Tržby 21 1.880 

Úhrady za služby 51.696  

Ostatní výnosy 1.211  

Příspěvek SKÚ Praha 2.321  

Dotace MPSV Praha 11.588  

Dotace na mzdy ÚP 399  

Celkem 67.236 1.880 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Náklady      69.035.314,41 z toho 1.850.753,49 VHČ 

Výnosy      69.115.766,41 z toho 1.880.119,49 VHČ 

Hospodářský výsledek    80.452,- z toho 29.366,- VHČ 

Mzdové náklady     28.814.209,- 

Příspěvek na provoz – SKÚ Praha   2.321.050,- 

Dotace MPSV      11.587.500,- 

 

Náklady jsou plněny na 100,80 %, výnosy jsou plněny na 100,9 %. Celkové mzdové náklady 

byly čerpány na 100,4 %, překročení mzdových nákladů činilo 114.209,00 Kč, které bylo kryto z 

ostatních výnosů činnosti. Přepočtený počet pracovníků je 129,11. Pracovní neschopnost činí 7,37 

%.  Přesčasové hodiny byly propláceny řadovým pracovníkům (celkem 675 hodin za 101.597,00 

Kč). V roce 2014 byly sjednány práce na dohodu (celkem 5.314 hodin).  

 

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 1.880.119,49 Kč a náklady činily 1.850.753,49 Kč. 

Příjmy z nájmu nebytových prostor dosahovaly výše 81.400,- Kč a byly zaslány na SKÚ 

Praha. Částka byla vrácena do rozpočtu Domova v roce 2014. 

 

Investiční činnost byla v tomto roce uskutečněna. Zakoupily se následující investice: 

- osobní výtah ve stravovacím provozu v částce: 1.120.097,- Kč 

- nářezový přístroj do stravovacího provozu v částce: 80.731,- Kč 

- automatická pračka do technického provozu v částce: 127.490,- Kč 

Rozvoj Domova 

 

Plán rozvoje vychází z registrace „Domov pro seniory“, předpokládaného demografického 

vývoje do roku 2030, požadavků uživatelů, stavebních dispozic Domova a poznatků ze zahraničí.  
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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, zvelebení parku a 

ostatních prostor před budovami Domova. 

- zlepšení péče o klienty: Domov postupně aktualizuje standardy kvality sociální péče a 

připravuje zaměstnance na změny formou školení a seminářů. 

- vzhledem k měnící se struktuře klientů Domov plánuje instalaci dorozumívacího zařízení 

(sestra x klient) na pavilon č. 2 a 3.  

- domov dále plánuje postupnou výměnu oken a vstupních dveří a rekonstrukci spojovacího 

koridoru. 

- zateplení budov včetně barevné fasády. 

- v rámci bezpečnosti Domov chce zakoupit další evakuační podložky a instalovat 

protipožární hlásiče. 

Základní prohlášení 

 

1. Poslání Domova Sedlčany 

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 i prožívání svého dalšího života. 
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2. Cíle Domova Sedlčany 

 

Dlouhodobé cíle: 

 poskytovat uživatelům odbornou pobytovou službu, která je v souladu s principy etického 

kodexu a Standardů kvality sociálních služeb, neustále obnovovat a zefektivňovat 

standardy i přímou péči 

 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 

 omezit či vyloučit situace, ve kterých dochází k porušování práv, střetům zájmů a 

porušování soukromí uživatelů a to rozšiřováním metodických postupů, seminářů 

zaměřených na ochranu práv či rekonstrukcemi konanými v Domově 

  

Krátkodobé cíle 1.1.2015: 

 zavést plány péče v programu Cygnus prostřednictvím miniterminálů 

 zúčastnit se soutěže pro seniory „Šikovné ruce“ 

 vybudovat nové spojovací koridory 

 zdokonalit zaměstnance přímé péče v bazální stimulaci 

 zavést oddělení se zvláštním režimem 

 vybudovat signalizaci na 2. a 4. oddělení 

 zúčastnit se Certifikace značky kvality v sociálních službách 

 koupit nové auto, které bude využíváno především k aktivizaci klientů 

 

3. Zásady poskytované sociální služby 

 

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: 
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Poskytování kvalitní a bezpečné sociální služby 

Tato zásada je založená na vytváření podmínek pro naplňování práv uživatelů, které jim 

umožní žít důstojným životem a být plnohodnotným členem společnosti. Zejména se jedná o 

respektování úcty k člověku, principu rovnosti poskytování sociálních služeb, respektování lidské 

důstojnosti, práva uživatelů na soukromí. 

 

Podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů 

Zařízení uživatelům poskytuje podporu v nezbytně nutné míře tak, aby si uživatel udržel co 

nejdéle svou soběstačnost. Naším uživatelům umožňujeme vytváření zastupujících orgánů ze 

svých řad, jako je např. Stravovací komise, Rada Domova, které se podílí na rozhodování o chodu 

zařízení. 

 

Individuální plánování služby 

Domov poskytuje své služby na základě plánování a hodnocení průběhu služby s jejím 

uživatelem. 

 

Podpora uživatele žít běžným způsobem života 

Poskytované služby podporují zapojení uživatele do života společnosti, snaží se uživatele 

udržet co nejdéle v kontaktu s jejich sociálním okolím a zmírnit riziko sociálního vyloučení. 

 

Dodržování individuálního přístupu 

Podpora a pomoc je uživatelům poskytována na základě jejich potřeb, schopností a osobních 

cílů. Prostředkem k jejich naplňování je proces individuálního plánování sociální služby 

jednotlivého uživatele. 

 

Respektování mlčenlivosti a diskrétnosti 

Dle zákona o ochraně osobních údajů zaměstnanci Domova Sedlčany zachovávají mlčenlivost 

týkající se všech osobních a citlivých údajů uživatele služeb. 

 

Podpora vzdělávání personálu 

Domov poskytuje služby prostřednictvím odborného a kvalifikovaného personálu, který si 

neustále zvyšuje svou kvalifikaci prostřednictvím odborných kurzů a seminářů, za účelem 

zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb. 
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Nestrannost a diskrétnost 

Všechny naše uživatele posuzujeme nestranně a rovnoprávně. V případě stížností se snažíme o 

předcházení případného upřednostňování určitého uživatele. Diskrétnost je základním prvkem při 

jednání a zacházení s našimi uživateli. 

 

Znalost a uplatnění Standardů kvality sociálních služeb v praxi 

Vytváříme písemná pravidla pro zavádění Standardů kvality sociální služby, která nám 

pomáhají poskytovat kvalitní sociální službu pro naše uživatele. 

 

4. Okruh osob, kterým poskytujeme službu 

 senioři ve věku 57 a více let, kteří jsou příjemci starobního nebo invalidního důchodu 

 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 péči 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; 

 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. 
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MOTTO: 

„Domov Sedlčany, Domov se srdcem“ 

 

 

 

 

V Sedlčanech dne 28. 5. 2015 


