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Motto:
„Pomáháme obyčejným lidem dělat neobyčejné věci...“
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Několik slov ředitelky DZR Terezín
I v roce 2019 jsme pokračovali v nastaveném trendu, kterým je zvyšování kvality poskytované
sociální služby a v podpoře investic do materiálně technického vybavení našeho Domova.
V historii našeho zařízení lze dohledat, že na začátku 90. let minulého století v objektu byly pouze
třílůžkové a vícelůžkové pokoje. V roce 2019 jsme mohli našim uživatelům nabídnout již 20
jednolůžkových, 103 dvoulůžkových a máme již pouze 11 třílůžkových pokojů. Ty budou při
postupném snižování kapacity a investic do obnovy a vybavení vnitřních prostor Domova postupně
rušeny.
Od r. 1990 docházelo v našem Domově postupně ke snižování kapacity lůžek s cÜem zvýšit komfort
zde žijících klientů. V roce 2017 jsme měli kapacitu 269 lůžek (vč. Budovy v ul. 28. října). V loňském
roce jsme snížili po dohodě se zřizovatelem kapacitu o 10 lůžek, což nám umožnilo opět snížit počet
třílůžkových pokojů a vytvořit několik nových jednolůžkových. Standardem do budoucna by pro nás
měly být pouze dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje, což by měl být při naší cílové skupině lidé
s chronickým duševním onemocněním
optimální stav. Každý člověk potřebuje ke svému životu
dostatek soukromí.
Počet zaměstnanců díky podpoře našeho zřizovatele, hl. městu Praze nesnižujeme, jelikož naší
snahou je individuální přístup ke každému uživateli naší služby. Počet zaměstnanců se v roce 2019
ustálil na celkovém počtu 169. Navyšujeme postupně počet zdravotních sester, jelikož klienti
Domova tak jako běžná populace stárnou a potřeba ošetřovatelské péče je ve vyšším věku na místě.
V blízké budoucností se chystáme také navyšovat počet sociálních pracovnic a uvažujeme o vytvoření
samostatné pozice manažera/manažerky kvality.
V našem Domově je prioritou individuální plánování pomocí osobních cílů uživatele, podpora jeho
osobních zájmů a preferencí, za pomoci klíčového pracovníka a multidisciplinárního týmu napříč
profesemi. Tímto způsobem jsme se naučili i zvládat složitější situace a práci s rizikovými situacemi,
které v každodenním životě Domova vznikají. Do vzdělávání našich zaměstnanců proto dále
investujeme nemalé finanční prostředky.
—

—

Vždy nás potěší a zahřeje na duši, když obdržíme poděkování od svého okolí od rodin našich klientů
nebo opatrovníků. Potýkáme se občas s problémy, většinu z nich se ale daří v běžném provozu řešit.
Chtěla bych poděkovat našemu zřizovateli za vstřícný přístup a podporu a věřím, že se díky
nastavené spolupráci bude poskytovaná sociální služba dále rozvijet ke spokojenosti našich
současných i budoucích uživatelů.
—

Ing. Jana Ryšánková
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Historie
Domov se zvláštním režimem se nachází v pevnostním městě Terezín 60 km severně od Prahy poblíž
soutoku Labe a Ohře.
Terezínská pevnost byla založena roku 1780 císařem Josefem II. za účelem obrany hranic Čech proti
útokům ze severu. Pevnost pak byla na počest královny a císařovny Marie Terezie pojmenována
Terezínem. Podle návrhů francouzské inženýrské školy v Meziéres zde v průběhu jedenácti let
vyrostla nejdokonalejší bastionová pevnost 18. století, která měla bránit severozápadní přístupy do
Čech. Stavba nikdy nesplnila své původní poslání. Toto dílo představuje vrchol evropského
bastionového pevnostního stavitelství. Dodnes funkční systém obrany vodou dovoloval nejen
zaplavovat rozsáhlé kotliny kolem hradeb, ale i vyvolat umělou přívalovou vlnu ničící každého
nepříteíe, který by stál v cestě. Mimo to se pod terezínským opevněním kíikatí několik desítek
kilometrů podzemních minových chodeb. Mírou zachovalosti představuje terezínská pevnost
jedinečnou kulturní památku, zapsanou na seznamu čekatelů UNESCO.
Náš Domov sídlí na náměstí v budově, která je nejstarší budovou ve městě. Z této budovy se
organizovala výstavba města. Budova sloužila po celou svoji dobu jako vojenská ubytovna. Od
poloviny 19. století celé město sloužilo jako vězení až do roku 1945. Od konce války sloužil Terezín
opět jako posádkové město. V roce 1954 zde vznikl ústav sociální péče. Dispozičně zde nebyly žádné
menší pokoje, což způsobovalo problémy v ubytovacích službách, které nevyhovovaly modernímu
poskytování služeb.
Hlavní budova je památkově chráněna a z tohoto důvodu je nutné k veškerým stavebním úpravám
přistupovat zodpovědně a konzultovat je s místně příslušným odborem památkové péče fMěÚ
Litoměřice). Od roku 1990 bylo přistoupeno k postupné rekonstrukci zařízení. Předchozí vedení
Domova se soustředilo především na zkvalitňování bydlení pro uživatele, a to investováním do
přestavby pokojů na převážně dvoulůžkové, příp. jednolůžkové. Některé pokoje mají i vlastní sociální
příslušenstvL Díky původnímu účelu budovy ajejí památkové ochraně je však z techníckého hlediska
velmi problematické zasahovat do technických dispozic jednotlivých pater.
Domov se zvláštním režimem disponuje i dalšími budovami v řadové zástavbě v památkově chráněné
zóně města Terezín, kde je sociální služba poskytována klientům, jejichž soběstačnost jim umožňuje
vést samostatnější způsob života. Klienti z budovy v ulici 28. října, před rekonstrukcí rovněž z budovy
v ul. Pražská docházejí na hlavní budovu na stravování a do aktivizačních dílen ve sklepních
prostorách nebo do společného atria dvora v hlavní budově na nám. Čs. armády.
-

Domov disponuje rovněž budovou v řadové zástavbě v ul. Dlouhá, v níž byl v minulosti služební byt.
Po povodních v r. 2013 byla budova částečně zrekonstruována. Na dalších budovách je podobně jako
na hlavní budově zajišťováno poskytování podpory klientům pracovníky přímé obslužné péče, kteří za
klienty docházejí a v případě potřeby je doprovázejí.
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Co nabízíme
Domov se zvláštním režimem Terezín (dále Jen „Domov“) je zařízení poskytující pobytové sociální
služby, kde klienti mají možnost volného pohybu jak po zařízení, tak i mimo něj. Posláním našeho
Domova Je poskytovat pobytovou sociální službu osobám, které v důsledku svého zdravotního
hendikepu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Podporujeme soběstačnost uživatelů našeho
Domova, respektujeme individuální potřeby každého člověka a vytváříme domácí atmosféru.
Usilujeme o přibližování životnímu standardu běžné populace a maximální začleňování uživatele
služby do běžného života.
Respektujeme zvyklosti našich uživatelů a umožňujeme jim prožívat život tak, aby služba
poskytovala podporu v oblastech, kde ji klient nejvíce potřebuje a chce ji přijímat. Usilujeme
o pozitivní změnu v životním stylu, aby nedocházelo k vyloučení ze společnosti.
Na základě zřizovací listiny, na základě rozhodnutí o registraci a v souladu se zákonem č. 108/2006
Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb. poskytujeme pobytové služby dospělým osobám, které dovršily 19
let a patří mezi osoby:

s chronickým duševním onemocněním
ohrožené závislostí nebo osoby závislé na návykových látkách
s kombinovaným postižením tělesné postižení a duševní postižení
(např. používání různých kompenzačních pomůcek + psychiatrická diagnóza nebo
demence)
-

Naše sociální služba je určena především pro osoby s trvalým pobytem v Praze.
Ubytování nabízíme v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Ubytování nabízíme
i manželským nebo partnerským dvojicím.

Počet

Pokoje
Jednolůžkový

12

Jednolůžkový s příslušenstvím

8

Dvoulůžkový

71

Dvoulůžkový s příslušenstvím

32

Trojlůžkový

11

Poskytujeme celoroční sociální službu pro 259 klientů. Uživatelům sociální služby poskytujeme
bydlení, stravování, zprostředkování lékařské péče, rehabilitaci, individuální přístup a aktivní využití
volného času i pro partnerské dvojice.
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Struktura klientů
podle věku k 31. 12. 2019
19
27
66
76
86
nad

-

-

-

-

-

26
65
75
85
95
96

let
let
let
let
let
let

Počet klientů

Podíl klientů
na celkovém počtu

0
140
86
23

0%
55%
34%
9%
2%
0%

4

O

Věk

Pohlaví

Struktura klientů
Počet klientů
podle pohlaví k 31.12.2019
Muži
Ženy

Podíl klientů
na celkovém počtu

113
140

45%
55%

Našim cílem je
•
•
•
•

příjemný pobyt našich klientů
posilování a zachování získaných dovedností a schopností
spolupráce s rodinnými příslušníky
spolupráce se školami se zaměřením na sociální práci a pedagogiku

Naše zařízení se pří poskytování služeb snaží přizpůsobit péči individuálním potřebám každého
klienta, rozvíjet jejich soběstačnost a zapojení do veřejného života. Jsou zpracovávány individuální
plány péče klientů na všech odděleních. V rámci poskytované péče jsou uplatňovány zavedené
standardy kvality poskytovaných služeb.
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Principy naší práce
•

Výběr nakládání s volným časem, zapojení do nabízených aktivit; výběr kamarádů,
oblečení, zaměstnání, lékaře, dovolené, hospodaření s financemi, jídlo výběr ze dvou
variant hlavních jídel; koníčky, zařízení pokoje (po dohodě se zařízením), zamykání pokoje,
možnost bydlení mimo zařízení.
Dobrovolnost a nezávislost klienti využívají nabízených služeb a aktivit na základě svého
rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami. Pracovníci Domova respektují vlastní
rozhodnutí klienta ohledně řešení jeho situace.
Rovnost službu poskytujeme cílovým skupinám bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka,
víry a náboženství, politického a jiného přesvědčení, příslušnosti k národnostní nebo etnické
-

-

•

•

•

-

-

menšině, nebo jiného postavení.
Respektování základních hodnot pomoc lidem, kteří jsou v nouzi, jsou vylučování
a nepřijímáni většinovou společností, kteří svým chováním či způsobem života vzbuzují
v ostatních lidech odmítnutí. Zachování důstojnosti každého klienta, jeho individuality
a dosavadních hodnot jeho života. Všichni pracovníci se řídí kodexem pracovníků Domova.
-

Spolupracujeme s Městským úřadem Terezín a Základní školou Terezín při pořádání kulturních
a společenských akcí. Kromě toho spolupracujeme se Střední pedagogickou školou Litoměřice, jejíž
studentky a studenti k nám docházejí pravidelně na praxi. Zapojeni jsou rovněž dobrovolní
pracovníci, kteří se zaměřují na individuální práci. Klienti mají k dispozici širokou škálu
volnočasových aktivit po celý den. Našim cílem je, abychom klienty co nejvíce přiblížili běžnému
způsobu života. Důraz je kladen na zachování důstojnosti a možnost rozhodování o vlastní osobě.
Zvláštní režim je v názvu z toho důvodu, že poskytování sociálních služeb je přizpůsobeno
specifickým potřebám klientů Domova.
Ze skladby klientů vyplývá náročnost práce v našem zařízení. Jedná se zcela atypické zařízení v České
republice. Pro přehled uvádíme přehled hlavních diagnóz u nás žijících klientů:

Diagnóza

Počet klientů
122
39
12
8
18
17
14
11
5
4
O
1
2

Schizofrenie
Mentální postižení
Syndrom závislosti
Organická porucha s bludy
Demence
Jináduševníporucha
Porucha osobnosti
Schizoafektivní porucha
Alzheimer
Depresivní syndrom
Huntingtonova choroba
Mozková obrna
Bipolární porucha

Podíl klientů
na celkovém počtu
48 %
15,5 %
5%
3%
7%
7%
5,5 %
4,5 %
2%
1,5 %
O%
0,5%
0,5 %

S
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Naši uživatelé disponují často kombinacemi psychiatrických a interních diagnóz, včetně fyzického
postižení, jako např.; DM0, epilepsie, smíšená demence, syndrom závislosti, schizofrenie, mentální
retardace, DM (diabetes melitus), anomální osobnost, abúzus analgetik.
Počet našich klientů s omezením k právním úkonům je 205, svéprávných 48.
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Základní ekonomické údaje
Rozpočet příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem Terezín na rok 2019 čínu 131 822,1
tis. Kč, rozpočet upravený 137 566,7 tis. Kč. Oproti roku 2018 byl upravený rozpočet navýšen
celkem o 9,43 %. Jednak z důvodu růstu tarifních platů zaměstnanců od ledna 2019 o 3 663,6 tis. Kč
a dále z důvodu navýšení vlastních výnosů především růstem výnosů od zdravotních pojišťoven.
Rozpočet upravený na rok 2019 je tvořen z 15,00 % dotací z MPSV, 51,57 % příspěvkem zřizovatele a
zbývajících 33,43 % rozpočtu upraveného tvoří úhrady klientů za ubytování a stravu, výnosy ze
zdravotního pojištění, prodej výrobků, čerpání rezervního fondu, dary, úroky...
Hlavní činnost

Výnosy skutečnost k 31.12.2019

v tis. Kč

Neinvestiční příspěvek zřizovatele
Státní dotace MPSV
Příjmy od uživatelů
Příjmy od zdravotních pojišťoven
Čerpání rezervního fondu z darů
Ostatní výnosy (prodej výrobků, úroky,
bezúplatné nabytí, pojístné, dary z dědictví...)
Celkem

66
20
39
5

462,69
640,00
783,03
851,03
237,35
109,5

49,94
15,5 1
29,89
4,40
0,18
0,08

133 083,60

100,00

v tis. Kč

v%

275,04
736,66
009,72
485,80
828,33
621,38
875,00
82,11
4 351,84
12 817,72

3,96
2,81
3,76
52,21
1,37
19,25
3,66
0,08
3,27
9,63

133 083,60

100,00

—

Náklady skutečnost k 31. 12. 2019
Energie
Opravya udržování
Ostatní služby
Osobní náklady
DPČ a náhrady platu
Zdravotní a soc. pojištění + FKSP
Odpisy

5
3
5
69
1
25
4

Ostatní náklady
DDM
Náklady na materiál
Celkem

v%
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Výnosy hlavní činnost
Výnosy byly v organizaci splněny na 100,96 % schváleného, resp. 96,74 % upraveného rozpočtu.

•

čerpání z rezervního fondu bylo téměř stejné jako v roce 2018 (kulturní a sportovních akce,
dárky pro klienty Domova při významných životních výročích),
rok 2018
237 345,87 Kč
rok 2019
237 355,43 Kč

•

prodej výrobků se rovněž nelišil od roku 2018 (výstavy a prodejní akce, výnosy z prodeje jsou
investovány do nákupu materiálu na výrobu nových výrobků v rámci aranžérské, keramické či
malířské dílny),
rok 2018

37 380,00 Kč
37 450,00 Kč

rok 2019
•

•

•

čerpání neinvestičního příspěvku zřizovatele bylo ve výši 93,68 % upraveného rozpočtu
roce 2018 93,59 %)

ty

rok 2018

65 271,98 tis. Kč

rok 2019

66 462,69 tis. Kč

zdravotní výkony vzrostly oproti roku 2018 o 22,28 % (důraz na vykazování zdravotních
výkonů po uzavření smluv se všemi ZP)
rok 2018

4 784 88 1,83 Kč

rok 2019

5 851 032,80 Kč

příjmy od uživatelů tvoří 49,25 % upraveného rozpočtu
rok 2018

39 783,03 tis. Kč

rok 2019

38 872,07 tis. Kč

počet
klientu
kapacita
oblož n ost
v%

258,23

256,43

255,29

258,60

259,00

257,23

257,00

257,39

257,87

256,45

255,00

253,29

269,00

269,00

269,00

269,00

269,00

269,00

269,00

269,00

269,00

259,00

259,00

259,00

95,99

95,33

94,90

96,13

96,28

95,63

95,54

95,68

95,86

99,02

98,46

97,80
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UZ 91

Neinvestiční příspěvek MHMP byl přiznán pro r. 2019 ve výši 70 945,7 tis. Kč (z toho 2 071,8 tis.
Kč na platy zaměstnanců na objektu Pražská). Z těchto finančních prostředků byly hrazeny
v rámcí zajištění provozu energie, platy a odvody, odpisy majetku, služby, opravy a nákup
materiálu a majetku. Během roku 2019 došlo k navýšení neinvestičního příspěvku od MHMP o
3 663,6 tis. Kč (navýšení platových tarifů). Objekt Pražská bude zprovozněn po rekonstrukci.
Dotace MPSV

—

UZ 13305

Státní dotace na rok 2019 činila 20 640 tis. Kč, což představuje 15,51 % výnosů (skutečné čerpání)
a v roce 2019 nebyla navyšována. Tato dotace byla k 31. 12. 2019 vyčerpána ze 100 % zejména
na energie, platy a odvody, opravy.
Úhrady od uživatelů
Úhrady za ubytování, stravu, fakultativní služby a příspěvky na péči od uživatelů činily
k 31.12.2019 39 783,03 tis. Kč.

v tis. Kč

v%

úhrada ubytování

10 770,694

27,07

úhrada stravy

12 814,485

32,21

103,900

0,27

příspěvek na péči

16 093,95 1

40,45

Celkem

39 783,030

100,00

Úhrady od uživatelů skutečnost

úhrada fakultativních služeb

Klienti
počet

—

příjemci Dávek v hmotné nouzi

2018

23

2019

27

12
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Klienti

—

úhrada 2019

počet

plná úhrada
plná úhrada včetně doplatku
snížená úhrada s neuhrazenou částí

198
17
38

38

O plná
Is doplatkem
Ds neuhrazenou částí

Výnosy od zdravotních pojišťoven
Organizace měla dosud uzavřeny smluvní vztahy pouze s VZP. Jelikož v našem zařízení je
poskytována celá řada úkonů ošetřovatelské péče vzhledem ke kombinovaným zdravotním
postižením klientů, snažíme se od r. 2018 postupně navyšovat výnosy ze zdravotního pojištění.
Postupně byly uzavřeny smluvní vztahy se všemi ostatními zdravotními pojišťovnami, u nichž jsou
klienti našeho domova pojištěni. Vykazujeme všechny zdravotní výkony, které zdravotní personál
u klientů skutečně zajišťuje. Je však potřeba uvést, že zdravotní pojišťovny mají vlastní metodiky,
které nejsme v roli poskytovatele schopni vždy naplnit.

Provedli jsme obnovu základních zdravotnických přístrojů (např. tonometr, močový analyzátor,
magnet), které byly kvůli možnosti vykazování zdravotních výkonů pořízeny do vlastnictví
organizace. V loňském roce jsme zakoupili ještě přístroj Quick Plus vyšetření CRP /bakteriální
zánět v těle!, přístroj Q3 Plus pro vyšetření INR /krevní srážlivosti.
Téměř všechny přístroje byly v minulosti (před r. 2016) v majetku smluvního praktického lékaře
a tudíž výkony byly vykazovány přes jeho ordinaci a jeho zdravotnický personál, přestože ve
skutečnosti tyto výkony provádějí zdravotní sestry v DZR. V loňském roce jsme se zaměřili rovněž
na proškolení zdravotních sester s cílem zabezpečit správné vykazování zdravotní péče a vedení
zdravotnické dokumentace. K 31. 12. 2019 činily úhrady od zdravotních pojišťoven 5 851 032,80
Kč, což je ve srovnání s celkovými úhradami za rok 2018 nárůst o 22,28 %‚ tj. o 1 066,15 tis. Kč.
V rámci finančního vypořádání za rok 2019 bylo v dubnu 2020 ze strany Vzp ještě doplaceno
2924412,40 Kč.
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Skutečně uhrazeno v Kč

Rok
2017
2018
2019
finanční vypořádání za
rok2Ol9
celkem

Dary rezervní

Přeplatek

+1

Nedoplatek

-

4229948,58
5 043 143,28
5 563 899,06

-669 752,92
255 221,82
1 067 963,81

2924 412,40

2924 412,40

17 761 403,32

3 577 845,11

fond
Částka Kč

414 0550 Neúčelové
dary

Účel využítí

Ing. Pořádek Jaroslav

na kulturní a sportovní akce
na kulturní a sportovní akce

30000
3 800

ing. P. Kovanic, DrSc.

na kulturní a sportovní akce
na kulturní a sportovní akce

20 000

CHRISTEYNS s.r.o.

na kulturní a sportovní akce

5 000

TZM O

na kulturní a sportovní akce

2 000

414 0550 Účelové dary

Účel využití

SEM ILEAS, as.

Na akcí „Den obyvatel“ DZR

Prof. Ing. D. Kovanícová, CSc
Ing. Trávník Petr

20 000

Částka Kč
10 000
90 800

Celkem účelové i neúčelové
dary
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Náklady hlavní činnost
Náklady na hlavní činnost byly kryty ve výší 51,57 % z neinvestičního příspěvku od zřizovatele a
ve výši 15,00 % z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu MPSV. Zbývajících 33,43 % bylo
hrazeno z vlastních zdrojů organizace.

502 Spotřeba energie

Celkem 5 275 ‚04 tis Kč

Oproti roku 2018, kdy bylo za energie vynaloženo 5 464,342 tis. Kč, došlo k poklesu nákladů
na energie o 3,46 %. Jednalo se zejména náklady na plyn z důvodu teplé zimy.

511 Opravy a udržování — přehled
největších položek z hlediska nákladů:

Celkem 3 736,66 tís.
Kč

V Oprava maleb a nátěrů pokojů, společenských místností a chodeb —4. a 5. oddělení
V Opravy dvora objekt 28. říjen, Terezín
V Opravy omítek a stěn objekt Dlouhá 21, Terezín
V Opravy maleb technický úsek
V Oprava oken 6. oddělení
—

Oprava kanalizace v dvorním traktu DZR
V Oprava podlah dílna 4. odd.
V Oprava podlah objekt Dlouhá 21, Terezín
V Montáž krytu na studnu DZR
V Oprava balkonu objekt Dlouhá 21, Terezín
V‘

518 Ostatní služby — přehled největších položek:

Celkem
5 009,72 tis. Kč

V Odvoz a likvidace odpadů činil 810 666,- Kč. V porovnání s r. 2018, kdy byl tento

V
V

V
V
V

náklad 627 748,- Kč, je tento náklad vyšší z důvodu navýšení cen za odvoz a likvidaci
odpadu.
Revize výtahů, elektrických zařízení, kotelen a plynových zařízení, hasicích přístrojů a
požárních hydrantů, zdravotnických přístrojů aj. činily celkem 655 645,- Kč
Nezdravotní služby lékaře (nehrazené ZP
činnost závodního lékaře, hygienické
dohlídky, preventivní prohlídky, vstupní a výstupní prohlídky zaměstnanců, odborný
dohled a metodika aj.)
Služba psychologa
Správaa údržba lTsítě
Program Cygnus (vykazování pečovatelských, zdravotnických výkonů, modul sklady a
stravování)
—

V Náklady na vzdělávací kurzy pro zaměstnance (536,36 tis. Kč)
V Cestovné aj.
15
Výroční zpráva 2019

Celkem 95 243,74 tis. Kč

521 Mzdové náklady a 524 Zákonné
sociální pojištění

Stanovený limit prostředků na platy byl na počátku roku 2019 ve výši 68 525,20 tis. Kč.
Rozpočet upravený na platy ve výši 71 557,6 tis. Kč byl čerpán ve výší 69 485,8 tís. Kč (101,4
% schváleného rozpočtu a 97,1 % upraveného rozpočtu). Tento výsledek je ovlivněn
prostředky ve výši 2 071,8 tis. Kč na platy zaměstnanců v objektu Pražská, který je nyní
opuštěn, bude rekonstruován a následně otevřen. Mzdové náklady jsou vyšší oproti roku
2018 v důsledku navýšení platových tarifů. S nárůstem objemu mzdových nákladů je spojen
rozpočet upravený
i úměrný nárůst nákladů na odvody (zákonné sociální pojištění
25 295,4 tis. Kč, čerpání 23 928,61 tis. Kč). Limity prostředků určených na platy mají i
—

s ohledem na růst limitů stoupající tendenci. Prostředky na platy zaměstnanců byly
vyčerpány v plné výši.

Průměrný hrubý měsíční plat v organÍzaci v r. 2017
v Kč
29 355
27 306

Všichni zaměstnanci
Přímá péče

Průměrný hrubý měsíční plat v organizaci v r. 201$
v Kč
32 730
31 007

Všichni zaměstnanci
Přímá péče

Průměrný hrubý měsíční plat v organizaci v r. 2019
v Kč
34 263
38 106

Všichni zaměstnanci
Přímá péče

Celkem 4874,99 tis. Kč

551 Odpisy
dlouhodobého majetku

Tato nákladová položka je oproti roku 2018 vyšší z důvodu dokončení akce „Realizace
bezpečnostní signalizace“, „Rekonstrukce kuřárny v 1. NP“ a „Výměna automatických
protipožárních dveří“.

Celkem 4 35 1,85 tis. Kč

558 Náklady z drobného
dlouhodobého majetku
přehled hlavních položek:
—

V Pečovatelská lůžka s elektrickým ovládáním
V Matrace obyčejné a antidekubitní
V Q-LABS přístroj Q3+ CRP

16
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V Židle na oddělení
V Nové televizory pro klienty do majetku organizace (v souvislosti s přechodem na

DVBT-2)
V Vozíky na prádlo na oddělení
V‘ Stolky pro klienty Sen Table (tablety pro aktivizaci imobilních klientů)
V Vybavení rehabilitační místnosti pro klienty

V Vybavení tělocvičny pro klienty
V Stan na zahradu pro klienty

501 Náklady na materiál:

Celkem 12 817,82 tis. Kč

V Potraviny ve výši 7 973,3 6 tis. Kč
V Zdravotní materiál
V Drobný dlouhodobý hmotný majetek
V Pohonné hmoty aj.
V Všeobecný materiál:
-

-

-

-

mycí a hygienické prostředky
prací prášky pro provoz prádelny
kuchyňské nádobí
materiál pro údržbu (např. elektromateriál, instalatérský materiál
apod.)

-

-

drogerie
kancelářské potřeby a materiál pro specializované dílny/terapie
(aranžérská, malířská, keramická aj.)
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Investice
ÚZ 94 lnvestíční akce realizované
Poskytnuto
4 700,0 v tis. Kč

z ínvestičních prostředků MHMP

Čerpání
47,79 v tis. Kč

Č. akce Název
44117

Výměna automatických protipožárních dveří

3 200,0 tis. Kč

44644

Devítimístné vozidlo

1500,0tis. Kč

ÚZ 99 Investiční akce realizované
z investičních prostředků MHMP

Poskytnuto
7 882,1 v tis. Kč

47,79 tís. Kč

Čerpání
6 548,2 v tis. Kč

Č. akce Název
44117

Výměna automatických protipožárních dveří

Celkem 550,997 tis. Kč

ÚZ 610 Investice realizované z vlastních
prostředků IF

V Rekonstrukce kuřárny v 1. NP (vzduchotechnika) včetně úpravy některých prostorových
dispozic
V Pečovatelské lůžko Grano vč. antidekubitní matrace aj.

I.

‘—‘_7

‚_:

J2jO.

LI
/

Nová rehabilitační místnost pro klienty...
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Nové zázemí na zahradě (malé týpí a přístřešek proti slunci u grilu...)

Vnitřní zázemí pro canisterapil...

Investovali jsme i do nového vybavení
pro reminiscenci...

19
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A do muítismyslové místnosti,,Snoezelen..

Pořízení nového dodávkového automobilu s automatickou plošinou pro vozíčkáře...

20
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Personální oblast
Pracovní pozice
V roce 2019 bylo v Domově zaměstnáno 169 pracovníků, přepočteno na úvazky: 166,50
pracovních úvazků.
Z celkového počtu byl podíl pracovních pozic rozložen takto:
•

46,7 % zaměstnanců na pozicí pracovník v sociálních službách

•
•

20,7 % zaměstnanců na pozici pracovník v sociálních službách
7,1 % zdravotnický personál všeobecné zdravotní sestry

•

1,8 % zaměstnanců na pozici sociální pracovník

•

5,33 % zaměstnanců tvoří pracovníci administrativy a ekonomického úseku
18,37 % zaměstnanců technický a provozní úsek (stravovací, zásobovací, prádelna, údržba,
úklid, recepce)

•

—

—

přímá obslužná péče
aktivizační pracovník

—

struktura zaměstnanců

struktura zaměstnanců
pracovní pozice

-

• proo,
I

‚°‘

-

obIŽn P‘
r

ákIdrí

It

iÍk

Pracovní týmy jsou organizačně nastaveny v souladu se zajištěním pobytové sociální služby. Domov
má stanovenou organizační strukturu s počty úvazků na konkrétních pracovních pozicích.
Kompetence jednotlivých zaměstnanců jsou stanoveny v Organizačním řádu a v konkrétních
organizačních náplních.

Struktura zaměstnanců podle pohlaví
počet
Ženy
Muži

156
13

Vzdělávání zaměstnanců
V souladu s principy naší práce a ve snaze o zvyšování kvality poskytované služby klademe velký
důraz na prohlubování znalostí a dovedností našich zaměstnanců. Pracovníkům umožňujeme
nejen splnění podmínek dalšího vzdělávání uložených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ale zajišťujeme rovněž další akreditované kurzy a školení vtématech podporujících
začleňování cílové skupiny našich klientů do běžného života.

21

Výroční zpráva 2019

Účastníme se rovněž odborných konferencí a stáží v ostatních zařízeních sociálních služeb.
V loňském roce jsme zahájili spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice, z níž přichází do
našeho domova velká část našich klientů. Loni jsme také zahájili spolupráci s Národním ústavem
duševního zdraví a rádi bychom se podíleli na reformě psychiatrické péče, nejlépe navázáním
spolupráce s některým z Center duševního zdraví v našem regionu. Spolupracujeme s Diakonií
Litoměřice a jejím odloučeným pracovištěm v Terezíně a zahájili jsme spolupráci rovněž
s neziskovou organizací Fokus Labe v Ústí nad Labem.

Struktura zaměstnancůvzdělá ní
• základni
• střední s výučním listem
Ľ

střední s maturitní zkouškou
vyšší odborné

• VŠ v bakalářském srnám
• VŠ v magisterském směru

Následující tabulka představuje částečný výčet vzdělávacích kurzů konaných přímo v Domově
nebo semináře a školení, na které byli zaměstnanci v uplynulém roce dle své odbornosti vysíláni.

Vzdělávací kurzy absolvované v r. 2019 pro zaměstnance
V Školení v oblasti GDPR
V Základy první pomoci
V Ošetřovatelská péče v sociálních službách v roce 2019

V Volební právo osob omezených ve svéprávnosti
V Seznámení s možnostmi péče o pečující
V První pomoc při život ohrožujících stavech
V Nutriční stav klienta a jeho specifika
V Inkontinence
V Adaptační proces klienta v zařízení sociálních služeb
V Problematika poruch kognitivních funkcí a demence

V Úvod do problematiky týmové práce a spolupráce
V Úvod do problematiky SQSS č. 1-15
V Sociální služby v Evropě
V Gerontologické dny Severozápad
V Psychohygiena a relaxační techniky
V Duševní nemoci a nové trendy v psychiatrii

Výroční zpráva 2019

Fluktuace a nábory nových zaměstnanců
Při výběru nových zaměstnanců je kladen důraz nejen na splnění odborné způsobilosti, přednost
mají rovněž zaměstnanci s praxí v sociálních službách nebo v oboru, který je na pracovní pozici
požadován. Nábor nových pracovníků probíhá pomocí inzerce na internetových portálech a
v místním tisku, zveřejňováním pracovních nabídek na webových stránkách organizace a také
oslovováním studentů spolupracujících středních škol, kteří v naší organizaci vykonávají
každoročně praxí (např. Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice, VOŠ a SOŠ
Roudnice n.L. aj).
Fluktuace zaměstnanců se v naší organizaci drží stále na nízké úrovni v r. 2019 pouze 3%
(6 zaměstnanců), a to jak u pracovních pozic pracovníků v sociálních službách, tak v obslužných
profesích. V průběhu roku se podařilo obsadit téměř všechny chybějící pracovní pozice vč. náhrad
za mateřské dovolené. Dobrá praxe pro získávání a udržení pracovníků: podpora sounáležitosti
zaměstnanců s organizací a s firemní kulturou, kromě finančního odměňování poskytujeme i
zaměstnanecké benefity hrazené z prostředků FKSP (např. Unišeky), věrnostní odměny, nabízíme
zkrácené pracovní úvazky i ve směnném provozu v případě péče zaměstnance o dítě nebo jinou
osobu v domácnosti /např. rodič, prarodiči. Pravidelně vyhlašujeme nejoblíbenějšího pracovníka
(anketa, kde hlasují klienti) v rámci Srdce na dlani.
—
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Nabídka volnočasových aktivit
Náš Domov nabízí svým obyvatelům řadu aktivizačních činností pro smysluplné využití volného času.
Ve sklepních prostorách (pro imobilní klienty přístupné díky výtahu) fungují odborné aktivizační dílny
s různým zaměřením, např. aranžérská, kreativní, keramická, malířská dUna, reminiscenční terapie,
canisterapíe, divadelní kroužek, tělocvična. V podkrovních prostorách potom každodenně plně
využívaná relaxační místnost, založená na konceptu „Snoezelen Nově byla v tomto roce upravena
jedna z místností sloužící doposud jako hudební zkušebna, také k činnosti muzikoterapeutické. Řada
volnočasových aktivit probíhá i na zahradě našeho zařízení nebo na zrekonstruovaném dvoře
blízkého objektu na ul. Dlouhá, náležejícímu k našemu zařízení. Nabídka činností je velmi rozmanitá
a jsme rádi, že si klienti sami postupně nacházejí cestu k některé z nabízených aktivit. Svojí dílnou či
společenskou místností pro setkávání disponuje i každé oddělení. Pod vedením našich zaměstnanců,
kteří absolvují nejrůznější speciální kurzy, se klienti mohou zapojit do nejrůznějších aktivit. Každý se
může dobrovolně zapojit do jakékoli činnosti a může svůj volný čas trávit zcela dle svého výběru.
“.

Klub vážné hudby
Klub vážné hudby patříjiž několik let k nejnavštěvovanějším aktivitám. Probíhá lx týdně a pravidelně
12 klientů, další docházejí
9 ho navštěvuje 10
nepravidelně, nebo se účastní akcí pořádaných tímto
četné návštěvy
klubem mimo zařízení Domova
koncertů a uměleckých galerií. Jedenkrát do měsíce je
náplní klubového setkání téma muzikál a během
minulého roku došlo k rozšíření nabídky pro klienty
rovněž ve směru četby poezie. Pro činnost klubu je již
rok využívána interaktivní tabule, na které je
sledování záznamů koncertů a muzikálů pro klienty
mnohem lákavější než v letech minulých.
—

j

-

Klub Métis
Velmi dobře fungující aktivita pro klienty, které se díky pestré škále nabízených aktivit pravidelně
zúčastňuje velké množství klientů. Největší zájem je o páteční,,promítání dokumentů kdy průměrná
účast je 10 klientů. V rámci této aktivity je jedenkrát týdně činnost zaměřena na rozumové činnosti
s využitím interaktivní tabule, kdy je preferována práce s menšími skupinkami klientů, které se dle
zájmu prostřídávají.
“,

Reminiscence
V minulém roce došlo k úpravě reminiscenční místnosti tak, aby mohla být
lépe využívána ke všem činnostem, které v ní v rámci této terapie probíhají.
Místnost byla vybavena jiným retro mobiliářem, což mělo mezí klienty
velmi pozitivní ohlas. V rámci reminiscenční terapie pracují s klienty
po skupinkách čtyři proškolené aktivizační pracovnice, přičemž velikost
skupin je přizpůsobena plánované činnosti. Reminiscenční terapie probíhá
24

u některých klientů i individuálně. Tento způsob je využíván také u dlouhodobě ležících klientů, neboť
i na oddělení, kde jsou tito klienti umístěni, je v dané činnosti proškolena aktivizační pracovnice.
Týdně tedy přímo reminiscenční místnost navštíví asi 15 klientů a s dalšími imobilními je pracováno
přímo na odděleních.
-

Truhlářská dílna
Činnost probíhá pravidelně 2x týdně. Zúčastňuje se jí nejčastěji 4
5 klientů, což je vzhledem
k velikosti dÜny a zajištění bezpečnosti při práci klientů plně vyhovující. Skupinka klientů je ale
obměňována, během sledovaného období využívalo tuto aktivitu pravidelně 12 15 klientů. DÜna
byla v tomto roce dovybavena o novou brusnou a kotoučovou pilu.
—

-

Keramická dílna
Činnost keramické dílny se v tomto roce rozšířila. Dílna je nyní vedena třemi aktivizačními
pracovnicemi a probíhá pravidelně 5x týdně fv loňském roce to bylo 3x do týdne). Nejčastěji je
přítomna skupinka 3 4 klientů, celkově tuto aktivitu ve sledovaném období využívalo pravidelně asi
20 klientů. Došlo k dovybavení dílny novou válcovací stolicí a lisem na keramickou hmotu.
V návaznosti na proškolení jedné z pracovnic v dalších technikách, došlo k zakoupení odlévacích
forem, a tím k dalšímu oživení ve způsobu práce s klienty.
—

Malířská dílna + arteterapie
Arteterapie patří k nejvíce využívaným aktivitám mezi našimi klienty již řadu let, nejinak tornu bylo i
v roce letošním. Na činnosti této dílny se každodenně podílejí dvě aktivizační pracovnice, a
arteterapie je vedena take u
—
několika imobilních
klientů.
Činnost této dÜnyje plánována i
s ohledem na prostřídávání
několika terapeutických skupin,
navštěvuje
celkem
dílnu
pravidelně 30 klientů. V květnu a
červnu proběhla pod záštitou
paní Mgr. Mileny Johnové
radní pro oblast sociální politiky
výstava obrazů našich klientů
v „Čajovně Hóra“ v Litoměřicích.
byly
pořádány
Zároveň
pravidelné výstavy obrazů klientů v „kavárničce“ našeho zařízení, spojené vždy s malou slavnostní
vernisáží. Během roku došlo také v této dÜně k dovybavení několika regály pro uchovávání
malířských pláten i materiálu, tak aby bylo zajištěno zvětšení pracovní plochy pro klienty a zlepšení
pracovního prostředí obecně.

{

—

I

-

-

jr
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Aranžérská dílna

Do aranžérské dílny v tomto roce docházela pravidelně 3x týdně skupina 4-6 klientek, které zde
pracovaly pod vedením aktivizační pracovnice na výrobě převážně dekoračních výrobků, které poté
slouží také ke zkrášleníspolečných prostor našeho zařízení.
Bazální terapie

Znalost a využívání jednotlivých technik bazální stimulace je výhodou pro každého zaměstnance a
nesporným benefitem pro každého klienta, zejména pro klienty imobilní. Z toho důvodu byla
v minulém roce proškolena část zaměstnanců našeho zařízení, a to nejen z řad aktivizačních
pracovníků, ale také pracovníků v přímé péči, neboť je našim cUem využívat koncept 85 v co největší
míře. Vždy se jedná o individuální práci s klientem s ohledem na vysoký stupeň osobní intimity, proto
mohou proškolení pracovníci z řad aktivizace k provádění 85 využívat prostor nově zbudované
rehabilitační místnosti. Vzhledem k nesporným benefitům techniky 85 bude v následujícím období
ještě více rozšiřována se zaměřením především ke všem zaměstnancům pracujícím s imobilními
klienty.
Multismyslová terapie

Velmi oblíbená a vyhledávaná terapie je klientům od ledna 2019
nabízena ve zcela nových prostorách. Došlo k vybudování nové
relaxační místnosti v konceptu Snoezelen a proškolení dalších
zaměstnanců. Tento prostor je také s ohledem na cílovou skupinu
našich klientů velkým pozitivem, a to nejen pro jejich relaxaci.
S klienty (individuálně nebo v malých skupinkách) v rámci Snoezelenu
pracuje 5 proškolených pracovníků. Pod jejich vedením
multismyslovou místnost v daném roce navštívilo 56 klientů, přičemž
většina tyto relaxační terapie vyhledává pravidelně.

Muzikoterapie

Muzikoterapie probíhala velkou část roku 2019 v nově zbudované relaxační místnosti Snoezelen.
Vzhledem k větším nárokům na prostor a práci terapeuta s větší skupinkou, byl přizpůsoben prostor
dosavadní „hudební zkušebny“ kapely Terezky a od října tohoto roku se klienti pod vedením
aktivizačních pracovníků schází v několika skupinkách 3x týdně v této upravené místnosti. Vznikl tak
zároveň prostor pro další rozšíření muzikoterapie relaxační terapie hrou na tibetské mísy a snové
bubny, které mají u klientů velkou oblibu. Došlo k proškolení jednoho z muzikoterapeutů ve hře na
didgeridoo. lx týdně probíhá muzikoterapie také u imobilních klientů přímo ujejich lůžka.
—

—
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Pohybová terapie
Tato volnočasová aktivita probíhala stejně jako v minulém roce pod vedením dvou aktivizačních
pracovnic, které se vzájemně zastupovaly a pracovaly se stejnou skupinkou klientů (6 8) lx týdně.
V rámci této terapie pravidelně vzniká také
pohybově-taneční vystoupení klientů, které je
součástí programu na pravidelně konaném „Dni
obyvatel“.
—

Canisterapie
Ve spolupráci s odbornou canisterapeutkou využívá tuto terapii
velký počet klientů domova. Terapie je proto rozdělena do
několika skupin, které se pod vedením tří aktivizačních pracovníků
pravidelně střídají, přičemž terapie probíhá obvykle lx do týdne a
je určena také pro imobilní klientky, u kterých probíhá přímo na
lůžku. Pro ostatní klienty a také s ohledem na práci
canisterapeutky byla v tomto roce znovu doupravena místnost ve
sklepních prostorách, která nyní slouží Jen k tomuto účelu.
V případě hezkého počasí probíhá canisterapie samozřejmě ve venkovních prostorách, na dvoře
našeho domova.
Divadlo,‘ Termiti“
Divadelní soubor 5-6 klientů, který se pravidelně schází lx týdně pod vedením dvou aktivizačních
pracovnic i v tomto roce zvládl nastudovat nový program zmodernizovanou pohádku „Dvanáct
měsíčků“. Tak, jako každý rok se klienti zároveň podíleli i na výrobě kulis pro představení. Tato verze
jinak obecně známé pohádky měla velký úspěch i při všech vystoupeních souboru mimo naše
zařízení.
—

Loutkové divadlo „Kohoutek“
Divadelníkům z řad klientů se pod vedením dvou aktivizačních pracovnic povedlo nastudovat novou
pohádku „Otesánek“, se kterou stejně
r
jako soubor „Termiti“ navštívili několik
divadelních festivalů a akcí i vjiných
spřátelených
sociálních
zařízeních.
Vystoupení samotné není to jediné, na co
se aktivizační pracovnice v práci s touto
skupinkou klientů zaměřují... Je to vždy
zároveň logické a praktické využití

f
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loutek, které s klienty během terapie vyrábějí. Terapie loutkami a schůzky divadla „Kohoutek“
probíhaly lx týdně.
Sportovní hry, cvičení, relaxační cviky

Sportovních her a cvičení, které probíhaly dle možností a počasí na různých místech pod střídavým i
8 klientů. Většina
společným vedením dvou aktivizačních pracovníků, se účastnilo nejčastěji 5
z nich naše zařízení reprezentovala na tradičních „Sportovních hrách“ konaných v Teplicích a na
fotbalovém turnaji „Senicup“ v Havlíčkově Brodě. Aktivizační pracovníci také se sportovně
založenými klienty pravidelně navštěvují plavecký bazén v nedalekých Litoměřicích. V tomto roce se
pohybové a sportovní aktivity povedlo rozšířit ještě o individuální cvičení jógy a o rehabilitačně
pohybovou aktivitu i méně sportovně založených klientů, k níž jsou využívány přístroje k rehabilitaci
horních a dolních končetin, které byly zakoupeny do rehabilitační místnosti i tělocvičny. Vybavení
tělocvičny bylo v závěru roku doplněno o nový posilovací stroj a běžecký pás.
—

Stolní tenis

Stolní tenis patří mezi nejoblíbenější sportovní aktivity mezi našimi klienty. Hraje se minimálně lx
1
týdně v tělocvičně, nebo a za příznivého počasí i
mnohem častěji také ve venkovních prostorách
našeho zařízení. Na tuto aktivitu pravidelně
docházelo minimálně 5 7 klientů, další docházejí
příležitostně. Pravidelného každoročního turnaje ve
stolním tenise se letos zúčastnilo 22 klientů.
-

Fotografický klub

Fotografování bylo do nabídky pravidelných aktivit pro klienty zařazeno v březnu tohoto roku,
přirozeně s příchodem několika nových klientů, kteří se této činnosti věnovali již dříve. Posléze vznikly
dvě skupinky, které se pod vedením aktivizačních
pracovnic scházejí lx týdně, fotografují a učí se také
to, jak případně fotografie dále upravovat na PC.

I1

Biblioterapie

Předčítání klientům, popř. čtení klientů samotných, patří mezi základní aktivity na každé z dílen
oddělení. V tomto roce jsme se chtěli více zaměřit na využití společné knihovny a vzbudit ve větší
části klientů zájem o četbu. Proto byla biblioterapie zařazena mezi pravidelné aktivizační činnosti
28

Výroční zpráva 2019

s tím, že je koncipována jako setkávání se nad knížkou, kterou si např. klienti sami vybírají, a poté
naslouchají čtení pracovníka a k tématu si povídají. Biblioterapie probíhá pravidelně lx týdně a patří
mezi oblíbené aktivity— účastní se jí pravidelně 2- 10 klientů.
Filmový klub

Pod vedením dvou aktivizačních pracovnic probíhá pravidelně jednou za měsíc v „kavárně“ našeho
zařízení filmový klub. Využíváme interaktivní tabuli k promítání filmů, které si klienti sami vyberou.
Díky tomu se „do kina“ podívají i klienti, kteří se tam
běžně nemohou dostat, nebo nechtějí vyjíždět na výlety
mimo naše zařízení.

Kapela,, Terezky“

Kapela „Terezky“ pod vedením zkušeného pracovníka zajišt‘uje pravidelné „společné zpívání“ klientů
našeho domova. Hudební složení zůstalo i během tohoto roku stejné (5 klientů), kapela zkoušela dle
možností, nejméně lx týdně a stejně jako v minulých
letech se zúčastnila několika akcí mimo naše zařízení.
Především se ale vždy postarala o hudební doprovod na
všech velkých společných akcích našeho domova a patří
také kliž nedílné součásti masopustního nebo
čarodějnického průvodu městem Terezín.

Společné zpívání

Společné zpívání probíhá pravidelně 1 x týdně a řadí se mezi oblíbené aktivity klientů. Doprovod
„živé“ kapely Terezky a hra na hudební nástroje znamená pro klienty vždy přijemně strávené
odpoledne. Za pěkného počasí se zpívá ve venkovních prostorách, na dvoře našeho zařízení.
Cyklistika

Cyklistických výletů se v posledním roce ze zdravotních důvodů účastnilo méně klientů, než tornu
bývalo v předchozích letech. Aktivněji se této činnosti věnuje 5 klientů. Aktivizační pracovníci
dle počasí vyjíždějí na krátké výlety. Letos se to povedlo asi 4x. Vždy je naplánován také delší výlet
29
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s přespáním ve vhodné lokalitě. ‚ přes úbytek pravidelně se účastnících klientů se naopak povedlo
některým novým obyvatelům našeho domova tuto aktivitu s úspěchem nabídnout.
Zahrada
V letošním roce jsme pokračovali s dalšími úpravami na pozemku zahrady s ohledem na její lepší
využití a dostupnost pro klienty. Zahrada byla využívána pro řadu akcí a využívala ji všechna
nejoblíbenější byly mezi klienty „zahradní pikniky“
oddělení. Tak jako v minulých letech
s opékáním buřtů, proběhlo také
malování na zahradě, a několik akcí bylo
spojeno sjiž tradičním přespáváním ve
stanech. Z toho důvodu byl také
zakoupen nový stan, který je specifický
svou výškou a je tedy určen i pro méně
mobilní klienty. Pro některé imobilní
klienty je pobyt na zahradě zařízení jedna
z mála možností přímého pobytu v
přírodě, i když je fyzicky velmi náročné
tyto klienty
na zahradu dovézt.
Velkým benefitem nejen pro tuto aktivitu bylo v závěru roku pořízení dalšího automobilu se zdvižnou
plošinou.
....
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Zhodnocení roku 2019 a naše plány do dalšího období
Z hlediska plnění stanovených cílů a poslání našeho Domova hodnotím rok 2019 jako úspěšný.
V prvním pololetí jsme přijímali po rekonstrukci v hlavní budově větší počet nových uživatelů.
S každým novým klientem se v adaptačním období nejprve vzájemně seznamujeme, jsme mu
nápomocni v orientaci v novém prostředí a postupem času mu nabízíme aktivity dle jeho preferencí
a zájmů. Až po adaptačním období si klient vybírá na oddělení svého klíčového pracovníka, který
s ním plánuje jeho další život v Domově a pomáhá nastavit individuální plán. Celý tento proces
máme popsán v našich vnitřních předpisech a věnujeme mu náležitou pozornost.
V průběhu roku jsme pokračovali v nastavených pravidlech s cílem zvyšování kvality poskytované
sociální služby, zejména v oblasti individuálního plánování s klienty (úpravy vnitřních metodik pro
klíčové pracovníky). Zaměřili jsme se rovněž na řešení nestandardních a rizikových situací s klienty.
Zvyšování kvality sociální služby je realizováno především správným zacílením odborného vzdělávání
zaměstnanců na všech úrovních, nejen v přímé obslužné péči, ale i na ostatních úsecích (údržba,
prádelna, kuchyň, recepce), tak aby bylo zajištěno dodržování jednotné firemní kultury (vhodné
chování ke klientům, k návštěvám). Pravidelně vyhodnocujeme Anketu spokojenosti klientů sociální
služby. Anketa byla vyhodnocena ve II. pololetí 2019 výsledky ankety byly prezentovány na
pravidelném setkání všech zaměstnanců s vedením Domova. Na základě zjištěných výsledků byly
stanoveny priority pro rok 2020.
Investujeme stále do dalšího vzdělávání zaměstnanců dle aktuálních potřeb našich klientů a trendů
v sociálních službách. V loňském roce se pracovníci vzdělávali ve dvou základních tématech:
„Duševní nemoci a nové trendy v psychiatrii“ a „Psychohygiena“ (prevence proti syndromu
vyhoření v pomáhajících profesích). Kromě toho pokračujeme ve vzdělávání v oblasti GDPR a všichni
zaměstnanci v organizaci, bez ohledu na pracovní pozici, absolvovali školení první pomoci, vedené
zkušeným lektorem z ČČK. V oblasti přímé obslužné péče jsme pokračovali v proškolení části
zaměstnanců v konceptu bazální stimulace 1. a 2. stupeň, která se dnes již stává běžnou součástí
pobytové sociální služby.
V loňském roce jsme dokončili náročnou investiční akci, hrazenou z rozpočtu z rozpočtu MHMP
„Výměna protipožárních dveří v hl. budově“ Akce byla dle plánovaného harmonogramu v prosinci
2019 dokončena. Všechny protipožární dveře byly napojeny do centrálního systému EPS. Toto řešení
přispívá významným způsobem ke snížení rizika rozšíření požáru v případě jeho vzniku do
ostatních požárních úseků v budově a tím k zajištění bezpečnosti klientů i pracovníků Domova.
Kromě výše uvedené investice, která přispívá ke zvyšování materiálně technického standardu naší
služby, jsme v závěru roku otevřeli nově vybudovanou rehabilitační místnost, která kromě
rehabilitačního cvičení sfyzioterapeutkou slouží pro kondiční cvičení klientů ve skupinkách.
Rekonstruovali jsme jednu ze tří kuřáren v hlavní budově, instalací moderní vzduchotechnické
jednotky, která odpovídá současným protipožárním předpisům. Díky finančním prostředkům
z MHMP jsme mohli zakoupit další, v pořadí již třetí devítimístný automobil, který slouží k přepravě
klientů především na naši zahradu, k výletům do jiných regionů ČR, k přepravě na vystoupení našeho
divadelního souboru, kapely Terezky a na sportovní utkání části našich klientů. Koncem roku jsme
rovněž zainvestovali do vybavení společenských místností pro klienty na odděleních a také do
-
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vybavení části pokojů (nová pečovatelská lůžka a židle na pokoje klientů). Zahájili jsme postupnou
obnovu nevyhovujících vozíků pro přepravu čistého a špinavého prádla, nádobí a stravy z kuchyně na
jednotlivá oddělení. Všechny nové vozíky mají protihluková kolečka, přeprava věcí vozíky po
odděleních již neruší klienty vjejich aktivitách. Byla dokončena výmalba pokojů klientů a chodeb na
4. a 5. odděleni, dále jídelny a společenských místností. Proběhla také rekonstrukce dvou garsonek
klientů v přízemí hl. budovy (nevyhovující sociální zařízení, kuchyňský kout).
Naší každodenní snahou je vytvořit pro obyvatele Domova klidné a zároveň podnětné prostředí, kde
se budou cítit příjemně. Investujeme také do aktivizačních a terapeutických dílen, které mohou
klienti dle svých preferencí navštěvovat. Prioritou je individuální přístup ke každému uživateli služby
na základě dobrovolnosti a nezávislosti, klienti využívají nabízených služeb a aktivit na základě svého
rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami.
Život v Domově pravidelně dokumentujeme na našich nových webových stránkách
www.dornovterezin.cz, informujeme zde o připravovaných akcích, aktualizujeme informace pro
rodinné příslušníky a opatrovníky. Stále se snažíme stránky zdokonalovat s cílem zajistit co nejsnazší
orientaci a informovanost o našem životě.
Pokračujeme ve spolupráci s neziskovou organizací Fokus Labe, část našich aktivizačních pracovníků
absolvovala dvoudenní stáž v Ústí n. L. s cílem získat více zkušeností s pracovní terapií a
zaměstnáváním uživatelů, kteří projeví o různé pracovní činnosti zájem. Zaměřili jsme se v počátku
na větší využívání naší Kavárny vč. vytvoření nového konceptu tematických akcí. Klienty tato změna
zdá se naplňuje a baví, a to je to nejdůležitější. Spolupracujeme také s hlavními aktéry Reformy
psychiatrické péče, která se v mnoha pražských městských částech již dává do pohybu.
V loňském roce jsme rovněž zahájili spolupráci s Euroinstitutem, vzdělávací institucí pro klienty
sociálních služeb. Tato organizace nabízí řadu zajímavých oborů, v nichž mohou klienti získat jak
novou odbornost, než jakou původně vystudovali nebo využít vyučení v oboru k budoucímu uplatnění
na volném trhu práce.
V dalších letech budeme po dohodě se zřizovatelem připravovat část klientů pro odchod do jiné
formy samostatnějšího bydlení, k čemuž by měly být využity naše tři budovy v běžné zástavbě ve
městě. Po jejich rekonstrukci by zde měly vzniknout samostatné bytové jednotky pro menší
-

-

domácnosti/skupinky klientů.
I v letošním roce máme mnoho plánů směřujících ke zkvalitňování poskytované služby a těšíme se na
to, že je budeme moci realizovat. Žádný z nich ale nelze uskutečnit bez odhodlaných a
kvalifikovaných zaměstnanců. Ráda bych proto poděkovala všem mým kolegyním a kolegům za to,
že na sobě pracují, že se rozvíjejí a tím napomáhají k rozvoji naší organizace. Poděkování patří také
našemu zřizovateli za podporu a možnost uskutečňovat naše vize. A v neposlední řadě všem našim
donátorům a příznivcům.
Děkujeme
V Terezíně dne: 8. 6. 2020

j4Ikq

ková
Ing. Jana R/
ředi ka“
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