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Motto:
„Pomáháme obyčejným lidem dělat neobyčejné věci…“
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Několik slov ředitelky DZR Terezín
V historii našeho domova lze dohledat, že na začátku 90. let minulého století zařízení disponovalo pouze
třílůžkovými a vícelůžkovými pokoji. V roce 2017 měl domov vč. odloučených pracovišť v dalších
budovách ve městě již k dispozici celkem 28 pokojů jednolůžkových, 110 pokojů dvoulůžkových a
7 pokojů třílůžkových. Z těchto čísel je zřejmé, že zvyšování komfortu bydlení a intimity uživatelů má
vzestupnou tendenci a je podle mne důležité v trendu, který nastavil můj předchůdce, pan ředitel Mgr.
Bradáč, dále pokračovat. Od roku 1990 docházelo postupně ke snižování kapacity zařízení z počtu 329
lůžek na dnešních 269. Naopak počet zaměstnanců z původních 91 lidí v roce 1990 narůstal na dnešních
170 zaměstnanců, což je trend velmi pozitivní, protože jen tímto způsobem může být zajištěn
individuální přístup ke každému klientovi a rozvíjení jeho potřeb a zájmů. V našem domově je prioritou
individuální plánování pomocí osobních cílů uživatele za pomoci klíčového pracovníka
a multidisciplinárního přístupu napříč profesemi (týmová spolupráce odborného personálu). Důležité je
podporovat osobní zájmy a koníčky uživatele, příp. se zaměřit na jeho předchozí pracovní uplatnění a
jeho osobní preference dále rozvíjet.
Těší mě, že jsme v průběhu roku obdrželi několik písemných i ústních poděkování od rodin našich klientů
nebo opatrovníků. Potýkáme se také 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 rozvíjet 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 nepřítele, který by stál v cestě. Mimo to se
pod terezínským opevněním klikatí 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 (MěÚ
Litoměřice). Od roku 1990 bylo přistoupeno k postupné rekonstrukci zařízení. Předchozí vedení domova
se soustředilo především na zkvalitňování bydlení pro obyvatele domova, a to investováním do
přestavby pokojů na převážně dvoulůžkové, příp. jednolůžkové. Některé pokoje mají i vlastní sociální
příslušenství. Díky původnímu účelu budovy a její památkové ochraně je však z technického 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
zajistit bydlení klientům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a tím vyžadují pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.
Smyslem naší činnosti je přiblížit život klientů v našem zařízení co nejvíce běžnému způsobu života se
zachováním jejich zvyků. Důraz je kladen na zachování důstojnosti, možnosti rozhodování o sobě,
zachování intimity a respektování lidských práv. Odborně pomáhat v soběstačnosti, efektivní
komunikaci, odpovědnosti, spolupráci, respektu a v dalších morálních hodnotách.
Posláním našeho zařízení je zajistit bydlení osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace a tím
vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Respektujeme jejich zvyklosti a umožňujeme jim
individuální způsob života. Podporujeme rozvoj zájmů klientů a jejich koníčků, dovedností a sociálních
kontaktů. Služba je poskytována v souladu se Standardy kvality sociálních služeb a vnitřními předpisy
domova.

Dlouhodobé cíle organizace
 zajistit a respektovat bezpečné psychosociální zázemí
 nabídnout zázemí pro smysluplné využití volného času
 zprostředkovávat další služby a kontakty
 poskytnout informace, odbornou pomoc a podporu
 vyrovnávat příležitosti a odbourat komunikační bariéry
 odborně pomáhat v soběstačnosti, efektivní komunikaci, odpovědnosti, učení, spolupráci,
respektu a v upevňování morálních hodnot.
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Naše zásady a pravidla
 Respektujeme důstojnost člověka a jeho práva a zamezujeme jejich porušování.
 Vycházíme z etických zásad zakotvených v etických kodexech pracovníků.
 Využíváme přirozené vztahové sítě uživatelů, podporujeme využívání místních institucí, aktivně
spolupracujeme s rodinnými příslušníky uživatelů, s opatrovníky, s organizacemi nabízející
návazné sociální služby (podporované bydlení, podporované zaměstnávání) a tím se snažíme
zabránit sociální izolaci uživatelů.
 Vycházíme z osobnosti uživatele, podporujeme ho v samostatnosti a nezávislosti, respektujeme
jeho volbu a individuální potřeby.
 Míru podpory přizpůsobujeme míře soběstačnosti a flexibilně upravujeme poskytovanou službu
potřebám uživatele.
 Využíváme odbornost, týmovou spolupráci a vzděláváním zvyšujeme svou kvalifikaci a kvalitu
poskytované sociální služby.
 Pojmenováváme individuální potřeby každého konkrétního uživatele a jeho potřebám
přizpůsobujeme jeho individuální plán.
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)
Přednost pro přijetí mají osoby s trvalým pobytem v Praze.
Službu neposkytujeme osobám s diagnózou mentální postižení.
Ubytování nabízíme v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Ubytování nabízíme
i manželským nebo partnerským dvojicím.

Pokoje

Počet

Jednolůžkový

10

Jednolůžkový s příslušenstvím
Dvoulůžkový
Dvoulůžkový s příslušenstvím
Trojlůžkový

6
67
34
17
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Poskytujeme celoroční sociální službu pro 269 klientů. Výhodou našeho domova je, že umožňuje
bydlení, stravování, zprostředkování lékařské péče, rehabilitaci, sociální služby, individuální péči a aktivní
využití volného času i pro partnerské dvojice.

Struktura klientů
podle věku k 31.12.2018

Počet klientů

19 - 26 let
27 - 65 let
66 - 75 let
76 - 85 let
86 - 95 let
nad 96 let

Podíl klientů
na celkovém počtu

0
146
85
21
6
0

6
21

0 0

0%
57 %
33 %
8%
2%
0%

Věk

Pohlaví
19-26
27-65

85

110

66-75
146

76-85

Muži
Ženy

148

86-95

Struktura klientů
Počet klientů
podle pohlaví k 31.12.2018
Muži
Ženy

Podíl klientů
na celkovém počtu

110
148

43 %
57 %

Našim cílem je





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

Naše zařízení se při 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. 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 vylučováni 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 hlavní diagnózy a počty jednotlivých klientů:

Diagnóza

Počet klientů

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

115
39
17
14
16
13
18
13
4
1
1
1
6
9

Podíl klientů
na celkovém počtu
44,5%
15 %
6,5 %
5,5 %
6%
5%
7%
5%
1,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
2,5 %

Výroční zpráva 2018

Naši uživatelé disponují často kombinacemi psychiatrických a interních diagnóz, včetně fyzického
postižení, jako např.: DMO, epilepsie, smíšená demence, syndrom závislosti, schizofrenie, mentální
retardace, DM (diabetes melitus), anomální osobnost, abúzus analgetik.
V roce 2018 jsme poskytovali sociální službu 209 uživatelům s omezenou způsobilostí k právním
úkonům.
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Základní ekonomické údaje
Hospodaření příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem Terezín skončilo ke dni 31. 12. 2018
v hlavní činnosti s kladným výsledkem. Neinvestiční příspěvek zřizovatele, Magistrátu hl. města Prahy,
nebyl vyčerpán ve výši 4 467 514,27 Kč. Z toho 2 071 800,00 Kč činí mzdové prostředky, které jsou
v rozpočtu alokovány na platy pracovníků po dokončení rekonstrukce budovy v ul. Pražská. Nevyčerpány
tedy byly prostředky ve výši 2 395 714,27 Kč. O tyto prostředky bychom si rádi zažádali do provozního
rozpočtu letošního roku, pokud to bude možné. Rádi bychom po rekonstrukci (Signalizace) vymalovali
chodby a pokoje alespoň na dvou patrech hlavní budovy.

Hlavní činnost
Výnosy

v tis. Kč

v%

65 271,99
16 000,00
38 872,07
4 784,88
237,35

52,09
12,77
31,02
3,82
0,18

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, pojistné, dary
z dědictví…)
Celkem

125 314,49

Náklady

v tis. Kč

v%

5 464,34
1 371,60
9 447,37
66 375,70
1 057,96
24 123,45
3 970,57
483,19
1 590,42
11 429,89
125 314,49

4,36
1,09
7,54
52,97
0,84
19,25
3,17
0,39
1,27
9,12
100,00

148,20

Energie
Opravy a udržování
Ostatní služby
Osobní náklady
DPČ a náhrady platu
Zdravot. a soc. pojištění + FKSP
Odpisy
Ostatní náklady
DDM
Náklady na materiál
Celkem

0,12

100,00

Výnosy hlavní činnost
Výnosy byly v organizaci splněny na 98,63 % schváleného, resp. 96,56 % upraveného rozpočtu. Výnosy
z prodeje služeb byly ve srovnání s rokem 2017 o 4,61 % nižší.
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K nárůstu došlo u položek (ve srovnání s r. 2017):

čerpání z rezervního fondu o 47,35 % (větší počet kulturních a sportovních akcí, dárky pro klienty
domova při významných životních výročích, k Vánocům),

prodej výrobků o 52,53 % (více výstav a prodejních akcí, výnosy z prodeje jsou investovány do
nákupu materiálu na výrobu nových výrobků v rámci aranžérské, keramické či malířské dílny),

neinvestiční příspěvek zřizovatele o 9,59 % (navýšení tarifních platů, mimořádný neinvestiční
příspěvek na náhradní ubytování klientů v době rekonstrukce hl. budovy apod.)

zdravotní výkony o 7,51 % (soustředěná pozornost na vykazování zdravotních výkonů a uzavření
smluv se všemi ZP).
K poklesu došlo u položek:

příjmů od uživatelů o 4,61 % (v souvislosti s realizací investiční akce „Signalizace“ klesla v období
rekonstrukce obložnost a rovněž vliv sociální situace klientů – neúplná úhrada služby).
Obložnost
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2018
počet klientů
kapacita
obložnost v %

265,26

263,57

262,61

263,00

261,61

258,47

252,00

252,00

252,00

252,68

256,30

259,10

269,00

269,00

269,00

269,00

269,00

269,00

269,00

269,00

269,00

269,00

269,00

269,00

98,61

97,98

97,63

97,77

97,25

96,08

93,68

93,68

93,68

93,93

95,28

96,32

Dotace MHMP – UZ 91
Neinvestiční příspěvek MHMP byl přiznán pro r. 2018 ve výši 65 271,99 tis. Kč. Z těchto finančních
prostředků byly hrazeny v rámci zajištění provozu energie, platy a odvody, odpisy majetku, služby,
opravy a nákup materiálu a majetku. Během roku 2018 došlo k navýšení neinvestičního příspěvku od
MHMP o 2 774,2 tis. Kč (náhradní ubytování klientů v rámci investiční akce „Signalizace“).
Dotace MPSV – UZ 13305
Státní dotace činila 16 000 tis. Kč, což představuje 12,77 % výnosů a během roku 2018 nebyla
navyšována. Tato dotace byla vyčerpána ze 100 % zejména na energie, platy a odvody, opravy.
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Úhrady od uživatelů
Úhrady za ubytování, stravu, fakultativní služby a příspěvky na péči od uživatelů činily v roce 2018
38 872,07 tis. Kč. Oproti roku 2017 došlo tedy k poklesu o 4,61 %, tj. o 1 878,83 tis. Kč. Tento pokles byl
zapříčiněn především nenaplněnou kapacitou v době realizace investiční akce „Signalizace“ a dále
skladbou klientů a výší jejich příjmů. Při přijímání nových klientů do sociální služby organizace nepřihlíží
k ekonomické situaci žadatelů, ale k naléhavé potřebě umístění do sociální služby. Část uživatelů nemá
dostatečné příjmy na plnou úhradu služby.

Úhrady od uživatelů
úhrada ubytování
úhrada stravy
úhrada fakultativních služeb
příspěvek na péči
Celkem

v tis. Kč

v%

12 079,882
10 311,170
139,892
16 341,128
38 872,072

31,08
26,53
0,36
42,03
100,00

Klienti – příjemci Dávek v hmotné nouzi

počet

2017
2018

22
23

Klienti – úhrada 2018

počet

plná úhrada
plná úhrada včetně doplatku
snížená úhrada s neuhrazenou částí

194
16
48

plná

48
16

plná s
doplatkem

194

snížená s
neuhrazenou
částí

Úhrady od zdravotních pojišťoven
Organizace měla dosud uzavřeny smluvní vztahy pouze s VZP. Jelikož v našem zařízení je poskytována
celá řada úkonů zdravotní péče vzhledem ke kombinovaným zdravotním postižením klientů,
pokračujeme ve snaze zvýšit výnosy organizace ze zdravotního pojištění. V loňském roce byly uzavřeny
smluvní vztahy se všemi ostatními zdravotními pojišťovnami a začali jsme s vykazováním všech
zdravotních výkonů, které zdravotní personál u klientů skutečně zajišťuje. Provedli jsme obnovu
základních zdravotnických přístrojů (např. tonometr, močový analyzátor, magnet), které pořízeny do
vlastnictví organizace. Přístroje byly v minulosti v majetku smluvního praktického lékaře, a tudíž výkony
13
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byly vykazovány přes jeho ordinaci a zdravotnický personál, přestože ve skutečnosti tyto výkony
provádějí zdravotní sestry v DZR. V loňském roce jsme se zaměřili rovněž na proškolení zdravotnického
personálu s cílem zabezpečit správné vykazování zdravotní péče a vedení zdravotnické dokumentace.
V roce 2018 došlo k nárůstu úhrad od zdravotních pojišťoven o 7,51 %, tj. o 334,248 tis. Kč.
V tabulce níže je uveden kvalifikovaný odhad výnosů ze zdravotního pojištění v roce 2018
za předpokladu plné kapacity lůžek.

Zdravotní pojišťovna
VZP
VZP jednorázová finanční bonifikace
VOZP
ČPZP
OZP
ZPŠ
ZPMV
RBP
Celkem

Smlouva

Vyúčtování 2017 Předpoklad 2018
v tis. Kč
v tis. Kč

1. 2. 2015

4 450,63

žádost podána
7. 08. 2018
1. 11. 2018
1. 10. 2018
1. 10. 2018
1. 10. 2018
1. 09. 2018

4 936,15
162,70

46,31
69,31
4 450,63

5 214,46

Dary rezervní fond

414 0550 Neúčelové dary

Účel využití

PhDr. A. Chodurová
Prof. Ing. D. Kovanicová, CSc.
Ing. P. Kovanic, DrSc.
CHRISTEYNS s.r.o.
J. Křížek
M. Báčová
Celkem

na kulturní a sportovní akce
na kulturní a sportovní akce
na kulturní a sportovní akce
na kulturní a sportovní akce
na kulturní a sportovní akce
na kulturní a sportovní akce
14
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Náklady hlavní činnost
Náklady na hlavní činnost byly kryty ve výši 52,09 % z neinvestičního příspěvku od zřizovatele a ve výši
12,77 % z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu MPSV. Zbývajících 35,14 % bylo hrazeno z vlastních
zdrojů organizace.

502 Spotřeba energie

Celkem 5 464, 34 tis. Kč

Náklady na spotřebu energie v roce 2018 činily 5 464,342 tis. Kč. Oproti roku 2017, kdy bylo za
energie vynaloženo 5 222,77 tis. Kč, došlo tedy k nárůstu nákladů na energie. Tento nárůst je pouze u
budovy v ul. Dlouhá z důvodu náhradního ubytování části klientek z hlavní budovy v době
rekonstrukce.

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

Celkem 1 371,60 tis. Kč

 Opravy a výmalba povrchů 1. oddělení v přízemí hlavní budovy
 Běžné opravy strojního vybavení stravovacího provozu (elektrické a plynové kotle, myčka
nádobí, chladící skříň aj.)
 Opravy rozvodů elektro
 Opravy výtahů v hlavní budově
 Oprava podlahy v altánu vč. nasvícení (atrium hlavní budovy)
 Drobné stavební úpravy např. oprava dlažby ve vnitrobloku (atrium hlavní budovy),
rekonstrukce sprchových koutů, oprava domácí vodárny a obezdění studny v objektu Dlouhá
21 aj.)
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518 Ostatní služby
– přehled největších položek:

Celkem 9 447,37 tis. Kč

 Odvoz a likvidace odpadů – v roce 2018 bylo vynaloženo 627,748 tis. Kč. V porovnání s r. 2017,
kdy bylo vynaloženo 637,262 tis. Kč, je tento náklad zhruba stejný (mírné navýšení z důvodu
častějšího svozu odpadů z hl. budovy)
 Revize výtahů, elektrických zařízení, kotelen a plynových zařízení, hasicích přístrojů a požárních
hydrantů, zdravotnických přístrojů aj.
 Nezdravotní služby lékaře (nehrazené ZP – činnost závodního lékaře, hygienické dohlídky,
preventivní prohlídky, vstupní a výstupní prohlídky zaměstnanců, odborný dohled a metodika
aj.)
 Služba psychologa

 Správa a údržba IT sítě

 Program Cygnus (vykazování pečovatelských, zdravotnických výkonů, modul sklady a
stravování)
 Náklady na vzdělávací kurzy pro zaměstnance (cca 410 tis. Kč)

 Cestovné aj.
V této položce jsou rovněž zahrnuty náklady na náhradní ubytování klientů v době rekonstrukce hl.
budovy v souvislosti s realizací investiční akce „Signalizace“ – v Parkhotelu Terezín a u poskytovatele
sociálních služeb Senecura Terezín. Na úhradu velké části těchto nákladů organizace obdržela
mimořádný neinvestiční příspěvek zřizovatele ve výši 2 563 tis. Kč (UZ 91).

521 Mzdové náklady a
524 Zákonné sociální pojištění

Celkem 66 375,70 tis. Kč

Stanovený limit prostředků na platy byl na počátku roku 2018 ve výši 68 272,20 tis. Kč (vč. finančních
prostředků na platy pracovníků po dokončení rekonstrukce budovy v ul. Pražská). Rozpočet upravený
na platy ve výši 68 447,5 tis. Kč byl čerpán ve výši 66 375,7 tis. Kč. Mzdové náklady byly vyšší o 8 605,7
tis. Kč, tj o 14,9 % oproti roku 2017 v důsledku navýšení platových tarifů. S nárůstem objemu
mzdových nákladů je spojen i úměrný nárůst nákladů na odvody (zákonné sociální pojištění). Limity
prostředků určených na platy mají i s ohledem na růst limitů počtu zaměstnanců stoupající tendenci
(meziroční navýšení počtu pracovníků 2017, 2018 – o 5 osob v přímé péči z důvodu posilování
individuálního přístupu k uživatelům).

Platy - skutečnost

v tis. Kč

2015
2016
2017
2018

42 952,200
45 121,800
57 770,000
66 375,700
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70 000,000
60 000,000
50 000,000
40 000,000
30 000,000
20 000,000
10 000,000
0,000
2015

2016

2017

2018

Průměrný hrubý měsíční plat v organizaci v r. 2017

v Kč

Všichni zaměstnanci
Přímá péče

29 355
27 306

Průměrný hrubý měsíční plat v organizaci v r. 2018

v Kč

Všichni zaměstnanci
Přímá péče

32 730
31 007

551 Odpisy dlouhodobého majetku

Celkem 3 970,57 tis. Kč

Tato nákladová položka je oproti roku 2017 vyšší o 12,98 % z důvodu nákupu dodávkového vozidla pro
přepravu klientů, IT serveru, myčky nádobí a sprchového lehátka v celkové hodnotě 2 197,811 tis. Kč.

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku
– přehled hlavních položek:

Celkem 1 590,42 tis. Kč

 Vybavení nové ordinace lékařů (psychiatr, praktický a rehabilitační lékař)
 Antidekubitní matrace a nová polohovací lůžka
 Polohovací geriatrická křesla
 Nápojové automaty do společenských místností jednotlivých oddělení
 Magnetoterapeutický přístroj a přístroje pro pohybovou terapii (vybavení nových
rehabilitačních prostor)
 Set zahradního nábytku a přístřešku pro budovu v ul. 28. října

 Nové úklidové vozíky na hlavní budovu
 Pomůcky pro bazální stimulaci, vybavení multismyslové místnosti „Snoezelen“ aj.
 Obnova PC vybavení vč. tiskáren na jednotlivá oddělení
Meziroční pokles nákladové položky je o 22,32 tis. Kč (1,42 %), náklady u této položky se tedy pohybují
ve velmi podobné výši jako v minulém kalendářním roce.
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501 Náklady na materiál :

Celkem 11 429,89 tis. Kč

 Potraviny ve výši 8 277,03 tis. Kč
 Zdravotní materiál
 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
 Pohonné hmoty aj.
 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.)
Meziroční nárůst nákladové položky je o 253,652 tis. Kč (o 2,27 %) a je způsoben zejména obnovou
kuchyňských potřeb do stravovacího provozu, nákupem nového nádobí do kuchyněk a dílen na
jednotlivá oddělení a nárůstem cen potravin.

Investice
ÚZ 94 Investiční akce realizované
z investičních prostředků MHMP

Poskytnuto v tis. Kč

Čerpání v tis. Kč

25 170,53

21 621,98

2 400,00

2 048,69

Č. akce Název
42526 Realizace bezpečnostní signalizace v DZR
Terezín
44008 Výměna kotlů ve stravovacím provozu

ÚZ 610 Investice realizované z vlastních
prostředků IF

Celkem 821,67 tis. Kč

 Pořízení interaktivní dotykové tabule pro aktivizaci klientů
 Projektová dokumentace k výměně vzduchotechniky v kuřárně na 3. odd. (realizace v letošním
roce)
 Dřevěná pergola v atriu budovy v Dlouhé
 Pečovatelské lůžko Grano vč. antidekubitní matrace aj.
 Investiční akce „Signalizace“- úhrada administrativních nákladů (TDS, administrátor VŘ, AD)
Organizace si nechala zpracovat za rok 2018 nezávislý účetní audit. Ke zpracování auditu byla
podobně jako v minulých letech oslovena společnost AUDIT Litoměřice, s r.o., konkrétním
zpracovatelem auditu je ing. Josef Běloubek (člen dozorčí komise Komory auditorů ČR).
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Zaměstnanci
Pracovní pozice
Přijímáni jsou pracovníci, kteří mají odpovídající vzdělání pro práci v sociálních službách a prokazují míru
vstřícnosti, vnímavosti a empatie. Důraz je kladen na osobní přístup, komunikativnost a na snahu dále se
vzdělávat v oboru a prohlubovat své znalosti a dovednosti.
Zaměstnanci se pravidelně zúčastňují odborných vzdělávacích kurzů ke zvýšení svých znalostí
a schopností a k získávání nových poznatků a přístupů v rámci sociální služby.
V uplynulém roce 2018 bylo k 31. 12. 2018 v domově zaměstnáno 169 pracovníků, přepočteno na
úvazky: 166,78 pracovních úvazků.
Z celkového počtu byl podíl pracovních pozic rozložen takto:

46,8 % zaměstnanců na pozici pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče

20,7 % zaměstnanců na pozici pracovník v sociálních službách – aktivizační pracovník

7,7 % zdravotnický personál – všeobecné zdravotní sestry

2,4 % zaměstnanců na pozici sociální pracovník

4,7 % zaměstnanců tvoří pracovníci administrativy a ekonomického úseku

17,7 % zaměstnanců technický a provozní úsek (stravovací, zásobovací, prádelna, údržba, úklid,
recepce)

struktura zaměstnanců provozy

provoz

4

20

přímá péče

8 10

sociální úsek
stravovací úsek

127
sekretariát
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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 pracovní pozice

3

3

8

přímá obslužná péče
základní výchovná
nepedagogická činnost
zdravotničtí pracovníci

4

42

sociální pracovníci

6

12

prádelna

13

79

údržba
stravování

35

úklid

Struktura zaměstnanců podle pohlaví

počet

Ženy
Muži

156
13

Vzdělávání
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 v tématech podporujících začleňování cílové skupiny našich
klientů do běžného života.
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 (CDZ) kromě Prahy také v našem regionu. Spolupracujeme s Diakonií Litoměřice a jejím
odloučeným pracovištěm v Terezíně a zahájili jsme spolupráci rovněž s neziskovou organizací Focus Labe
v Ústí nad Labem.
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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 2018 pro zaměstnance
 Úvod do problematiky týrání a zneužívání v sociálních službách (PSS)
 Péče o paměť – trénování paměti pro seniory v zařízeních sociálních služeb (PSS)
 Výtvarné techniky při práci s klienty sociálních služeb (PSS aktivizační)
 Vážně míněný nesouhlas a dentence v soc. službách (sociální pracovníci)
 Reminiscence – práce se vzpomínkami (PSS aktivizační)
 Základy pravidel šetrné sebeobrany v návaznosti na restriktivní opatření v sociálních službách
 Úvod do problematiky konfliktů a bezpečného zvládání agrese v sociálních službách (PSS)
 „Snoezelen“ v teorii a praxi (PSS aktivizační)
 Základní kurz Bazální stimulace (PSS + PSS aktivizační)
 Příprava poskytovatelů sociálních služeb na inspekci kvality (sociální pracovníci)
 GDPR v praxi pobytových sociálních služeb (všichni pracovníci)
 Změny v odbornosti 913 pro rok 2018 (zdravotní pracovníci)

Nábor nových pracovníků
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 praxi (např. Střední škola
pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice, VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. aj).
Fluktuace zaměstnanců byla v roce 2018 zanedbatelná, jak u pracovních pozic pracovníků v sociálních
službách, tak v obslužných provozech. V průběhu roku se podařilo obsadit všechny chybějící pracovní
pozice vč. náhrad za mateřské dovolené. Je to způsobeno tím, že se snažíme podporovat sounáležitost
zaměstnanců s organizací, umožňovat jim osobní i profesní rozvoj, dbáme na firemní hodnoty, kulturu a
podporujeme dobré vztahy v rámci pracovních týmů. Uvědomujeme si, že zaměstnanci jsou dnes více
než dříve nejdůležitějším kapitálem organizace a každá firma se rozvíjí hlavně tím, že rozvíjí schopnosti a
dovednosti svých zaměstnanců….
Zaměstnance odměňujeme mimořádnými věrnostními příspěvky z FKSP, zaměstnaneckými benefity ve
formě Unišeků a umožňujeme v rámci provozních možností zkrácené pracovní úvazky i v rámci
nepřetržitého provozu.
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Struktura zaměstnanců vzdělání
základní
3

2

střední s výučním listem

7 16

střední s maturitní zkouškou
vyšší odborné

64
77

VŠ v bakalářském směru

VŠ v magisterském směru

Věková struktura zaměstnanců
Z věkové struktury zaměstnanců vyplývá, že naše organizace pokračuje v trendu, který byl nastaven
minulým vedením, tzn. udržovat nábor nových pracovníků tak, aby se věkové skupiny vzájemně
doplňovaly. Zároveň je snahou managementu vyvážit převážně ženské kolektivy jednotlivých oddělení
náborem nových pracovníků z řad mužů, tak aby jednotlivé týmy byly více genderově i věkově
„namixovány“. U služebně starších zaměstnanců vyvažují pracovní i životní zkušenosti získané praxí často
nižší vzdělání, u mladších ročníků převažuje vzdělání vyšší, zároveň jsou tito zaměstnanci přístupnější
moderním postupům a trendům v sociálních službách. Průměrný věk zaměstnanců v organizaci je 47,7
let.

Struktura zaměstnanců - věk
20 - 29 let

23

13
28

30 - 39 let

40 - 49 let

51

50 - 59 let

54

60 a více let
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Provoz domova
Zajištění provozu domova z hlediska financování je transparentní a je vytvořeno na základě zvyklostí. Náš
domov je otevřeným a vstřícným zařízením, kde klienti mohou přijímat návštěvy kdykoliv, mohou se
volně pohybovat v blízkém i vzdálenějším okolí domova, jezdit na samostatné nebo organizované výlety
a navštěvovat své blízké a přátele. V rámci zařízení mohou využívat všech společných prostor včetně
dvora a pozemku zahrady, která se nachází v těsné blízkosti Památníku Terezín.
K provozu nezbytně patří též stravování, které je zajištěno 5x denně pro klienty a závodní stravování pro
zaměstnance. Všichni mají možnost vybrat si ze dvou druhů hlavního jídla, což oceňují jak klienti, tak i
zaměstnanci. Při přípravě jídelníčku jsou dodržovány nutriční zásady. V případě potřeby je nutné dobře
znát a dodržovat zásady jednotlivých diet, a to nejen při výběru surovin, ale i při samotné přípravě
pokrmu. Naší předností je příprava pokrmů z čerstvých, převážně místních surovin.
V letním období se kuchyně snaží o zařazování lehčích jídel ze zeleniny a ovoce. Z pravidelné Ankety
sledování spokojenosti klientů vyplývá, že kvalitně připravované a chutné jídlo je jednou z předností
námi poskytované sociální služby.

Spolupráce
Důraz je kladen zejména na spolupráci s rodinnými příslušníky, opatrovníky a přáteli našich klientů. Dále
je rozvíjena spolupráce s městem, s místní základní a mateřskou školou a se středními školami v blízké
lokalitě. Umožňujeme vykonávání praxí a stáží studentů středních a vysokých škol se zaměřením na
pedagogiku a sociální práci a práci dobrovolných pracovníků.
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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, malířská dílna, reminiscenční terapie, canisterapie, divadelní
kroužek, muzikoterapie, tělocvična. V podkrovních prostorách potom nově od letošního roku relaxační
místnost, založená na konceptu „snoezelen“ aj. Nabídka činností je poměrně rozmanitá a jsme rádi, že si
klienti postupně nachází cestu k návštěvě některé z nabízených aktivit. Svojí dílnou či společenskou
místností pro setkávání disponuje i každé z šesti oddělení. Pod vedením našich zaměstnanců, kteří
absolvují nejrůznější speciální kurzy, se klienti mohou zapojit do nejrůznějších aktivit, nikdo však není
k žádné z činností nucen a může svůj volný čas trávit zcela dle svého výběru.
Klub vážné hudby
Klub vážné hudby patří k nejnavštěvovanějším aktivitám. Probíhá 1x týdně a pravidelně ho navštěvuje
10 – 12 klientů, dalších 15 dochází nepravidelně, nebo se účastní akcí pořádaných tímto klubem mimo
zařízení domova - četné návštěvy koncertů a uměleckých galerií. Velkým přínosem pro činnost klubu
byla instalace interaktivní tabule. Jedná se o aktivitu, která se během sledovaného období ještě více
rozvinula, došlo k nárůstu počtu klientů, kteří se jí účastní a rozšíření nabídky pro klienty.
Klub Métis
Velmi dobře fungující aktivita pro klienty, které se díky pestré škále nabízených aktivit pravidelně
zúčastňuje velké množství klientů. Největší zájem je o čtvrteční „promítání dokumentů“, kdy průměrná
účast je 10 – 12 klientů. Součástí nabídky klubu je i práce na PC a tabletu, zde se jedná vždy o
individuální práci aktivizační pracovnice s daným klientem. Dochází k prostřídávání klientů, terapeutka
se věnuje každému samostatně, popřípadě dle prováděné činnosti, pracuje se skupinkou 2 - 3 klientů.
Nově funguje v rámci této aktivity možnost využití interaktivní tabule, toto zařízení je využíváno klienty
„Métisu“ 2x týdně - opět je preferována práce s menšími skupinkami klientů (3 – 5), které se podle
zájmu prostřídávají.

Reminiscence
V reminiscenční terapii došlo od minulého roku k nejvýraznějším změnám, a to díky proškolení a zvýšení
počtu aktivizačních pracovnic, které se této aktivitě věnují. V současné době probíhá aktivita 3x týdně,
ve třech různých skupinách. Velikost skupin je přizpůsobena plánované činnosti, průměrně je přítomno 5
– 7 klientů, týdně tedy navštíví tuto aktivitu asi 20 klientů. Proběhlo proškolení další aktivizační
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pracovnice, která by měla zájem provádět tuto terapii – u imobilních klientek. Bude se tedy jednat o
terapii „u lůžka“, a to u těch klientů, kterým může být tato individuální forma reminiscenční práce
prospěšná.
Truhlářská dílna
Činnost probíhá pravidelně 2x týdně. Zúčastňuje se jí nejčastěji 4 – 5 klientů, což je vzhledem k velikosti
dílny a zajištění bezpečnosti při práci klientů plně vyhovující. Skupinka klientů je ale obměňována,
během sledovaného období využívalo tuto aktivitu 10 – 12 klientů. Dílna bude v příštím roce
dovybavena o novou brusnou pilu.
Keramická dílna
Keramická dílna je vedena dvěma aktivizačními pracovnicemi a probíhá pravidelně 3x týdně, někdy i
častěji, pokud je ze strany klientů zájem např. o dokončení nějakého výrobku atd. Nejčastěji je přítomna
skupinka 4 – 5 klientů, celkově tuto aktivitu ve sledovaném období využívalo asi 15 klientů. Došlo
k dovybavení dílny masivními regály, které slouží k bezpečnému vysychání výrobků před výpalem,
zlepšila se tímto směrem i bezpečnost klientů. Byl odstraněn nepoužívaný a již nefunkční hrnčířský kruh.
Ze strany obou aktivizačních pracovnic, které keramickou dílnu vedou, je velký zájem o další vzdělávání
se v dané oblasti směrem využitelným při práci s klienty - nové techniky zdobení.
Malířská dílna
V daném období došlo k zapojení další aktivizační pracovnice do činnosti této dílny. Tím byla umožněna
zastupitelnost obou pracovnic, což je ku prospěchu, neboť tato aktivita je klienty velmi vyhledávána.
Aktivizační činnost této dílny je plánována i s ohledem na prostřídávání několika skupin klientů. Malovat
docházelo ve sledovaném období 15 – 20 klientů (mnozí zcela pravidelně). Skupinka klientů se
zúčastnila i již tradičního „malířského pobytu“ v kempu v Brozanech. Psychoterapeutka začala společně
s klienty organizovat výstavy jejich obrazů v „kavárničce“ našeho zařízení a na jaře loňského roku
proběhla její zásluhou také výstava v „Čajovně Hóra“ v Litoměřicích. V letošním roce jsme vzhledem
k realizaci investiční akce výstavu neplánovali, ale měla by se uskutečnit znovu v příštím roce.
Arteterapie
Fungování této aktivizační dílny bylo rozšířeno o další den. Ke stálým skupinkám se přidalo několik
dalších klientů, kteří začínají tuto aktivitu nepravidelně navštěvovat (vazba na novou pracovnici).
Arteterapii navštívil v daném období největší počet klientů ze všech pravidelně konaných aktivit –
alespoň jedenkrát ji navštívilo cca 30 klientů.
Aranžérská dílna
Do aranžérské dílny docházely ve sledovaném období dvě skupiny klientek, které zde pracovaly pod
vedením dvou aktivizačních pracovnic. Dílna probíhala nejčastěji 3x týdně a průměrný počet klientek ve
skupině byl 4 – 5.
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Bazální terapie
Tato terapie je v současné době vedena třemi velmi zkušenými pracovnicemi a vzhledem k nesporným
benefitům této techniky bude v následujícím období ještě více rozšiřována. Vždy se jedná o individuální
práci s klientem s ohledem na vysoký stupeň osobní intimity. V daném období bazální terapii pravidelně
využívalo 44 klientů. V příštím roce bude proškoleno v základním kurzu bazální stimulace dalších 12
zaměstnanců, z toho 5 aktivizačních pracovníků. Znalost a využívání jednotlivých technik bazální
stimulace je výhodou pro každého zaměstnance, zejména těch, pracujících se zcela imobilními klienty.
Multismyslová terapie
Klienty velmi oblíbená a vyhledávaná terapie byla v daném období taktéž z důvodu nevyhovujících
prostor pozastavena. Plánujeme úpravy nové místnosti Snoezelenu, kde bude terapie v následujícím
období znovu zahájena.

Muzikoterapie
Muzikoterapie probíhala pouze do zahájení stavebních prací ve sklepních prostorách. Pod vedením
aktivizační pracovnice se jí zúčastňovalo ve skupinkách 2x týdně 5 – 9 klientů. Stejně tak, jako u několika
dalších dílen, u kterých prostory nevyhovovaly jejich dalšímu provozu, byla činnost na několik měsíců
pozastavena, a v následujícím období znovu obnovena s plánem rozšířit muzikoterapii s využitím
některých prvků nově budované místnosti Snoezelenu.
Pohybová terapie
Tato volnočasová aktivita probíhala pod vedením dvou aktivizačních pracovnic, které se vzájemně
zastupovaly a pracovaly se stejnou skupinkou klientů (6 – 8) 1x týdně.
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. Ve sledovaném období využívalo této možnosti kontaktu se psy pravidelně celkem více než 20
klientů týdně, přičemž terapie probíhala obvykle 2x do týdne.
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Divadlo „Termiti“
Divadelní soubor se v tomto roce rozšířil o další členku, novou klientku našeho domova, která se s chutí
zapojila do zkoušek. Ty i nadále probíhají nejčastěji 1x týdně, pod vedením dvou aktivizačních pracovnic,
které společně s klienty vyrábějí také kulisy k představením. Stejně jako v minulých letech, i letos zvládl
soubor ve ztížených podmínkách, způsobených stavebními úpravami v našem zařízení, nastudovat nový
program - pohádku „O Budulínkovi“. S tímto vystoupením se divadelníci představili i na několika akcích a
divadelních festivalech mimo naše zařízení a byli přínosem také v programu domácího „Dne obyvatel“.
Loutkové divadlo „Kohoutek“
Tato volnočasová terapie pro klienty probíhala také v omezené míře (stavební úpravy), i přes to se i
tomuto souboru povedlo nastudovat novou pohádku „Pidivousek“, se kterou klienti vystoupili na
letošním „Dni obyvatel“. Vystoupení není to nejdůležitější, na co se aktivizační pracovnice v práci s touto
skupinkou klientů zaměřují… je to vždy spíše jen logické a praktické využití loutek, které s klienty během
terapie vyrábějí. Terapie loutkami probíhala 1x týdně a zúčastňovalo se jí nejčastěji 5 klientů ve skupině.

Relaxační cvičení
Této aktivity se účastnilo během daného období průměrně 6 - 8 klientů a cvičení probíhalo 1x týdně,
pokud to provozní a personální důvody umožňovaly.
Sportovní hry a cvičení
Sportovních her a cvičení, které probíhaly dle možností a počasí na různých místech pod střídavým i
společným vedením dvou aktivizačních pracovníků, se účastnilo nejčastěji 5 – 8 klientů. Většina 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.
Stolní tenis
Stolní tenis patří mezi nejoblíbenější sportovní aktivity mezi našimi klienty. Stolní tenis se hraje buď
v malé tělocvičně a za příznivého počasí ve venkovních prostorách našeho zařízení. Na tuto aktivitu
pravidelně docházelo minimálně 5 - 7 klientů týdně.
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Kapela „Terezky“
Kapela „Terezky“ pod vedením zkušeného pracovníka zajišťuje pravidelné „společné zpívání“ klientů
našeho domova. Hudební složení zůstalo během tohoto roku stejné (5 klientů), kapela zkoušela dle
možností i nadále 2x 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.

Společné zpívání
Společné zpívání probíhalo z důvodů stavebních prací pouze do začátku března, poté bylo na čas
pozastaveno. Jedná se ale o velmi oblíbenou aktivitu, které se účastní velký počet klientů - v průměru
25 – 30. V nejbližší době tedy bude „zpívání“ znovu zařazeno mezi pravidelně probíhající aktivity –
v obvyklém časovém harmonogramu – 1x týdně.
Cyklistika
Cyklistických výletů se v posledním roce ze zdravotních důvodů účastnilo méně klientů, než tomu bývalo
v předchozích letech. Aktivněji se této činnosti věnuje 5 klientů. Aktivizační pracovníci dle počasí vyjíždějí
na krátké výlety. Letos se to povedlo asi 8x. Vždy je naplánován také delší výlet s přespáním ve vhodné
lokalitě. I přes úbytek pravidelně se účastnících klientů, se naopak povedlo některým novým obyvatelům
našeho domova tuto aktivitu s úspěchem nabídnout.
Zahrada
V letošním roce došlo k několika úpravám na pozemku zahrady, s ohledem na přání a představy
některých zaměstnanců na větší využití ve smyslu pěstování zeleniny, květin apod. V letním horkém a
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suchém období se ukázalo, že není z personálních důvodů prozatím možné, aby bylo využití zahrady
směřováno tímto směrem. Několik inovací se však již začíná rýsovat. Ze strany několika klientů je zájem i
o fyzickou práci na zahradě, vysadili jsme tedy prozatím nenáročné rostliny, např. byliny. Zahrada byla
využívána pro řadu akcí všech oddělení. Nejoblíbenější mezi klienty jsou „zahradní pikniky“ s opékáním
buřtů, proběhlo také malování na zahradě, a tři akce byly spojené i s nocováním ve stanech. Dva pobyty
na zahradě byly zaměřené na individuální působení na klienta v daném prostředí. Pobyt na zahradě
využívala prakticky všechna oddělení. Pro některé imobilní klienty je to jedna z mála možností přímého
pobytu v přírodě, a i když je fyzicky velmi náročné tyto klienty na zahradu dovézt. Celkem proběhlo na
zahradě asi 25 akcí – s různým počtem klientů. Velkým benefitem pro tuto aktivitu bylo zajištění
mobilního WC s pravidelným odvozem a čištěním a jednoznačně také pořízení dalšího automobilu, který
byl využíván k přesunu imobilních a špatně se pohybujících klientů.
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Zhodnocení roku 2018 a naše plány do dalšího období
Z hlediska plnění stanovených cílů a poslání našeho domova hodnotím rok 2018 jako úspěšný.
Rok 2018 byl v životě našeho domova atypický díky realizaci investiční akce „Bezpečnostní systémy
v DZR Terezín“(protipožární a kamerový systém, systém sestra-klient, evakuační rozhlas). Instalaci
kabelových rozvodů nebylo možné uskutečnit za plného provozu, proto část klientů strávila část roku
v náhradním ubytování v Terezíně a klienti docházeli na hlavní budovu na stravu a na volnočasové
aktivity. V průběhu realizace bylo přestěhováno z hlavní budovy celkem 90 klientů do tří náhradních
objektů, proto byla akce poměrně logisticky náročná. Přesto mohu s radostí konstatovat, že díky týmové
spolupráci se podařilo kromě náročné rekonstrukce zrealizovat řadu dalších věcí, které jsme si společně
naplánovali. Rekonstrukce rovněž prověřila flexibilitu jednotlivých pracovních týmů a ochotu
zaměstnanců přizpůsobit se netradičním podmínkám.
V červnu jsme zprovoznili novou ordinaci pro smluvní lékaře (psychiatr, psycholog, praktický lékař, kožní
lékař), která byla vytvořena z prostor bývalého skladu u ředitelny. Ordinace byla plně vybavena po
dohodě s lékaři a zdravotnickým personálem, část vybavení doplnili samotní specialisté. Před
zprovozněním nové ordinace lékaři ordinovali v jedné z denních místností pro zaměstnance, v kanceláři
vedoucí zdravotního úseku, což nebylo kapacitně ani z hlediska zachování intimity při vyšetření klientů
vhodné. Ve spolupráci s praktickým lékařem a psychiatrem jsme nastavili pravidelný interval
preventivních prohlídek klientů a následně i pravidelnou revizi medikace u každého klienta ve vazbě na
aktuální problém v mnoha zařízeních sociální i zdravotní péče, tj. nadužívání tlumících léků.
Posílili jsme vnitřní IT síť a internetové připojení v rámci jednotlivých pater hlavní budovy. Byl vytvořen
systém sdíleného disku pro lepší informovanost pracovníků napříč jednotlivými úseky. Každý úsek má
svůj adresář, byly nastaveny přístupy k jednotlivým oblastem tak, aby se k citlivým informacím nemohl
dostat nikdo nepovolaný. Informovanost jednotlivých pracovišť a jejich vzájemná spolupráce je důležitou
součástí poskytování kvalitní sociální služby.
Zahájili jsme přípravu organizace na novou legislativu v oblasti GDPR. Zaměřili jsme se zejména na dvě
oblasti – analýzu klíčového hospodářství (popis přístupů jednotlivých pracovníků dle pracovních pozic do
jednotlivých místností domova) a na oblast IT (nastavení správných přístupů administrátora PC sítě tak,
aby se zejm. k citlivým údajům klientů a zaměstnanců nedostal člověk, který k tomu nemá oprávnění).
Následovalo proškolení zaměstnanců a informování klientů. Zajistili jsme pověřence pro ochranu
osobních údajů a připravili příslušnou dokumentaci.
Podařilo se nám vytvořit nové prostory, které budou sloužit pro bazální stimulaci klientů. Na tento
koncept jsme zaměřili také část vzdělávání zaměstnanců, v prohlubování dovedností budeme
pokračovat i v příštím roce. V závěru roku jsme také dokončili multismyslovou místnost „Snoezelen“,
která byla přemístěna z nevyhovujících prostor ve sklepě, kde nás ohrožovala plíseň, do nových prostor
v podkroví. Místnost byla vybavena moderním polohovacím pódiem a dalšími pomůckami a dělá nám
radost, že je prvními uživateli hojně využívána ať už k individuální relaxaci nebo k aktivitám v malých
skupinkách.
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V letošním roce jsme také zahájili revitalizaci naší zahrady (pronajatý pozemek v zahrádkářské kolonii
v Terezíně). Část pozemku byla vyčleněna na odpočinkovou část (stanování, sportovní akce), část na
pěstování nenáročných plodin, které pěstují klienti za podpory aktivizačních pracovníků. Dalším krokem,
který bychom rádi zrealizovali v případě souhlasného stanoviska zřizovatele, je odkup pozemku od státu
a pokračování v jeho revitalizaci (vybudování zahradní chatky pro uskladnění nářadí, zpevněná cesta pro
klienty na vozíku nebo s chodítkem aj.).
Podařilo se nám rovněž vlastními silami – aktivizační pracovníci s klienty v rámci pracovní terapie –
zrekonstruovat dvůr budovy v ul. Dlouhá, kde bylo v době rekonstrukce na hl. budově ubytováno 17
klientek. Dvůr byl ve velmi zanedbaném stavu, zarostlý keři a plevelem, bylo zde torzo studny, bez
přístřešku proti slunci a možnosti posezení klientů v letním období. Dvůr byl vyčištěn, je zde nový travní
porost s okrasnými rostlinami, nechali jsme vyrobit pergolu proti slunci s posezením, studna je obezděná
a voda z ní je využívána k zalévání pozemku. Následně plánujeme v této budově provést rekonstrukci
sklepa vč. kompletní rekonstrukce topení, ohřevu a rozvodů TUV s cílem zvýšení komfortu bydlení a
snížení nákladů na vytápění (objekt je nyní vytápěn elektrickými přímotopy). V objektu je po
rekonstrukci topné soustavy plánováno vybudování tréninkového bydlení pro část klientů před
otevřením objektu chráněného bydlení v budově v ul. Pražská.
předtím

potom
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Kromě vzdělávání zaměstnanců, do kterého investujeme nemalé finanční prostředky, je naší snahou
definitivně opustit „punc“ zdravotnického zařízení a proto jsme vyměnili pracovní oblečení
zaměstnanců do civilní a přitom účelné podoby. Trička, kalhoty a sukně jsou nyní v příjemných
pastelových barvách a naši klienti již nejsou mj. vystavováni stigmatizaci při doprovázení pracovníkem
mimo Domov.
V roce 2018 jsme podobně jako v jiných letech pořádali kulturně společenské či sportovní akce.
Jednalo se například o Masopust, Jarní ples DZR, Čarodějnice, Den obyvatel, Sportovní den, Zahradní
slavnost, Mikulášskou zábavu, Vánoční besídku a Velikonoční a Vánoční prodejní výstavu. Naši klienti
se také účastnili řady akcí po celé republice, ať již se jednalo např. o Sportovní hry CSP Litoměřice,
SENICUP v Havlíčkově Brodě nebo o vystoupení hudební kapely Terezky a divadelního souboru
Termiti na několika festivalech nebo soutěžních přehlídkách. Většiny těchto akcí se účastní i občanská
veřejnost, rodinní příslušníci klientů a žáci místní školy. Jako důležitou spolupráci bych chtěla zmínit
spolupráci se ZŠ a MŠ Terezín a se Střední pedagogickou školou v Litoměřicích. I z ostatních středních
škol v litoměřickém regionu k nám pravidelně docházejí studenti a studentky na praxi a je zjevné, že
spolupráce se vzdělávacími institucemi je přínosná jak pro náš domov, tak pro samotné studenty.
V loňském roce byla rovněž navázána spolupráce s poskytovatelem sociálních služeb pro seniory, se
společností Senecura SeniorCentrum Terezín, kde byla v době rekonstrukce hlavní budovy ubytována
část našich klientů. Spolupracujeme rovněž s jednotlivými domovy v rámci Centra sociálních služeb
Litoměřice a v závěru roku jsme navázali spolupráci s nestátní neziskovou organizací Focus Labe, která
poskytuje zejména terénní sociální služby lidem s chronickým duševním onemocněním. V rámci
připravované Reformy psychiatrické péče jsme navázali rovněž spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí
Bohnice a s centry duševního zdraví (CDZ), která vznikají v různých městských částech hl. města
Prahy.
Nový kabát dostaly v loňském roce i naše webové stránky na adrese www.domovterezin.cz. Důležité
pro nás bylo, aby sloužily ke snadné orientaci návštěvníků z řad rodinných příslušníků klientů,
opatrovníků a nových žadatelů o poskytování sociální služby. Stránky jsou pravidelně doplňovány
o aktuální informace ze života obyvatel domova, obrázky ve fotogalerii a jsou uživatelsky přívětivé.
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Máme mnoho dalších 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. V neposlední řadě rovněž našim donátorům a
příznivcům.
Děkujeme

V Terezíně dne: 17. června 2019

Ing. Jana Ryšánková
ředitelka DZR Terezín
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