Náš Domov
2. ČÍSLO

6. Kč

ZÁŘÍ 2014

ÚVOD - EKONOMICKÝ ÚSEK
Je mi ctí, že mohu jako první představit stěžejní
úsek našeho Domova – Ekonomický úsek. Tým
spolupracovníků

se

skládá

z 6-ti

zaměstnanců

(finanční účetní, skladová účetní, mzdová účetní, administrativní
pracovnice, referent a pokladní). Zajišťujeme pro Vás správu depozit,
přijímání a odesílání pošty, právní poradenství a další činnosti
k bezproblémovému provozu Domova. Každopádně se můžete na nás
kdykoliv obrátit, jsme tu pro Vás.
Abych se vrátila k té „stěžejnosti“ ekonomického úseku. Oblast
financování sociálních služeb je založeno na principu vícezdrojového
financování. Do systému financování vstupují finanční prostředky
z veřejných rozpočtů, úhrady od uživatelů, příspěvek na péči, platby
od zdravotních pojišťoven, dary od sponzorů atd. K veřejným
rozpočtům lze zařadit finanční prostředky od Ministerstva práce a
sociálních věcí a od Krajského úřadu Středočeského kraje. Výdaje na
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provoz služby se dlouhodobě zvyšují, mezi podstatné výdaje mohu
zařadit náklady na energie, vodné a stočné, spotřeba potravin,
zdravotnický materiál, opravy a udržování, služby (odvoz odpadu,
deratizace, revize apod.), mzdové náklady, drobné nákupy apod. Dle
studie Ministerstva práce a sociálních věcí ČR činí výše nákladů
připadající na 1 lůžko 27.400 Kč/měsíčně. Po přepočtení na výši
přiznané dotace je podíl 24,07 % (5.104 Kč/dotace na 1 místo
měsíčně). Na základě těchto skutečností je organizace závislá na
dalších zdrojích financování.
V závěru bych Vám ráda popřála za celý ekonomický úsek
krásné babí léto plné dobré nálady, pohody a zdraví.
Ing. Kateřina Veselá
vedoucí ekonomického úseku, zástupce ředitelky

Noví spolubydlící
Paní Jitka Fišerová
Paní Františka Čížková
Paní Květoslava Horáková
Pan Jaroslav Kortus

Opustili nás
Pan Václav Čeřovský

Kulatiny
Paní Vlasta Moravcová
Pan Vladimír Krejčí
Paní Karla Landová
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Novinky z Domova
POŽÁRNÍ HLÁSIČE
Snad všechny čtenáře a posluchače médií vyděsila zpráva o požáru
v domově pro seniory v Heřmanově Městci. Ti, kteří článek nečetli, mají
možnost přečtení ve spojovacím koridoru, kde je zveřejněn na nástěnce.
Domov přistoupil z důvodu bezpečnosti k opatření, kdy budou na
příslušných pokojích namontovány hlásiče požáru citlivé na kouř.
DOTAZNÍKY SPOKOJENOSTI
Všichni uživatelé Domova měli v minulých 14 dnech možnost vyplnit
dotazníky spokojenosti. Dotazníky jsou rozdávány z důvodu zvyšování
kvality poskytované služby. A proto děkujeme všem, kteří se zúčastnili a
kterým není budoucnost Domova lhostejná. Vyhodnocení dotazníku
najdete v příštím čísle Našeho Domova.
VÝHERCI OLYMPIÁDY 2014
1. MÍSTO - VLADIMÍR TEPLAN
2. MÍSTO – KAREL ŽÁČEK
3. MÍSTO – MARIE ZEMANOVÁ

300. KLIENT DOMOVA SEDLČANY
Domov Sedlčany dosáhl v srpnu poprvé za celou dobu své existence
plného stavu klientů.
Historie Domova Sedlčany vznikla v červenci roku 1977. Kapacita
domova byla 320 lůžek. První klient nastoupil 15. července 1977. V
začátcích Domova zde pracovalo 74 zaměstnanců.
V roce 1981 byl otevřený stravovací provoz. Do té doby byla strava
dovážena z místních restaurací a z nemocnice.
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V současné době má Domov kapacitu 300 lůžek a pracuje zde 136
zaměstnanců. Za celou dobu fungování zařízení bylo přijato 2400
klientů.

Průměrný věk klientů: 79,4 let
Věková pásma
Věkové pásmo
Klientů
do 6 let
0
7 - 12 let
0
13 - 18 let
0
19 - 26 let
0
27 - 65 let
18
66 - 75 let
86
76 - 85 let
117
86 - 95 let
75
nad 96 let
3

Počty mužů a žen
Počet mužů a žen
Počet mužů
Počet žen

Klientů
100
199

Pranostiky
Teplé září - říjen se mračí.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Prší-li hodně v září, vesele se sedlák tváří.
Podzimek bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
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Parťáci
V měsíci červenci se stala klientkou našeho Domova malířka paní
Miloslava Turjanská. Paní Turjanská vyrostla v Praze jako jedináček,
sama má jednu dceru. K malování jí přivedl tatínek, který se kreslením
také zabýval. Velmi ráda vzpomíná na dětství, píše povídky, čte, učí se
německy a samozřejmě maluje. V budoucnosti by se ráda naučila plést a
háčkovat.

Paní Turjanská vystudovala gymnázium a po té Vysokou školu
uměleckoprůmyslovou. Jejím prvním zaměstnáním byly návrhy
konstrukce písma do tiskáren. Dále pracovala jako návrhářka hraček a
malovala pro výtvarné ateliéry. Nyní maluje květiny pro výzdobu
chodeb našeho Domova.
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Kultura u nás
Povedlo se
Výlet na Svatou Horu
Výlet na zámek v Jablonné nad Vltavou

Vyhlášení výsledků olympiády

Houbaření

Připravujeme
Přednášku s MUDr. Irenou Růzhovou o diabetu a jiných nemocech.
Přednáška se uskuteční v 10 hod na klubovně u velké jídelny.
Sportovní hry na Dobříši.
Sportovní hry v Rožmitále pod Třemšínem u Prahy
Vystoupení skupiny Camael - 8.10. ve 14 hod na velké jídelně.
Sportovní hry v Rožmitále pod Třemšínem
(Kubištová Hana, DiS)
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ZÁBAVA, TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Víš správné odpovědi???
1. Kdo byl Karel Jaromír Erben?
a) zpěvák
b) prezident
c) básník
2. Do čeho se u sváteční tabule zakousnete, když vám bude
nabídnuta štědrovka?
a) do vánočky
b) do kroupového kuby
c) do vlašského ořechu
3. Která houba je jedlá?
a) Muchomůrka červená
b) Hřib kovář
c) Hřib satan
4. Ve kterém filmu hrála herečka Adina Mandlová?
a) Ducháček to zařídí
b) Císařův pekař a pekařův císař
d) Metráček
5. K čemu se říká ,, frgále“?
a) kyselá polévka
b) domácí chléb
c) sladký koláč s náplní
6. Jaké je hlavní město Maďarska?
a) Berlín
b) Budapešť
c) Brusel
(Správně odpovědi: 1c, 2a, 3b, 4a, 5c, 6b)
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Připomínáček
INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ V NAŠEM DOMOVĚ
Individuální plánování je pro Domov povinné podle zákona 108/2006
Sb. Zákona o sociálních službách. Jedná se o to, že si každý klient
plánuje průběh a druh služeb, které mu budou poskytovány, s předem
určeným zaměstnancem Domova - klíčovým pracovníkem.
(Kubištová Hana)

Výlet na Svatou Horu v Příbrami

Dne 11.8.2014 se konal výlet na Svatou Horu v Příbrami.
Svatá Hora je barokní areál a poutní místo na vrchu u
Příbrami. Areál Svaté Hory tvoří obdélný komplex ambitů
se čtyřmi kaplemi, uvnitř na vysoké kamenné terase stojí
původně gotický kostel Panny Marie, který byl přestavěný
kolem17.století
za
účasti
architekta
C.
Luraga.
K severnímu křídlu ambitů přiléhá klášter a od
severozápadního roku komplexu vedou do Příbrami kryté
schody.
Paní Vlasta Rebcová byla jednou z klientů Domova, kteří se
účastnili výletu. A co o tom říká?
,, Svatá Hora je obdivuhodná, je to klenot kultury. Prošli
jsme si ambit, který je překrásný. Na výlet jsem jela i kvůli
své spolubydlící, která to v Příbrami moc nezná. Byly tam
k dispozici propagační materiály, které jsme si vzali.
S panem řidičem jsem velmi spokojená. Projeli jsme se
vláčkem, který s námi objel náměstí T.G.Masaryka a bylo to
velmi vhodné pro ty, co špatně chodí. Líbila se mi práce
děvčat z Domova, která se nám hodně věnovala. I když
zklamalo počasí, tento výlet byl zpestřením dne.
(Michaela Galo – sociální pracovnice, Vlasta Rebcová – klientka)
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