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VÝROČNÍ ZPRÁVA
2020

Domov se zvláštním režimem Terezín,
příspěvková organizace hl. města Prahy

Rozdělovník:
2 x - odbor SOV MHMP
1 x – odbor rozpočtu MHM
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Co se u nás událo v roce 2020…
Milí čtenáři,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva našeho Domova za rok 2020, který byl podobně jako pro celou naši
společnost, i pro nás úplně jiný, než roky předešlé a tomu jsme museli přizpůsobit poskytování naší sociální služby.
Výskyt respiračního onemocnění Covid-19 v ČR a s tím spojená vládní opatření ovlivnily činnost naší pobytové sociální
služby již na jaře 2020 výrazným způsobem. Narušení denního života, např. provoz aktivizačních dílen, jsme museli
kvůli úpravě činností na jednotlivých odděleních na čas přerušit. Klienti neměli v období nouzového stavu volný pohyb
mimo Domov, což v některých případech jejich psychický stav výrazně ovlivnilo. Uživatelé naší sociální služby byli se
situací v ČR podrobně obeznámeni a snažili jsme se jejich pozornost zaměřit na aktivity, které lze realizovat i při
omezení návštěv a zákazu vycházení.
V první polovině března byl v Domově ustaven krizový štáb, který se stal základní
řídící jednotkou organizace v době nouzového stavu. Členové krizového štábu
(nejužší vedení organizace) po celou dobu zabezpečovali chod jednotlivých úseků
v režimu jejich oddělení od přímé obslužné péče a předávání informací mezi
pracovníky jednotlivých úseků. Způsob řízení organizace zaznamenal oproti
původnímu stavu řadu změn, zainvestovali jsme do IT techniky a zprovoznili online komunikaci, abychom po rozdělení do dvou pracovních týmů mohli pravidelně
komunikovat a předávat si informace. Krizový štáb se scházel v počátku zavádění
vládních opatření a nových pravidel v organizaci denně, v dalším období 3x týdně
nebo dle aktuální potřeby. V prvních týdnech vyhlášeného nouzového stavu bylo
hlavním úkolem krizového štábu zabezpečit dostatek ochranných pomůcek pro
další chod organizace v upraveném režimu.
Prakticky celý rok 2020 byl ve znamení doplňování potřebné zásoby ochranných
pomůcek, dezinfekčních prostředků, zdravotnického materiálu a technického vybavení pro práci v případě nákazy
Covid-19 v zařízení. Nákup roušek, respirátorů, plášťů, ochranných obleků, rukavic, ochranných štítů apod. jsme se
snažili realizovat za nejnižší ceny na trhu, pravidelným průzkumem trhu u jednotlivých položek. Začali jsme využívat
ve větší míře pratelné pláště (empíry- 30 až 70 pracích cyklů) namísto plášťů jednorázových, což přineslo úsporu
nákladů na ochranné pomůcky pro zaměstnance v řádu desetitisíců korun.
Základní činnosti přímé obslužné péče byly zabezpečeny v nižším počtu
pracovníků ve směně s cílem eliminovat v maximální míře riziko přenosu
nákazy od personálu k našim uživatelům (rozdělení pracovních týmů na 2
skupiny na oddělení). Pracovníci obslužných provozů (kuchyň, údržba,
prádelna, administrativa) byli odděleni od úseku přímé péče. Používání
ochranných prostředků u všech zaměstnanců se stalo každodenní rutinou.
Administrativní činnosti, které bylo možné vykonávat z domova, byly
převedeny do režimu homeworkingu.
V květnu, po znovuotevření naší pobytové služby, obnovení volného pohybu
klientů a návštěv jsme pokračovali ve vyhodnocování individuálních plánů a příp. nastavením nových cílů pro rok
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2021. Dále bylo zahájeno v souvislosti s připravovanou humanizací a transformací naší služby posuzování
individuálních potřeb uživatelů dle metodiky SIS (Mapování potřeb klientů) za podpory lektorky z organizace QUIP.
Výcvik v používání této metody probíhal nejprve prostřednictvím on-line komunikace, v dalším období již probíhalo
proškolení sociálních pracovnic za osobní účasti lektorky v našem Domově.
V první polovině roku jsme realizovali tak jako každý rok dotazníkové šetření v rámci Ankety spokojenosti uživatelů
soc. služby. V rámci zajištění max. objektivity hodnocení jednotlivých oblastí dotazování prováděla nová sociální
pracovnice v roli nezávislého tazatele. Od 1. 7. 2020 byla po dohodě se zřizovatelem upravena kapacita poskytované
sociální služby na celkovou kapacitu 254 uživatelů. Postupná úprava celkového počtu lůžek směřuje ke snižování
počtu třílůžkových pokojů a zajištění většího počtu pokojů jednolůžkových, tedy k zabezpečení větší intimity a
bezpečného prostředí pro uživatele a ke zvyšování materiálně technického standardu.
Bohužel tak jak jsme se nákaze Covid-19 na jaře loňského roku vyhnuli, onemocnění
k nám proniklo koncem října a opustilo nás až na začátku prosince.
Celkem prošlo různým průběhem nemoci 141 klientů naší pobytové sociální služby a 67
zaměstnanců.
Vzhledem k vnitřnímu uspořádání hlavní budovy a počtu uživatelů zde žijících, se
nepodařilo při nejlepší vůli zabránit komunitnímu šíření nákazy. Podařilo se však, díky
nastaveným vnitřním opatřením a rozčleněním budovy na Covid zóny různé úrovně,
ochránit před nákazou velkou část našich klientů. Troufám si bez nadsázky tvrdit, že
nastavenými opatřeními a jejich dodržováním jsme zachránili i nemalý počet životů
našich nejzranitelnějších obyvatel.
Oddělili jsme opět obslužné provozy od přímé péče. Rozdělili jsme budovu na Covid zóny a izolační pokoje (klienti
vracející se z hospitalizace nebo s pozitivním antigen testem). Třetí část byly pokoje s dosud „negativními“ klienty a
tyto zóny se postupně proměňovaly podle počtu nemocných a počtu uzdravených. Celá tato organizace, její změny
v horizontu dní a někdy i hodin, stěhování uživatelů do a z Covid zón různého stupně, denní změny ve směnném
provozu aj., kladly velkou zátěž na vedení organizace i na zaměstnance zejména v přímém kontaktu s klienty, kteří
byli nuceni se při své práci denně orientovat ve stále se měnícím prostředí a nadto pracovat v ochranných pomůckách.
Po celou dobu testování zaměstnanců i klientů služby jsme vše zajišťovali vlastními zdravotními sestrami. Stejně tak
v závěru roku, kdy byly povoleny návštěvy v pobytových sociálních službách, jsme testování návštěv našich klientů
zabezpečovali vlastními zdravotnickými pracovníky. Leckdy s vypětím sil, i v období výpadku části zaměstnanců
v důsledku pracovní neschopnosti. Jsme pyšní na naše pracovní týmy, na jejich nasazení a odhodlání, díky němuž jsme
situaci zvládli bez větších problémů.
Během listopadu jsme kvůli čtvrtinovému personálnímu výpadku byli nuceni požádat o pomoc Armádu ČR. Vojáci ze
41. brigády rychlého nasazení ze Žatce u nás pomáhali především s dezinfekcí povrchů, úklidem v Covid zónách,
odvozem nebezpečného odpadu, při přesunech imobilních klientů, apod. V tomto období nám v Domově vypomáhalo
i několik dobrovolníků, zejména z řad studentů.
I v tomto období jsme úspěšně zvládli přechod na novou verzi informačního sytému pro vykazování zdravotní a
sociální péče Cygnus1 na část nových modulů v rámci Cygnus2, zaškolování pracovníků a konzultace probíhaly přes
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Skype. Byla realizována první část vzdělávání pro zaměstnance v přímé obslužné péči v těchto kurzech: „Bezpečné
přesuny a polohování klientů, Úvod do problematiky konfliktů a bezpečného zvládání agrese v sociálních službách,
Problematika SQSS v praxi, Kurz bazální stimulace, Demence v obrazech, Emoce v obrazech, workshop Tibetské mísy,
Manažerem bez příkazů a Týmová práce“.
Ve druhém pololetí se také ještě před zavedením nouzového stavu uskutečnily pravidelné stáže studentů SPGŠ
Litoměřice v našem zařízení. V období Covid-19, kdy studenti již z důvodů nastavených opatření nemohli navštěvovat
klienty v rámci aktivizačních činností, navazovali kontakt s našimi uživateli a pracovníky prostřednictvím on-line
komunikace. Dovybavili jsme proto potřebnou PC technikou i zbylá pracoviště (dílny na odděleních) tak, aby klienti
mohli komunikovat jak se studenty, tak se svými rodinami nebo opatrovníky. Zahájili jsme také činnost
multidisciplinárních týmů, které řeší rizikové situace s klienty s agresivními projevy a s poruchami chování. Tým dle
potřeby svolává psychoterapeutka (nová pracovní pozice) a jeho součástí je klíčový pracovník, vedoucí oddělení,
aktivizační pracovník, zdravotník (je-li třeba) a sociální pracovník, příp. opatrovník. Jednání multidisciplinárního týmu
se účastní i jednotliví klienti, pokud je to účelné a klient projeví o účast zájem.
K datu 1. 1. 2021 byla po schválení zřizovatele snížena kapacita poskytované sociální služby o dalších 5 lůžek na
celkovou kapacitu 249. Ve druhé polovině roku jsme proto zahájili potřebné kroky ke snížení kapacity, která směřuje
k navyšování materiálně technického standardu poskytované služby, tj. ke snižování počtu třílůžkových pokojů (jejich
úplná eliminace v horizontu několika let) a zajištění většího počtu pokojů jednolůžkových.
Stále platí, že nás potěší a zahřeje na duši, když obdržíme poděkování za naši práci a péči od blízkého i vzdálenějšího
okolí. Mám na mysli rodiny našich uživatelů, opatrovníky, ale i obyvatele města Terezín. Potýkáme se podobně jako
ostatní poskytovatelé s problémy, které se ale daří v běžném provozu řešit.
Chtěla bych na tomto místě poděkovat našemu zřizovateli za vstřícný přístup a podporu a věřím, že se naše pobytová
sociální služba bude nadále rozvíjet ke spokojenosti našich uživatelů a jejich rodin.

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 uživatele, 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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Základní informace
Domov se zvláštním režimem Terezín (dále jen „Domov“) je zařízením poskytující pobytové sociální služby,
kde uživatelé 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. Podporujeme naše uživatele v rozvoji osobních
kompetencí, schopností a dovedností. Usilujeme o pozitivní změnu v životním stylu, aby nedocházelo k jejich
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.
Struktura pokojů k 31. 12. 2020

Počet

Jednolůžkový

12

Jednolůžkový s příslušenstvím

9

Dvoulůžkový

75

Dvoulůžkový s příslušenstvím

31

Trojlůžkový

7

Poskytujeme celoroční sociální službu pro 254 klientů. Naše pobytová služba 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. 2020
19 - 26 let
27 - 65 let
66 - 75 let

Počet klientů
0
128
78
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Podíl klientů
na celkovém počtu
0%
57 %
34 %
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76 - 85 let
86 - 95 let
nad 96 let
Věk

17
2
0
Pohlaví

Struktura klientů
podle pohlaví k 31. 12. 2020
Muži
Ženy

Počet klientů
98
127

Naším cílem je





8%
1%
0%

příjemný pobyt uživatelů naší sociální služby
posilování a zachování naučených schopností a dovedností
spolupráce s rodinnými příslušníky
spolupráce se školami se zaměřením na sociální práci a pedagogiku
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Naše zařízení se při poskytování služeb snaží přizpůsobit péči individuálním potřebám každého klienta, rozvíjet jeho
soběstačnost, osobní kompetence a zapojení do veřejného života. Zpracováváme individuální plány péče klientů na
všech odděleních. Uplatňujeme zavedené standardy kvality poskytovaných služeb.

Principy naší práce








Možnost volby - 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 organizace 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 Městem 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. Díky covidové situaci jsme započali a v současné době probíhá on-line praktická výuka, při které
se klienti i pracovníci Domova učí a upevňují si své znalosti i v oblasti IT komunikace. 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 o zcela atypické zařízení v České republice. Pro
přehled uvádíme hlavní diagnózy a počty jednotlivých uživatelů naší služby
Diagnóza
Schizofrenie
Mentální postižení
Syndrom závislosti
Organická porucha s bludy
Demence
Jiná duševní porucha
Porucha osobnosti
Schizoafektivní porucha
Alzheimer
Depresivní syndrom

Počet klientů
111
33
9
8
18
11
13
10
5
4
- 10 -

Podíl klientů
na celkovém počtu
49 %
14,5 %
4%
3,5 %
8%
5%
6%
4,5 %
2%
2%
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Huntingtonova choroba
Mozková obrna
Bipolární porucha

0
1
2

0%
0,5 %
1%

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.
Počet našich uživatelů s omezením k právním úkonům je 183, svéprávných 42. Tento počet je uváděn k datu 31. 12.
2020. V důsledku výskytu Covid-19 v našem zařízení jsme byli nuceni v loňském roce pozastavit příjem nových
klientů.
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Základní ekonomické údaje
Rozpočet stanovený příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem Terezín na rok 2020 činil 135 866,4 tis. Kč,
rozpočet upravený 159 158,2 tis. Kč. Oproti roku 2019 byl rozpočet upraven z důvodu navýšení limitu počtu
zaměstnanců o 3 pracovníky. K navýšení stanoveného rozpočtu na rok 2020 došlo dále o 4 643,9 tis. Kč znovu na
platy zaměstnanců z důvodu navýšení tarifních platů zaměstnanců včetně zákonných odvodů od ledna 2020 na
základě nařízení vlády č. 300 ze dne 4. 11. 2019.
Kromě toho jsme požádali a čerpali státní dotace z MPSV a z MZ v souvislosti s epidemií COVID-19. Konkrétně jsme
čerpali z Programu C, D a E z MPSV a rovněž jsme požádali a čerpali dotaci z MZ na mimořádné finanční ohodnocení
zdravotnických pracovníků v sociálních službách. Rozpočet upravený na rok 2020 je tvořen z 12,87 % dotací MPSV,
48,36 % dotací MHMP, 0,28 % tvoří dotace z MZ na mimořádné finanční ohodnocení zdravotnických pracovníků v
souvislosti s Covid-19, 5,07 % čerpání státních dotací z MPSV v rámci Programu C, D a E v souvislosti s Covid-19 a
zbývajících 33,42 % činí úhrady klientů, pojišťoven, prodej výrobků, čerpání rezervního fondu, dary, úroky,
bezúplatné nabytí.

Hlavní činnost
Výnosy skutečnost k 31. 12. 2020
Neinvestiční příspěvek zřizovatele
Státní dotace MPSV
Příjmy od uživatelů
Příjmy od zdravotních pojišťoven
Mimořádné státní dotace MPSV – Covid-19
Mimořádná státní dotace MZ – Covid-19
Bezúplatné nabytí
Čerpání rezervního fondu – z darů
Ostatní výnosy (prodej výrobků, úroky,
bezúplatné nabytí, pojistné, dary z dědictví…)
Celkem

v tis. Kč
64 180,09
20 282,00
38 987,24
13 980,76
8 065,80
427,23
1 940,72
117,70
145,40

v%
43,33
13,69
26,32
9,44
5,44
0,29
1,31
0,08
0,10

148 126,94

100,00

Náklady skutečnost k 31. 12. 2020
Energie
Potraviny
Opravy a udržování
Ostatní služby
Osobní náklady
DPČ a náhrady platu
Zdravotní a soc. pojištění + zákonné poj.
Odpisy
Ostatní náklady
DDM
Náklady na materiál
Celkem

v tis. Kč
5 250,52
8 378,45
2 064,51
5 184,54
78 852,99
1 323,24
27 421,42
3 408,13
6 311,12
3 888,87
6 043,15
148 126,94

v%
3,54
5,66
1,39
3,51
53,23
0,89
18,51
2,30
4,26
2,63
4,08
100,00
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Výnosy hlavní činnost
Výnosy byly v organizaci splněny na 109,02 % schváleného rozpočtu, resp. 93,05 % upraveného rozpočtu.


čerpání z rezervního fondu v roce 2020 (kulturní a sportovních akce – Masopust, Sportovní den, dárky pro
klienty Domova při významných životních výročích)
rok 2019
237 355,43 Kč
rok 2020
117 705,72 Kč
prodej výrobků byl v roce 2020 silně omezen pandemií Covid-19 (výstavní a prodejní akce, výnosy z prodeje
jsou investovány do nákupu materiálu na výrobu nových výrobků v rámci aranžerské, keramické či malířské
dílny)
rok 2019
37 450,00 Kč
rok 2020
12 335,00 Kč



čerpání neinvestičního příspěvku zřizovatele bylo ve výši 85,49 % RU



zdravotní výkony vzrostly oproti roku 2019 o 52,92% (vykazování zdravotních výkonů po uzavření smluv se
všemi ZP)
rok 2018
4 784 881,83 Kč
rok 2019
5 851 032,80 Kč
rok 2020
13 980 757,02 Kč
V částce 13 980 757,02 Kč za rok 2020 je zahrnuto i finanční vypořádání úhrad za rok 2019 ve výši
2 924 412,40 Kč.



příjmy od uživatelů činí 24,49 % RU.
Obložnost
2020
počet
klientů
kapacita
obložnost
v%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

252,74

251,55

248,23

245,43

242,39

238,17

240,00

240,65

240,07

240,00

233,73

226,13

259,00

259,00

259,00

259,00

259,00

259,00

254,00

254,00

254,00

254,00

254,00

254,00

97,58

97,12

95,84

94,76

93,59

91,96

94,48

94,74

94,51

94,48

92,01

89,02
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Dotace MHMP – UZ 91
Neinvestiční příspěvek MHMP byl k 31. 12. 2020 přiznán pro r. 2020 ve výši 74 880,1 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. V lednu roku 2020 došlo k navýšení neinvestičního příspěvku od MHMP o 4 643,9 tis. Kč
(navýšení platových tarifů na základě nařízení vlády č. 300 ze dne 4. 11. 2019).

Dotace MPSV – UZ 13305
Státní dotace na rok 2020 činila 20 480,0 tis. Kč, což představuje 13,69 % výnosů a během roku 2020 nebyla
navyšována. Tato dotace byla k 31. 12. 2020 vyčerpána z 99,03 % zejména na energie, platy a odvody, opravy. Od 1.
7. 2020 došlo ke snížení kapacity našeho Domova o 5 lůžek. Z tohoto důvodu byla z této dotace v rámci finančního
vypořádání vyúčtována a vrácena poměrná část dotace ve výši 198 tis. Kč.

Dotace MPSV a MZ – UZ 13351 a UZ 35442
Na úhradu zvýšených nákladů a ušlých příjmů z nástupu nových klientů v období Covid-19 jsme čerpali dotace MPSV,
poskytnuté v rámci kapitoly 313 státního rozpočtu. Organizace čerpala finanční prostředky ze všech dostupných
titulů MPSV a MZ k tomu určených.
Celkově jsme díky čerpání dotačních titulů ušetřili z našeho provozního rozpočtu částku 8 493 034 Kč.
Program C jsme čerpali ve výši 4 564 150 Kč – na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách
v souvislosti s epidemií COVID_19.
Program D jsme čerpali ve výši 1 270 467 Kč - financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů.
Konkrétně se jednalo zejména o ochranné pomůcky, desinfekční prostředky, úklidové prostředky, likvidaci
nebezpečných odpadů, vybavení návštěvní místnosti, nákupy germicidních svítidel, ionizátorů, antibakteriálních
rohožek apod.
Program E jsme čerpali ve výši 2 231 183 Kč - financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů
(čerpání podobné jako v programu D).
Dotace z MZ jsme čerpali ve výši 427 234 Kč – mimořádné finanční ohodnocení zdravotnických pracovníků v soc.
službách.
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Úhrady od uživatelů
Úhrady za ubytování, stravu a příspěvky na péči od uživatelů činily k 31.12.2020 38 987,235 tis. Kč.

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

Klienti – příjemci Dávek v hmotné nouzi

v tis. Kč

v%

12 394,031
10 692,076
0
15 901,128
38 987,235

31,79
27,42
0
40,79
100,00

počet

2018
2019
2020

23
27
26

Klienti – úhrada 2020

počet

plná úhrada
plná úhrada včetně doplatku
snížená úhrada s neuhrazenou částí

180
23
22
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Úhrady od zdravotních pojišťoven
V našem Domově je poskytována celá řada úkonů zdravotní péče vzhledem ke kombinovaným zdravotním
postižením klientů. Od r. 2017 pokračujeme v optimálním vykazování realizované zdravotní péče s cílem navyšovat
výnosy ze zdravotního pojištění. K 31. 12. 2020 činily úhrady od zdravotních pojišťoven 13 980,757 tis. Kč.
Výnosy ze zdravotního pojištění (zejm. VZP, ale i ostatní zdravotní pojišťovny) vzrostly oproti roku 2019 o 52,92%
(vykazování zdravotních výkonů po uzavření smluv se všemi ZP).
Rok

Úhrady ZP v Kč

2018

4 784 881,83

2019

5 851 032,80

2020

13 980 757,02

V částce 13 980 757,02 Kč za rok 2020 je zahrnuto i finanční vypořádání úhrad za rok 2019 ve výši
2 924 412,40 Kč. Vzestupný trend výnosů ze zdravotního pojištění je odrazem soustavné práce ve vykazování
skutečně realizované zdravotní péče. Jelikož uživatelé naší služby stárnou a řada z nich se léčí i s interními
onemocněními, bylo nutné o této skutečnosti zdravotní pojišťovny přesvědčit a začít vykazovat skutečně odvedené
výkony zdravotnických pracovníků v reálných časových hodnotách. Měsíční paušál od VZP byl na základě jednání
s místně příslušnou pobočkou ZP navýšen v listopadu 2020 z 600 tis. Kč na 1 milion korun.
Z auditu poskytované a vykazované zdravotní péče, kterou si nechal management organizace zpracovat, vyplývá, že
je nutné do budoucna zvýšit procento využití času nositelů výkonů, a tím optimalizovat poměr mezi vynaloženými
náklady na zajištění ošetřovatelské péče a získanými výnosy z veřejného zdravotního pojištění za poskytnutou
indikovanou a hrazenou ošetřovatelskou péči. Počet úvazků všeobecných sester je i přes postupné navyšování jejich
počtu stále nízký oproti průměru v ČR. Cílový stav, kterého bychom chtěli dosáhnout, je jedna zdravotní sestra na
jedno oddělení přímé obslužné péče. V současné době zodpovídá jedna zdravotní sestra ve směnném provozu na
denní směně za dvě až tři oddělení, na noční směně slouží jedna zdravotní sestra pro celou hlavní budovu.

Dary rezervní fond
414 0550 Neúčelové dary

Účel využití

Částka Kč

Prof. Ing. D. Kovanicová, CSc.
Ing. P. Kovanic, DrSc.
Celkem účelové dary

na kulturní a sportovní akce
na kulturní a sportovní akce
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Náklady hlavní činnost
Náklady na hlavní činnost byly kryty ve výši 43,22 % z neinvestičního příspěvku od zřizovatele a ve výši 13,69 %
z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu prostřednictvím dotace z MPSV. Zbývajících 43,09 % bylo hrazeno
z vlastních zdrojů organizace.

502 Spotřeba energie

Celkem 5 250,521 tis. Kč

Náklady na spotřebu energie k 31. 12. 2020 činily 5 250,521 tis. Kč. Oproti roku 2019, kdy bylo za energie
vynaloženo 5 275,04 tis. Kč, došlo tedy k mírné úspoře nákladů.

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

Celkem 2 064,513 tis. Kč

 Opravy rozvodů vody a kanalizace
 Opravy rozvodů elektro, elektroinstalace
 Opravy gastro vybavení
 Oprava čistících strojů
 Opravy vzduchotechniky
 Opravy slaboproudých rozvodů

518 Ostatní služby – přehled největších položek:

Celkem 5 184,536 tis. Kč

 Odvoz a likvidace odpadů
 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

 Zprovoznění WIFI sítě na 1. oddělení a v
Kavárně
 Program Cygnus (vykazování pečovatelských, zdravotnických výkonů, modul sklady a stravování)
 Náklady na vzdělávací kurzy pro zaměstnance
 Cestovné aj.
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521 Mzdové náklady a 524 Zákonné sociální
pojištění

Celkem 108 623,61 tis. Kč

Stanovený limit prostředků na platy byl na počátku roku 2020 ve výši 70 678,4 tis. Kč. K úpravě limitu na platy ve
výši 4 643,9 tis. Kč došlo z důvodu změny platových tarifů a k dalšímu navýšení limitu prostředků na platy pak
v důsledku čerpání státní dotace z MPSV v rámci programu C a čerpání státní dotace z MZ na mimořádné finanční
ohodnocení zdravotnických pracovníků. Obě tyto státní dotace byly čerpány v rámci pandemie Covid-19.
S nárůstem objemu mzdových nákladů je spojen i úměrný nárůst nákladů na odvody.

Průměrný hrubý měsíční plat v organizaci v r. 2017

v Kč

Všichni zaměstnanci
Přímá péče (pracovníci v soc. službách vč.
aktivizace, zdravotní sestry, sociální pracovníci)

29 355
27 306

Průměrný hrubý měsíční plat v organizaci v r. 2018

v Kč

Všichni zaměstnanci
Přímá péče (pracovníci v soc. službách vč.
aktivizace, zdravotní sestry, sociální pracovníci
vč. vedoucích pracovníků)

32 730
31 007

Průměrný hrubý měsíční plat v organizaci v r. 2019

v Kč

Všichni zaměstnanci
Přímá péče (pracovníci v soc. službách vč.
aktivizace, zdravotní sestry, sociální pracovníci
vč. vedoucích pracovníků)

34 263
38 106

Průměrný hrubý měsíční plat v organizaci k 31. 12. 2020

v Kč

Všichni zaměstnanci
Přímá péče (pracovníci v soc. službách vč.
aktivizace, zdravotní sestry, sociální pracovníci
vč. vedoucích pracovníků)

38 613
49 050

551 Odpisy dlouhodobého majetku

Celkem 3 408,13 tis. Kč

Tato nákladová položka je oproti roku 2019 nižší z důvodu prodloužení odpisové doby nemovitostí.

558 Náklady z drobného dlouhodobého
majetku – přehled hlavních položek:

Celkem 3 888,87 tis. Kč

 Osvěžovače vzduchu na oddělení
 Nové TV přijímače a set top boxy na pokoje klientů a společenské místnosti
 Rotační sekačka
 Sušička prádla
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 Tiskárny na oddělení








Generátory ozónu pro dezinfekci společných prostor
22 ks lůžek Libra
Parní čističe
Germicidní lampy
Kuchyňské linky na 3. a 6. oddělení
Notebooky
Křesla do společenské místnosti na 2. oddělení

501 Náklady na materiál:

Celkem 14 421,6 tis. Kč

 Potraviny ve výši 8 378,452 tis. Kč
 Zdravotní materiál vč. OOP
 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.)
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Investice
ÚZ 99 Investiční akce realizované
z investičních prostředků MHMP

Poskytnuto
4 452,2 v tis. Kč

Čerpání celkem
3 134,5 v tis. Kč

Č. akce Název
44644
45144

Devítimístné vozidlo (pořízeno v r. 2019, částečná úhrada v r. 2019, zbytek v r. 2020)
Polohovací lůžka s antidekubitní matrací

ÚZ 610 Investice realizované z vlastních
prostředků IF







Celkem 3 794,6 tis. Kč

Nákup 2 ks mobilních pasivních zvedáků
Výměna špaletových oken v objektu 28. říjen
Konvektomat
Klimatizace kuchyň + serverovna
Obnova spotřebičů ve stravovacím úseku
Obnova spotřebičů v prádelně
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Personální oblast
Pracovní pozice
K 31. 12. 2020 bylo v organizaci zaměstnáno 173 pracovníků, přepočteno na úvazky: 170,99 pracovních úvazků.
Z celkového počtu byl podíl pracovních pozic rozložen takto:
 76 zaměstnanců na pozici pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče (44 %)
 39 zaměstnanců na pozici pracovník v sociálních službách – aktivizační pracovník (22,6 %)
 14 zdravotnický personál – všeobecné zdravotní sestry (8 %)

3 zaměstnanců na pozici sociální pracovník (1,8 %)

9 zaměstnanců tvoří pracovníci administrativy a ekonomického úseku (5,2 %)
 32 zaměstnanců technický a provozní úsek (stravovací, zásobovací, prádelna, údržba, úklid, recepce – 18,4
%)
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.
Ze zpracovaného auditu poskytované zdravotní a sociální péče mj. vyplývá, že počet úvazků všeobecných sester je
velmi nízký oproti průměru v ČR. V případě počtu úvazků pracovníků v sociálních službách je průměrný přepočtený
počet úvazků vyšší, než je průměr v ČR. Tento stav odpovídá náročnosti cílové skupiny. V porovnání s průměrem v ČR
i např. ke Středočeskému kraji je poměr počtu sociálních pracovníků ke kapacitě zařízení nízký. Z výše uvedených
důvodů jsme požádali v rozpočtu 2021 o navýšení limitu počtu zaměstnanců o 5 osob. Byl nám schválen nárůst o 3
pracovní pozice celkem (2x všeobecná ZS, 1x sociální pracovník).
Vytvořili jsme novou pracovní pozici psychoterapeuta, který nahrazuje služby externího odborníka – psychologa
(odchod do starobního důchodu). Je k dispozici klientům a současně jednotlivým pracovním týmům k řešení
aktuálních problémů na odděleních. Svolává multidisciplinární týmy a v současné době pomáhá s mapováním potřeb
klientů podle metodiky SIS.

Struktura zaměstnanců podle pohlaví

počet

Ženy
Muži

158
15
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Zvyšování znalostí a dovedností našich zaměstnanců
V souladu s principy naší práce a ve snaze o zvyšování kvality poskytované služby klademe velký důraz na
prohlubování znalostí a dovedností našich pracovníků a pracovních týmů. Domníváme se, že kvalita péče je v přímé
závislosti na počtu kvalifikovaných a motivovaných pracovníků. Zaměstnancům 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 rámci Reformy
psychiatrické péče spolupracujeme s PN Bohnice, z níž přichází do naší pobytové služby velká část uživatelů.
Spolupracujeme také s Diakonií Litoměřice a s jejím odloučeným pracovištěm v Terezíně a zahájili jsme spolupráci
s neziskovou organizací Fokus Labe z Ústí nad Labem.
Následující tabulka představuje částečný výčet vzdělávacích kurzů konaných přímo v Domově nebo semináře a
školení, na které byli zaměstnanci dle své odbornosti vysíláni. Ve druhé polovině roku probíhala velká část kurzů online.

Vzdělávací kurzy pro zaměstnance v roce 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bezpečné přesuny a polohování klientů v sociálních službách
Úvod do problematiky konfliktů a bezpečného zvládání agrese v sociálních službách
Problematika SQSS v praxi sociálních služeb
Kurz bazální stimulace 1. a 2 stupeň
Demence v obrazech
Emoce v obrazech
Manažerem bez příkazů
Týmová práce (pro vedoucí odd.)
Supervize
GDPR
Gerontologické dny Severozápad
Druhá vlna Covid-19 a jak se na ni připravit
Problematika stresu pracovníků v soc. oblasti a vhodné nástroje pro jeho odbourávání
Týmová a případová supervize pracovních týmů
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Nábory nových pracovníků
Fluktuace pracovníků se v naší organizaci drží stále na nízké úrovni. V roce 2020 se pohybujeme na úrovni 12,14 %, a
to jak pozic pracovníků v sociálních službách, tak v obslužných profesích. Mírný nárůst fluktuace meziročně byl
způsoben odchodem několika pracovníků do starobního důchodu a ukončením pracovního poměru u několika
zaměstnanců, kteří byli v dlouhodobé pracovní neschopnosti (jejich zdravotní stav neumožňuje vykonávat nadále
pracovní pozici).
U pracovníků v sociálních službách vč. aktivizace se nám však daří prakticky okamžitě obsazovat volné pozice novými
uchazeči z blízkého okolí. Trochu problematická je situace u náborů nových zdravotních sester (všeobecná zdravotní
sestra) nebo u sociálních pracovníků. Pro nábory se nám osvědčilo získávat si o nových uchazečích reference z jiných
zařízení (sociální služby, MěN Litoměřice), aktivní využívání zkušební doby – zhodnocení práce a přístupu
zaměstnance ze strany přímého nadřízeného, nabídka zaměstnaneckých benefitů po 2 letech působení u
zaměstnavatele, věrnostních odměn. Využíváme zkrácené pracovní úvazky i ve směnném provozu, nabízíme výhodné
závodní stravování dotované z FKSP, kontinuální vzdělávání zaměstnanců „šité na míru“ potřebám organizace.
Zaměřili jsme se také na investice do zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí zaměstnanců (nové
pracoviště pro zdravotní sestry, vybavení denních místností novým nábytkem, klimatizace v kuchyni aj.).
Při výběru nových pracovníků je kladen důraz na splnění odborné způsobilosti a na osobní přístup. Přednost mají
rovněž uchazeči 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).
Ve druhé části roku jsme realizovali týmovou i případovou supervizi dle aktuální potřeby jednotlivých týmů přímé
obslužné péče. Snažíme se tímto postupem předcházet syndromu vyhoření, podporovat spolupráci v týmech i napříč
jednotlivými úseky, podpořit adaptační proces nových pracovníků atd.
Ve druhém pololetí pokračovalo v naší organizaci vzdělávání pracovníků v kurzech „Emoce v obrazech“ (schopnost
zvládat, ovládat a regulovat své vlastní emoce). Dalším z realizovaných vzdělávacích kurzů byl kurz „Demence
v obrazech“, obsahující praktické příklady formy komunikace u osob s demencí. Oba kurzy získaly od pracovníků
vysoké ohodnocení. Navázali jsme také užší spolupráci s VŠ aplikované psychologie se sídlem v Terezíně. Naši
zaměstnanci i obyvatelé našeho Domova mají možnost navštěvovat odborné přednášky z oblasti psychologie,
psychoterapie aj. na půdě školy.
Zaměstnance odměňujeme mimořádnými věrnostními příspěvky z FKSP a zaměstnaneckými benefity.
Zaměstnanecké benefity se v posledních letech staly oblíbeným nástrojem, jak přilákat nebo udržet stávající
zaměstnance, proto sledujeme aktuální trendy a pravidelně zjišťujeme preference zaměstnanců v této oblasti.
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Aktivity v našem Domově
Přestože loňský rok nepřál běžným volnočasovým aktivitám, aktivizační pracovníci našeho Domova se nikdy
nevzdávají, a tak i v covidové době přemýšleli, jak klienty zabavit a nahradit jim tak aktivity, o které díky omezenému
setkávání přicházeli.
Proto se ve dnech 15. a 16. října uskutečnila vzpomínková a prodejní výstava s názvem „Tak jde čas“. V kavárničce
našeho Domova jsme mohli všichni žasnout nad šikovností klientů a
zaměstnanců, kteří vyráběli funkční hodiny z nejrůznějších materiálů. A tak
zde byly k vidění hodiny malované na plátno i na dřevo, hodiny zdobené
ubrouskovou technikou, ale i háčkované. Nechyběly úžasné kousky z naší
dřevařské, keramické a kreativní dílny, ale třeba i hodiny krajkové z deček
našich babiček, paličkované, pastelkové, andělské nebo hodiny
z obyčejných kolíčků na
prádlo, či ze starého jízdního
kola
nebo
záclonových
kroužků. Bylo jich ještě
mnohem víc. Dohromady se
nám během téměř dvou let,
od vzniku myšlenky na
uspořádání podobné výstavy,
povedlo s klienty vyrobit 93
ks krásných kousků.
A protože tato doba přímo nabádá k tomu, abychom se všichni zastavili a ohlédli se, byly součástí výstavy také již
historické fotografie našeho domova, doplněné o ty současné. Mohli jsme si tak s klienty zavzpomínat na to, jak to
„u nás“ vypadalo třeba před třiceti lety. Úspěch měly i citáty na téma „čas“, které výstavu doplňovaly, a asi každého
přiměly k tomu, aby se zamyslel nad tím, jak se „svým časem“ nakládá.
To, že prohlídka výstavy s ohledem na různá ochranná opatření, probíhala po malých počtech klientů i zaměstnanců,
se ukázalo jako velké plus. Každá skupinka návštěvníků se totiž dokázala vždy na chvilku zcela ztišit a zaposlouchat se
tak do tikotu všech hodin. My už tedy v Domově všichni víme, jak hlasitě a přitom v rytmické melodii náš čas plyne.
I v tomto období jsme úspěšně zvládli přechod na novou verzi informačního
sytému pro vykazování zdravotní a sociální péče Cygnus1 na část nových modulů
v rámci Cygnus2, zaškolování pracovníků a konzultace probíhaly přes Skype. Byla
realizována první část vzdělávání pro zaměstnance v přímé obslužné péči
v těchto kurzech: „Bezpečné přesuny a polohování klientů, Úvod do
problematiky konfliktů a bezpečného zvládání agrese v sociálních službách,
Problematika SQSS v praxi, Kurz bazální stimulace, Demence v obrazech, Emoce
v obrazech, workshop Tibetské mísy, Manažerem bez příkazů a Týmová práce“.
Ve druhém pololetí se také ještě před zavedením nouzového stavu uskutečnily
pravidelné stáže studentů SPGŠ Litoměřice v našem zařízení. V období Covid-19,
kdy studenti již z důvodů nastavených opatření nemohli navštěvovat klienty
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v rámci aktivizačních činností, navazovali kontakt s našimi uživateli a pracovníky prostřednictvím on-line komunikace.
Dovybavili jsme proto potřebnou PC technikou i zbylá pracoviště (dílny na odděleních) tak, aby klienti mohli
komunikovat jak se studenty, tak se svými rodinami nebo opatrovníky. Zahájili jsme také činnost multidisciplinárních
týmů, které řeší rizikové situace s klienty s agresivními projevy a s poruchami chování. Tým dle potřeby svolává
psychoterapeutka (nová pracovní pozice) a jeho součástí je klíčový pracovník, vedoucí oddělení, aktivizační
pracovník, zdravotník (je-li třeba) a sociální pracovník, příp. opatrovník. Jednání multidisciplinárního týmu se účastní i
jednotliví klienti, pokud je to účelné a klient projeví o účast zájem.
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Nabídka aktivizačních činností
Loutková terapie a loutkové divadlo
Klienti Domova ve skupině vytvářejí loutky. Loutka není vytvářena za účelem estetickým, nýbrž terapeutickým, stává
se prostředníkem kontaktu klienta s okolím a s nemocí. Společně připravují scénář divadelního představení, ve
kterém jejich loutky účinkují. Vlastní představení je pak již zakončením společné práce.
Terapie se snaží mimo jiné o zlepšení sebepoznání a přijetí, sebedůvěry, přijetí faktu stárnutí, překonání pocitu
osamění.
Jedná se spíše o formu psychoterapie než výtvarnou techniku, pacienti nemusí mít žádné výtvarné schopnosti.
Člověk si hraje odjakživa, dobrovolně a rád. Ve hře nalézá zábavu, zkušenost, ponaučení, přátele, odpočinek apod.
Hra s loutkami, maňásky a hra v maskách, to všechno jsou prostředky projekce aspektů sebe sama na jiný objekt.
Prostřednictvím loutek lidi o sobě řeknou víc, než by uměli říci sami
o sobě, řeknou víc, než si mnohdy i uvědomují. Loutky jsou pro lidi hračkou, ale i určitou projekcí sebe sama, loutka
je kamarád a v určitém smyslu i vlastní já. Díky loutce dokážou mluvit o sobě, prostřednictvím zástupného předmětu
dokážou komunikovat a navázat kontakt s okolím. Loutka poskytuje určitý odstup, a ono se pak cítí bezpečněji a
může odhalit své niterné zkušenosti, myšlenky. Loutkové divadlo je velmi podobné vyprávění příběhů - člověk
vypravuje vlastní příběh pomocí loutek. Někdy se jim prostřednictvím loutek podaří vyřešit problém či konflikt
v jejich vnitřním nebo i vnějším světě, vyvážit a vstřebat různé aspekty své osobnosti. Divadelní práce zahrnuje
kromě improvizace systematické napodobování. Klienti, kteří nejsou schopni zapojit se do strukturování příběhu,
mohou prostřednictvím divadla - fiktivního světa nacházet a uvědomovat si ten skutečný. Napodobování zvuků či
pohybů lidem pomáhá uvědomit si okolní svět a sebe sama v něm.
Divadlo je a vždycky bylo určitým vyjádřením se o světě, ve kterém žijeme, i o sobě samých. Klienti, kteří mají jen
omezené vyjadřovací prostředky, mohou prostřednictvím divadla svět lépe vnímat a možná i pochopit. Loutkové
divadlo „KOHOUTEK” vzniklo spontánně, jako součást této terapie již v lednu roku 2012. Loutkové herci divadla
vystupovali i ve školce s pohádkou o „Červené Karkulce” a ve škole s pohádkou „Locika“. Každé čtvrtletí je na světě
nová pohádka, kterou potom předvedou ostatním
klientům Domova. Herci se občas prostřídají a každý
z klientů má možnost si to vyzkoušet. Pohádek se již
odehrála spousta například – Sedmikráska, O třech
prasátkách, Perníková chaloupka a jiné.

Arteterapie
Arteterapie je psychoterapeutická metoda využívající uměleckého projevu jako hlavního prostředku poznání a
ovlivnění lidské psychiky i zkvalitnění mezilidských vztahů. Při práci s klienty se využívají výtvarné techniky jako je
malba, kresba, práce s koláží či keramickou hlínou apod.
Podstatným předpokladem arteterapie je především porozumění psychologické řeči umělecké tvorby (významu
barev, forem a linií) a její korespondence s duševním prožíváním. Cílem při tom není vytvořené umělecké dílo, nýbrž
aktivní proces tvorby, který je sám o sobě ozdravný. V současnosti se terapie uměním používá tam, kde není možné
vyjádřit a uvolnit pocity slovy. Má-li člověk svůj duševní svět uchopit a dát mu konkrétní podobu, je náhle řada věcí
viděna v jiném světle. Při tomto novém pohledu na naši osobní situaci se vyjeví spousta nevysloveného, co člověk
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vůbec netušil. A právě toto setkání se sebou samým v jiné rovině prožívání v bezpečném prostoru
arteterapeutického ateliéru, nám může ukázat cestu z našeho trápení
a pomoci k hlubšímu sebepoznání, sebeuvědomění a
následnému láskyplnějšímu sebe přijetí.
Momentálně klienti pracují v šesti skupinách. Skupiny jsou
otevřené – klienti můžou dobrovolně odejit anebo může být
přijatý nový klient do již zavedené skupiny. Tvorby klientů se
nevystavují, jde jen o terapii jako takovou. Arteterapie je
zavedená od května roku 2012.

Malířská dílna
V malířské dílně Domova mají klienti možnost si vyzkoušet různé kreativní techniky (malbu na plátně, prsty, kresbu
tužkou a úhlem, pastelkami, mandaly a nově kreslení a malování na tabletu), včetně kreslení pravou mozkovou
hemisférou.
Klientům promítáme filmy o malování, o dějinách malování a jiných
zajímavostech v této oblasti. Klienti již dvakrát vystavovali své obrazy ve
Faustově domě v Praze. Obě dvě výstavy byly velmi úspěšné. Vloni klienti
vystavovali obrazy v čajovně Hora v Litoměřicích ve spolupráci s Diakonií.
Klienti mají možnost tvořit i v přírodě – malování u jezera Chmelař,
pískovna v Píšťanech, již třetím rokem jezdíme kempovat a malovat do
Brozan, malujeme a grilujeme rádi na naší zahradě. Dílnu navštěvuje
zhruba 20 klientů, prostřídávají se. Každý z klientů pracuje samostatně –
má možnost si zvolit techniku, motiv, materiály.

Multismyslová místnost Snoezelen
Místnost Snoezelen je specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní
zkušenosti. Původním záměrem bylo zaměření na lidi s hlubším mentálním či kombinovaným postižením, a to pro
využití volného času, pro stimulaci a rozvoj smyslových receptorů skrze
své vlastní prožitky a zkušenosti.
V dnešní době se již Snoezelen využívá jak u dětí s postižením, tak u
intaktních dětí, dospělých i v geriatrické oblasti.
Snoezelen slouží k relaxaci, zklidnění, k rozvoji verbální i neverbální
komunikace, ke stimulaci smyslů, k odbourávání rizikových projevů
jedince, posílení schopnosti adaptace, socializace, ke snížení poruch
chování, pozornosti, nesoustředěnosti, k odbourávání impulzivity, k
podpoře kognitivní a emotivní složky osobnosti, přináší nové zážitky a
zkušenosti. Multismyslová místnost v Domově funguje již od roku
2014, je velice oblíbená, navštěvuje jí velká část klientů Domova. Do
vybavení místností patří i barevná projekce, která se všem klientům líbí.
Do místnosti mají možnost chodit ve skupinkách anebo po domluvě i
individuálně. Další novinka je nové masážní křeslo, které se taky
osvědčilo a zájem je taky veliký. Barvu světla a projekci, druh hudby a
vůně si můžou zvolit klienti dle vlastního výběru. Místnost dává
možnost klientům si odpočinout od denního stereotypu, odrelaxovat se
a zapomenout aspoň na chvíli na své starosti a trápení.
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Reminiscence
Vzpomínky, obzvláště ty příjemné, jsou opravdovým motorem v našem životě. Ruku na srdce, kdo z nás občas
nezavzpomíná na krásné chvíle z dřívějška? Ne každému však nabíhají vzpomínky jednoduše. Reminiscenční terapie,
čili vzpomínková terapie, má za úkol vyvolat příjemné vzpomínky a zlepšit aktuální duševní stav jedince. Tato terapie
se uplatňuje především u osob, které trpí Alzheimerovou chorobou, ale také u všech seniorů. Pomocí vzpomínkové
terapie lze vyvolat dávno zapomenuté příjemné vzpomínky a umožnit konkrétním jedincům znovu prožít krásné
chvíle ze svého života. Reminiscenci se v našem zařízení věnujeme již několik let. V r. 2010 jsme vytvořili
reminiscenční neboli vzpomínkovou místnost, kde se pravidelně setkávají menší skupinky klientů.
Místnost je vybavena starým nábytkem a doplňky např. staré nádobí, hodiny, dečky, knihy apod., které seniorům
připomínají jejich mládí. V útulném prostředí obývacího pokoje společně hledáme zajímavá témata z naší historie,
hovoříme o významných svátcích, zajímavých událostech nebo slavných osobnostech. S klienty také pracujeme
s jejich životními příběhy, využíváme osobních fotografií
nebo předmětů, což vede k vybavování pozitivních
vzpomínek na jejich dětství a mládí.
V rámci reminiscence zařazujeme promítání starých filmů,
různé kvízy, křížovky, čtení knih a časopisů a neméně
oblíbené je např. pečení či ruční práce. Příjemnou
atmosféru v reminiscenční místnosti navozuje i poslech
hudby.

Keramická dílna
Cílem provozu terapeutické keramické dílny je rozvoj smyslového vnímání, zručnosti, myšlení, koncentrace a
pracovních dovedností. Práce s hlínou přináší klientům radost, pocit určité kontroly a jistoty, hnětením hlíny stimulují
prsty, dlaně, uvolňují napětí, zlepšují soustředění, motoriku, překonávají ostych. Při skupinové aktivitě nebo práci s
asistentem se u klientů rozvíjí spolupráce a komunikace.
S keramikou se u nás začalo pracovat zhruba v roce 1998. Nejprve jsme na terapeutické dílně 4 odd., kde jsme měli i
keramickou pec. Začínali jsme s úplně jednoduchými výrobky a vše jsme se učili metodou pokus omyl. V roce 2008 se
ve sklepních prostorách otevřela nová keramická dílna, která je plně vybavená pomůckami.
Za ty roky, pomocí terapeutů, dostali klienti praxi a výrobky, které v dílně vyrábějí, již mají opravdu pěknou úroveň.
Vítáme Vás v keramické dílně, která je umístěna ve sklepních prostorách našeho zařízení. Vyrábíme zde dekorativní a
upomínkové předměty např. velikonoční a vánoční dekorace, dekorace do zahrad atp. S těmito výrobky se
prezentujeme na prodejních výstavách.
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Pracujeme ve skupinách pod vedením zkušených pracovnic. Přijďte mezi nás a aktivně využijte volný čas v naší
keramické dílně.

Bohoslužby
Víra není útočištěm pro lidi bez odvahy,
ale je rozšířením života odvážných.
Víra není světlem, které rozptýlí všechny naše temnoty,
ale lampou, která vede naše kroky nocí.
(Papež František,12/2013)

Canisterapie
Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude
tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb. Ale už dávno to není jen o radosti, kterou psi lidem
přináší. Canisterapie může mít formu individuální nebo kolektivní. Využívá se různých druhů plemen, s průkazem
původu, ale i bez něj.
Canisterapie v našem Domově funguje již několik let pod vedením
odborné canisterapeutky. Ve sklepních prostorách se setkává menší
skupina max. 10 klientů. Klienti zde přichází do přímého kontaktu
s canisterapeutickými psy např. formou dotyku, hlazením a česáním srsti
nebo při různých naučených dovednostech psů. Za příznivého počasí pro
klienty a pejsky využíváme i venkovní prostory např. zahradu nebo dvůr
našeho domova. Imobilní a spatně pohybliví klienti mohou využít
individuální canisterapii na oddělení. Při individuální canisterapii se
využívá zejména metoda polohování, která přináší jak psychickou úlevu
tak i snížení svalového napětí a také lepší prokrvení končetin.

Poslech vážné hudby
Poslech vážné hudby navozuje zvláštní stav psychického i fyzického uvolnění. Hudba člověka mobilizuje, zvláště
hudba Wolfganga Amadea Mozarta a Johanna Strausse mladšího. Hudba posiluje paměť, zlepšuje schopnost
soustředění, zvyšuje hladinu endorfinů, posiluje imunitní systém, reguluje stresové hormony. Naše dvouhodinové
společné hudební schůzky probíhají v prostorách Kavárničky Domova. Využíváme interaktivní tabuli s připojením na
internet. Posloucháme s klienty oblíbené skladatele, interprety. Klienti dávají přednost hudbě barokní, romantické i
klasicistní. Posloucháme i hudbu gotickou až po dechovku. Svá posezení si zpestřujeme operami, baletem, muzikály i
filmy o životě hudebních skladatelů, známými divadelními hrami.
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K této široké nabídce hudebních aktivit používáme interaktivní tabuli. Při poslechu hudby si klienti pochutnávají na
malém občerstvení (využití estetiky). S klienty navštěvujeme koncerty vážné hudby, jak v Terezíně, Litoměřicích
(Litoměřické varhanní léto), v Roudnici nad Labem.

Pohybová terapie
Tanečně - pohybovou terapii můžeme považovat za uměleckou terapii, neboť se při ní klient vyjadřuje verbálně i
neverbálně prostřednictvím specifického média, uměleckého – pohybového. Díky využití uměleckých prostředků
dochází k nižší vědomé kontrole projevu emocí uvědomovaných i skrytých, abreakci (odžití emocí), a tím i tedy
k prevenci sociálně méně přijatelného jednání.
Prostřednictvím tanečně-pohybové terapie klient lépe poznává své tělo, svůj pohybový styl a jeho souvislost s
osobnostními rysy a aktuálním emočním stavem. Dochází k propojení pohybu, atmosféry a emoce a přesného
pojmenování. Cílem tanečně - pohybové terapie je umožnit člověku jasnější vnímání a orientaci ve vztazích, vztah
k sobě samému.
Naše pohybová terapie vznikla v roce 2003 skladbou Poupata od Michala Davida na Dni obyvatel. Natolik se zalíbila,
až se pojmenovala názvem Brutto. Na základě úspěšného tanečního
vystoupení jsme se začali pravidelně setkávat.
Klienti tancují do rytmu hudby podle své fantazie, ale i podle
předtancování. Při tematickém tanci ztvárňují své vnitřní pocity a
emoce. Podle přání a zájmů klientů jsou prováděna krátká
uvolňovací dechová cvičení s poslechem relaxační hudby. Tanec si
zpestřujeme zpěvem oblíbených českých i zahraničních interpretů.
V rámci pohybové terapie je i nacvičování tanečního vystoupení na
Den obyvatel např. na skladby Saxana, Bosa nova, Pomáda, Dlouhá
noc, Tepláková souprava aj.. Pravidelné vystoupení si během roku
klienti rádi opět zatancují. Naším heslem a hlavním cílem je radost
z pohybu, vnitřně se uvolnit, načerpat novou vitální sílu a energii.
Během tanečního setkávání vznikají pevná přátelství.

Kapela „Terezky“
„Zhruba před 20 lety v našem domově vznikla kapela Terezky, která měla prezentovat domov hudebně. Tuto kapelu
založila bývalá zaměstnankyně domova a měla ze začátku jen pár členů. Během doby kapela měnila své osazenstvo.
Staří členové odcházeli a přicházeli noví a s nimi se rozšířilo množství a druhy nástrojů, na které hráli. Zpočátku jsme
vystupovali po hospůdkách a tak jsme si vydělávali peníze pro vlastní potřebu. Po nějakém čase nám vedení domova
zakoupilo novou aparaturu, na kterou jsme si museli zvyknout a naučit se jí obsluhovat. Když jsme toho zvládli, začali
jsme vystupovat po různých sociálních zařízeních a na hudebních festivalech.
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Byla to náročná doba, ale měli jsme radost z pozvání a vlastního úspěchu. V současné době mám svůj vlastní nástroj,
na který jsem se naučil hrát a ovládat ho.
Kapela má nyní 6 členů. Ke hraní využívá nástroje jako je basa, baskytara, mandolína, banjo, klávesy, tahací
harmoniku, kytara a jiné ozvučené nástroje, foukací harmonika. Zkoušíme dvakrát týdně a v pondělí odpoledne
zajišťujeme společné zpívání v našem domově. Hraní v kapele mi přináší potěšení potěšeni z hudby, odreagování se
od všedního života a radost z toho, že nás lidi rádi poslouchají.“
Klávesista Pavel Šturma

Divadlo „Termiti“
Tento divadelní soubor vznikl spontánně pro potřeby a ze zájmů klientů
v roce 2000. Časem prošlo souborem mnoho skvělých herců a každý se zapsal do duše diváka něčím výjimečným.
Klienti zde mají možnost vyjádřit své vlastní pocity, emoce, potřeby a vše promítnout do herecké role, kterou si své
vůlí mohou sami vymyslet a ztvárnit.
Tímto dochází k rozvoji vlastní osobnosti a zvýšení celkového sebevědomí klienta.
Jedná se spíše o dlouhodobou spolupráci jednotlivých klientů ve skupině. V
souboru je celkem 6 klientů z kapacitních důvodů při přepravě na různá
vystoupení, ale samozřejmě je možné role nacvičovat v několika různých
alternacích. Zkoušky probíhají 1x týdně, avšak dle potřeby je možné četnost
upravit. Klienti při práci v souboru rozvíjí svou vlastní osobnost, schopnost
komunikovat, vystupovat před obecenstvem. Zbavují se zde ostychu a báze
před lidmi, trénují paměť při nacvičování textů jak dlouhodobou i
krátkodobou. Texty se učí pokud možno nazpaměť. Dále rozvíjí svou fantazii
a vlastní tvořivost při výrobě kulis a kostýmů a v neposlední řadě při psaní
různých scénářů. Součástí divadelní práce jsou různá dramaterapeutická
cvičení, při nichž klienti mají možnost prostřednictvím hry sdělit své touhy,
potřeby, přání, poodhalit své obavy či starosti apod. Dochází zde tedy i k terapeutické činnosti.
Počáteční práce na začátku roku je vždy náročnější. Dlouhá doba se věnuje sepsání scénáře a tématu, kterému se
budeme po celý rok věnovat. Po zpracování základních osnov scénáře a režie se celá skupina začne podílet na výrobě
kulis, kostýmů a pravidelného nacvičování divadelního vystoupení. Při tomto klienti uplatňují vlastní fantazii, často
improvizují, což přináší kolikrát úsměvné situace a to nejen na zkouškách, ale kolikrát i na jevišti... Rádi na to
vzpomínají a těší se na další povedené kousky. Společně sdílí radost z úspěšného vystoupení a nemalou odměnou je
pro každého potlesk diváka.
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Premiérové vystoupení bývá zpravidla na domovské půdě u příležitosti akce „DEN OBYVATEL“.
Dále se účastníme divadelních festivalů: „Cesta k nám“ v Ústí nad Labem, „Umíme se bavit“ v Libochovicích,
„Neseme Vám noviny“ v Praze a Kladně a „Náš svět“ v Žatci.
Na závěr ještě několik názvů tvorby, která již z divadelní dílny vyšla:
Dvanáct měsíčků (2000), Sněhurka a 7 trpaslíků (2001), Zlatovláska (2002), Perníková chaloupka (2003), O princezně
solimánské (2004), Obušku z pytle ven (2005), Královna Ester (2006), O budce (2007), Červená Karkulka (2008),
Šípková Růženka (2009), Dlouhý, Široký a Krátkozraký (2010), Stvoření světa (2011), Příběh o Libuši (2012), Barbie a
Ken (2013), O Rumcajsovi (2014), Hurvínek po letech (2015), O Popelce (2016), Čtyřlístek a dračí zub (2017), O
Budulínkovi (2018)

Cyklistika
Na cyklistické projížďky se snažíme jezdit pravidelně 1x týdně dle
aktuálního počasí. Zpravidla to bývá ve středu v dopoledních hodinách.
Celkem máme k dispozici 10 jízdních kol a v nedávné době byla pořízena
i trojkolka pro dospělé, které mají problém s rovnováhou na klasickém
kole. Dále jako vyvrcholením cyklistické sezony jezdíme 1-2x ročně na
dvoudenní cyklovýlet. Vše potřebné naložíme s sebou do cyklovozíku a
vyrážíme na zhruba 30km trasu tam. Výletu se samozřejmě účastní
klienti, kteří jsou schopni a sami se cítí na takto dlouhý výlet.
Klienti jsou vždy nadšeni a ze svého fyzického výkonu mají
velkou radost. U některých klientů je cyklistika velmi oblíbená
a vyžadována.

Zahrada
Pravidelné využívání zahrady dle zájmů klientů: sportovní hry,
relaxace, opékání a grilování pokrmů, stanování, malování
v přírodě, canisterapie, muzikoterapie, reminiscence,
pěstování zeleniny a bylinek, piknik, sledování zvířat a rostlin
v okolí. Pro imobilní klienty možnost dopravy autem. Je možný
i celodenní pobyt na zahradě. Zahrada je vybavena hygienickým příslušenstvím a zahradním nábytkem.

Truhlářská dílna
Dřevařská dílna je v domově pro klienty otevřena 2x týdně.
Dochází sem především muži, kteří zde pracují každý podle svých schopností a
možností s různým dílenským nářadím. Např. pilky ruční i elektrické, brusky,
vrtačky, hoblovačky apod. Při práci je třeba dbát na zvýšenou bezpečnost při
manipulaci s různým nářadím, a proto nezbytnou součástí jsou ochranné
pomůcky (brýle, ochranné štíty, rukavice) a samozřejmě důkladné uvážení a
posouzení jednotlivých schopností klienta s vybraným nářadím pracovat.
Klienti jsou samozřejmě předem upozorněny na zvýšenou prašnost prostředí a
hluk a je jejich rozhodnutí, zda v danou dobu dílnu navštíví. Lze přistupovat k
práci v dílně i individuálně a přizpůsobit volbu práce klientovi. Např. pokud
nezvládá hlučné prostředí, pak zvolit jeden den pouze tichou práci-natírání
dřeva barvou, vypalování ornamentů apod.
Klienti si při práci procvičují jemnou motoriku, konkrétně při opracovávání
dřeva brusným papírem. Například se musí opracovaných míst dotýkat a sami rozpoznat hrubost materiálu a
potřebu jak dál s ním pracovat. Učí se sami rozhodovat při volbě, co budou vyrábět a s čím daný den budou pracovat.
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V dílně vyrábíme různé upomínkové a dekorační předměty a hračky, ale spolupracujeme i s výtvarnou dílnou, kam
dodáváme vyrobená malířská plátna nebo rámečky na obrazy. Součástí práce v dílně je i rozvíjení výtvarných
schopností klientů, kdy mají možnost vypalovat do dřeva různé ornamenty či obličeje vyrobeným zvířátkům apod.
Práce klienty baví, často si vzpomenou na své dětství či mládí, kdy sami za běžného života doma kutili ve svých
dílničkách. Vzhledem k menší pracovní skupince dochází při práci v dílně často k otevřenější komunikaci ze stran
klientů o jejich problémech, radostech i starostech.

Bazální stimulace
Cílem poskytování péče v oblasti Bazální stimulace je pochopit potřeby klienta porozumět jeho stylu komunikace a
na základě toho mu poskytnout prostor pro orientaci a jistotu a příznivě ovlivnit rozvoj jeho osobnosti. Bazální
stimulace úzce souvisí s činností mozku. S klientem navazujeme komunikaci
na bázi somatické-celková zklidňující koupel, zklidňující masáž těla za
pomoci krémů, koupelové pěny, vonných olejů, mýdel, froté ručníků,
peříček, kožešin, využitím polohování klienta na lůžku dochází k uvolnění
svalového tonusu za přispění polohovacích kompenzačních pomůcek
(polštáře, vaky). Při masáži stimulující dýchání využíváme stimulujících
míčků i technik masáží kolem páteře. Používáme i nástavbové prvky Bazální
stimulace – auditivní (oblíbená hudba klienta, hovor, vyprávění, zpěv),
optická stimulace – sledování (oblíbených předmětů, fotografií, střídání tmy
a světla), olfaktorická stimulace – čichové vnímání (parfémů, deodorantů,
osobních kosmetických přípravků i vůni oblíbeného jídla či nápoje),taktilněhaptickou stimulaci – dotek oblíbených předmětů (knihy, hrnečky,
strukturované látky, věci denní hygieny). V našem Domově provádíme
Bazální stimulaci již od roku 2010 jak na osobním lůžku klienta za dodržení osobní intimity, tak ve speciální místnosti
na masážním lůžku. Personál je neustále odborně proškolován v technikách, které obsahují koncept Bazální
stimulace.

Tvorba interiéru dle specifických potřeb našich klientů
Každý člověk je specifický a může mít úplně jiné potřeby. Proto i cesta k jeho řešení je velmi individuální a vyžaduje,
aby byla „šitá na míru“. Vzhledem k osobnosti člověka a také k situačnímu vývoji jeho zdravotnímu a mentálnímu
stavu.

- 36 -

Domov se zvláštním režimem Terezín
Náměstí Čs. armády 84, 411 55 Terezín
http://www.domovterezin.cz

Pracovní rehabilitace
Souvislá činnost, zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání a uplatnění klientů. V našem zařízení se
snažíme dát šanci a příležitost každému z klientů, který projevuje zájem o pracovní uplatnění. Využíváme dřívějších
klientových pracovních zkušeností a návyků.
V našem Domově je dost příležitostí např.: úklid, pomocnou sílu v kuchyni, mýtí nádobí, práce v knihovně, kadeřnické
služby a spoustu jiné. Taky spolupracujeme i s místními organizacemi, které se soustředí na pracovní a společenské
uplatnění dospělých lidí se zdravotním či sociálním handicapem. Dává jim šanci žít běžným životem, jako ostatní lidé
ve společnosti.

Muzikoterapie
Celostní muzikoterapie je vhodná jak pro děti od nejútlejšího věku, i v prenatálním vývoji, tak pro dospělé i seniory.
Je to neinvazivní, pravohemisférová terapie prospěšná pro zdravé i handicapované klienty s nejrůznějším zdravotním
omezením. Přímým působením kombinací zvuků a vibrací nástrojů s přirozeným laděním a intuitivního zpěvu, které
vytváříme tady a teď, dochází k okamžitému terapeutickému působení a k harmonizaci nejhlubších vrstev osobnosti,
a to díky naprosté abstraktnosti, intuitivnosti a komplexnosti působení na
celou lidskou bytost.
Dlouhodobé účinky muzikoterapie:
podpora a normalizace funkcí imunitního systému, příznivý vliv na průběh
většiny chronických onemocnění, eliminace účinků stresu, rozvoj a
upevnění schopností relaxovat, cesta k hlubokým transpersonálním
prožitkům přesahujícím meze racionální mysli.

Stolní tenis
Hraje se ve sklepních prostorech nebo za hezkého počasí venku na
nádvoří. Klienti si mohou zahrát mezi sebou nebo s pracovníkem.
Trénují na místní turnaj, který se koná jednou za rok nebo na sportovní
hry, za kterými dojíždí, nebo jen tak pro radost.

Klub Métis
Máte chuť si procvičit své mozkové závity? Křížovky, rébusy, skládání slov, sudoku. Nebo si chcete zahrát různé
společenské hry. Navštivte nás na jídelně 3. oddělení v 1. patře.

Interaktivní tabule
Interaktivní tabule je umístěná v kavárničce. Klienti mají
možnost seznámit se a pracovat na interaktivní tabuli. Zde se
mohou aktivně zapojit nebo jen zpovzdálí sledovat
velkoplošnou obrazovku. Tabulí se dá pohybovat dle potřeb
klientů, dá se zvýšit i snížit, díky tomu se klienti na invalidním
vozíčku mohou také zapojit. Tabule nabízí mnoho možností
díky připojení k internetu.
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Promítání dokumentů
Klienti mají možnost vybrat si film, který chtějí sledovat. Nejraději sledujeme přírodopisné nebo cestovatelské
dokumenty. Občas na přání zařadím i něco jiného, třeba jako fantazy film.

Aranžérská dílna
Aranžerská dílna v našem zařízení funguje již několik let. Smyslem úkonů, které v souhrnu vytvoří aranžovaný celek,
není vytvořit nové linie, tvary a barvy, ale použít s invencí ty, které má člověk k dispozici, aby dosáhl estetického
účinku. Takže například zdůrazňuje existující linie tím, že vybírá podobné materiály a zvýrazňuje existující barvy
seskupováním objektů stejných, ale i kontrastních barev.
Estetickým účinkem míníme skutečný, pravdivý a vlivem díla (nikoliv míněním okolí nebo odbornou instrukcí)
indukovaný pocit, který vzniká (nebo nevzniká) v pozorovateli díla.
Obvykle je tohoto účinku dosaženo seskupením barev, tvarů a linií.
Významné úlohy může sehrát efekt překvapení nebo naplnění
očekávání. Výrobky této dílny jsou pravidelně vystavovány na výstavách
a je možnost si výrobky koupit. Každoročně jsou připravovány výrobky
tematicky k danému období (Vánoce, Velikonoce). Dílnu navštěvují spíše
ženy. Pod vedením zkušených zaměstnankyň vznikají výrobky z různých
materiálů. Některé klientky domova zde navazují kontakt s ostatními a
sbírají mezi sebou zkušenosti.

Kreativní dílna
Pro práci s různými materiály, různou technikou byla vytvořena kreativní dílna, kterou můžete navštívit každý den.
V této dílně můžete připravovat loutky, kreslit, navlékat korálky, vytvářet plstěná mýdla, malování na textil.
Pracujeme například i s enkaustikou, betonem nebo kerahmotou.

Šicí dílna
Je součástí kreativní dílny. K dispozici jsou dva šicí stroje, látky, nitě. Svůj
výrobek můžete šít v ruce nebo na stoji. Zkušený pracovník Vám může
pomoci stroj ovládat.

Tělocvična

Máte rádi pohyb, chcete se protáhnout? Proto je tu naše tělocvična,
která je plná různých cvičících strojů – běžící pás či rotoped. Také se
můžete protáhnout při józe. Každý je vítán.
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Fotografický klub
Jste vášnivým fotografem? Rádi koukáte na svět objektivem fotoaparátu? Přijďte se podívat mezi nás. Při dobrém
počasí fotíme venku v přírodě.

Kinokavárna
Pravidelně každý měsíc vždy ve středu v kavárně našeho domova.

Kavárna
Přijďte ochutnat dortík či kávu vždy v pátek 1x za 14 dní.

- 39 -

Domov se zvláštním režimem Terezín
Náměstí Čs. armády 84, 411 55 Terezín
http://www.domovterezin.cz

Několik slov závěrem…
Naší každodenní snahou je vytvořit pro obyvatele Domova klidné, příjemné a podnětné prostředí, které se co nejvíce
přiblíží běžnému způsobu života. Rozšiřujeme skladbu našich aktivizačních a terapeutických činností a investujeme do
jejich vybavení. Specializované dílny, které mohou klienti dle svých preferencí navštěvovat, jsou velmi oblíbené.
Investujeme dále do materiálně technického vybavení Domova, do vybavení společenských místností na odděleních a
klientských pokojů. Podporujeme naše uživatele v rozvoji osobních kompetencí, schopností a dovedností, v rozvoji
verbální i neverbální komunikace, v samostatném pohybu mimo Domov a v rozhodování o záležitostech běžného
života. Naší prioritou je individuální přístup ke každému uživateli naší služby na základě dobrovolnosti a nezávislosti.
Naši klienti využívají nabízených služeb a aktivit na základě svého rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami.
V uplynulém roce jsme byli vystaveni díky průniku nemoci Covid-19 k nám do Domova většímu počtu zátěžových
situací. Byli jsme nuceni přijmout řadu nekomfortních bezpečnostních opatření, ve snaze zabránit rozšíření nákazy
v rámci celého Domova. Ocitli jsme se ze dne na den v první linii bez větších zkušeností s tímto typem nákazy. Díky
obdivuhodnému nasazení našich pracovních týmů a jejich vzájemné spolupráci jsme situaci zvládli se ctí a dovolím si
bez nadsázky tvrdit, že se nám podařilo zachránit řadu životů nejzranitelnějších obyvatel našeho Domova.
Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc v této nelehké době i za ochranné pomůcky, kterými nás během pandemie
řada lidí zásobovala bez nároku na honorář. Děkujeme našim příznivcům a donátorům za podporu, díky níž můžeme
uskutečňovat své další rozvojové záměry a vize. A v neposlední řadě chci poděkovat našemu zřizovateli, hl. městu
Praze, dále Ústeckému kraji, Armádě ČR a obyvatelům města Terezín, kteří nám byli v době „covidové“ nápomocni a
pomohli nám řadu těžkých situací překonat.
Naše plány pro nejbližší období směřují k přípravě transformace naší pobytové sociální služby. Těšíme se na období po
rekonstrukci ostatních budov v běžné zástavbě Terezína, kde by měli v budoucnu žít v samostatných domácnostech
uživatelé s nižší mírou podpory. Také hlavní budova by měla projít postupnou rekonstrukcí směřující k modernizaci a
humanizaci poskytované sociální služby, ke zlepšení prostředí pro život našich klientů i pracovního prostředí
zaměstnanců.
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Po dlouhé době kontaktu on-line
se těšíme na osobní setkání s Vámi! 
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