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Rok 2008 pohledem paní Zdeňky Jurečkové
Jak jsem prožila vánoce……
Máme za sebou rok 2008 a vstupujeme do nového roku 2009. Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům
domova za péči, kterou nám po celý rok věnovali. MUDr. Mezlíkovi, který mě musel v poslední době často
navštěvovat a vždy mi pomohl při bolestech.
Paní MUDr. Škapové, staniční sestře Lubojacké a celému kolektivu sester na oddělení I.
Měly se mnou i s ostatními uživateli moc práce, byly obětavé a moc mi pomohly. Také
o vánočních svátcích měly sestry mnoho práce a to vše zvládaly s úsměvem a s dobrým slovem. Děkuji i
sestře Karáskové, která je mým klíčovým pracovníkem tzv. strážným andělem a tak se stará o nejenom o
mnohá má přání, ale také o to abych se zde cítila opravdu jako doma. Na vánoce nám zhotovila svícen
z větviček a další výzdobu na pokoji. Stará se
o mě pečlivě i o můj volný čas, takže mi nosí z domova časopisy a knížky na čtení. Vrchní sestra nás
navštívila na štědrý den dopoledne a pobesedovala s námi o našich starostech
a radostech. Děkujeme. Rehabilitační sestry s námi celý rok cvičí, vozí nás na různá vystoupení do
kulturního sálu, promítají nám filmy ze své dovolené a nosí nám časopisy. Sestra Olga Volná nám donesla
ochutnat i domácí cukroví. Paní, které mají službu v kuchyni,
nám vaří vodu na kávu a vaří i bylinkové čaje. Paní uklízečky jsou též moc hodné. Páni údržbáři jsou
trpěliví a velice ochotní, opravují, co my pokazíme a vždy s dobrou náladou
a s úsměvem. Starají se, aby nám bylo teplo, odvzdušňují radiátory a dávají vše do pořádku, protože nám je
pořád zima, jako starým lidem, to už tak bývá. Děkujeme i prádelně, pečují
o to abychom měli čisté prádlo.
Děkujeme všem od pana ředitele, pracovníkům v kancelářích, prostě všem, kteří se o nás starají. Velký dík
patří i vedoucí kuchyně paní Janě Liduchové, kuchařkám. Vaří dobré jídlo
a několik druhů diet. Přes týden je výběr ze dvou jídel i to dá jistě mnoho práce. Na ergoterapii napíšeme na
papír co máme rádi a v kuchyni se snaží splnit naše přání.
Jídlo o vánočních svátcích a na Nový rok bylo výborné a všeho bylo dostatek. Cukroví bylo dobré,
děkujeme všem, co cukroví pekli.
Pekl i pan Milan Kuba, proto mi to tak chutnalo. Přišli mnozí zaměstnanci v sobotu ve svém volnu. Panu
Milanovi děkujeme za krásné vánoční vydání novin „PLKY“. Byly pěkné
a hlavně modlitba!! Naši pracovníci na ergoterapii pan Milan, paní Renátka, paní Věrka nám velice
zpříjemňují život. Po celý rok s námi pracují v dílničce, kde vyrábíme krásné věci.
Vaří nám při práci čaj, kávu, pečou cukroví, bramborové placky, jablka v županu, langoše
a jiné dobrůtky. Nosí nám z domova časopisy. Připravují kulturní místnost na různé kulturní akce a vozí nás
tam. Před vánocemi měly tolik práce, že chodily domů večer. Vyráběly se adventní věnce, zdobily
stromečky, uspořádaly vánoční jarmark. Za peníze, které se vydělaly, koupily kalendáře všem, kteří přiložili
ruku k dílu. Uspořádaly 3x posezení s pohoštěním
a kulturním vystoupením před vánočními svátky a malý silvestr. Zazpívali jsme si u kytary, pohoštění bylo
bohaté, bylo něco i do skla. To se potom dobře zpívá. Před silvestrem bouchlo i šampaňské. Popřáli jsme si
štěstí do nového roku a dostali jsme papírového hezkého andělíčka. Na svátek sv. Mikuláše chodili naši
ergoterapeuti v maskách a předávali nám dárky
za domov. Nejhezčí byl anděl Milan, Mikuláš paní Věrka a čert, toho jsem se bála i já tak byl strašný. Prošli
všechny pokoje celý domov. Bylo to překrásné. Navštívilo nás v tomto vánočním období i mnoho zpěváků,
dětí, Pržňanky, mládež z frýdlantské farnosti, pan Kaňák se zpěváky a housličky. Prožili jsme krásné
vánoční svátky. Děkujeme všem, kteří se o to postarali a také pracovníkům na ergoterapii, za vše co pro nás
dělají. Umí to výborně. Život v domově je pestrý, stále se něco děje. Ještě jednou děkuji všem, co o nás
pečují. Přeji hodně štěstí do Nového roku. Věřím, že se tady o příštích vánocích zase sejdeme. Moc bych si
to přála.
Vděčná obyvatelka
Jurečková Zdeňka

1. Poslání Domova pro rok 2009
V roce 2008 došlo k výrazné změně v organizaci sociálních služeb poskytovaných v Domově. Závěr roku
byl ve znamení příprav, technických i organizačních, na registraci nové sociální služby „domov se zvláštním
režimem“. Tento typ služby je pro Domov nepostradatelnou skutečností pro jeho další rozvoj. Rozšířili jsme
tak možnost přijímat další zájemce o pobyt v našem zařízení sociálních služeb.
Motto, které se kdysi stalo naším společným mottem, zůstává:
„ Místo, kde porozumění, pohoda a péče nejsou pouhá slova.“
Domov pro seniory ve Frýdlantu nad Ostravicí (dále jen Domov) je pobytové zařízení, které vytváří
podmínky pro kvalitní a důstojný život uživatelům v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, celoročně s
orientací na uživatele se sníženou soběstačností a schopností sebeobsluhy. Služby jsou cíleně zaměřené na
pomoc při zvládání běžných životních potřeb, o které se uživatel, vzhledem ke svému věku a zdravotnímu
stavu, již nemůže sám starat, uživatelům se zhoršenou orientací z důvodu onemocnění lehčí formou stařecké
demence a ostatními lehčími typy demencí, lehčí duševní poruchou v kombinaci se získaným tělesným
postižením. Uživatelům v Domově poskytujeme sociální služby s respektem a úctou k jedinečnosti člověka.
Domov poskytuje tyto sociální služby:
domov pro seniory s kapacitou 71 osob
domov se zvláštním režimem s kapacitou 35 osob
V poslání se odráží smysl existence zařízení - umožnit uživatelům Domova prožít důstojný a podle
jejich přání i aktivní život, odstranit bariéry předsudků a společenských stigmat.
Poslání reaguje na potřeby společnosti i konkrétních cílových skupin - potřeba společnosti - pomoci
lidem, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí, nejsou schopni se o sebe postarat; potřeba seniorů –
důstojnost, aktivita, sociální vztahy, potřeba smyslu života.

2. Domov v roce 2008
Aktivity:
a) Uživatelé služby – pro uživatele služby se jednalo o náročný rok, kdy se seznamovali s procesem
individuálního plánování a s vlastním procesem změny smýšlení (od pasivního očekávání
k aktivnímu přemýšlení, promýšlení a prožívání života). Stejně jako v roce 2007 byly pro uživatele a
s uživateli plánovány a realizovány společné kulturní, společenské i sportovní akce. Příkladem
mohou být hromadné i individuální výlety (společný výlet za poznáním míst, odkud většina uživatelů
pochází a které se za poslední roky výrazně změnily oblast Nošovic, přehrada Šance, Čeladná,
skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. Ze sportovních akcí to byly turnaje v kuželkách a v „Člověče,
nezlob se“. Příkladem společné akce Domova pro seniory a farnosti Frýdlantu je už tradiční „Den
matek“ pořádaný v Domově za účastí různých spolků z Frýdlantu a okolí. Pro některé uživatele byla
výrazným prožitkem týdenní dovolená na chatě v Beskydech. Nevšedním zážitkem se dovolená stala
pro ty, kteří byli na dovolené poprvé v životě. V roce 2008 se uskutečnilo 22 společných akcí, z toho
byly dva celodenní výlety a čtyřdenní dovolená.

Den farnosti/Den matek/Den otevřených dveří Domova, 11. 5. 2008

Z výletu po okolí (Nošovice, přehrada Šance, Čeladná, Cyrilka), 29. 5. 2008

Dovolená na Pstruží, 23. 6. - 26. 6. 2008

b) Zaměstnanci - zaměstnanci se v roce 2008 stali hnacími motory procesu změny sociální služby
v oblasti individuálního plánování jako klíčoví pracovníci. Vedoucí pracovníci se seznamovali
s principy kontroly a jejího konkrétního provádění. V roce 2008 byla provedena neformální
dotazníková šetření spokojenosti uživatelů služby i zaměstnanců. Aktivní pracovní týmy pracovníků
v přímé péči se podílely na tvorbě pravidel a metodických postupů z oblasti poskytovaných služeb. V
rámci předávání si informací byl zaveden systém pracovních porad na všech úrovních v oblasti přímé
péče.
V rámci péče o uživatele sociální služby a vytváření vhodných pracovních podmínek byly instalovány
pracovní pomůcky a vhodné interiérové vybavení na některých provozních úsecích.
Poskytované služby
a) Kvalita služby – rok 2008 byl zaměřen na realizaci procesu individuálního plánování a spolu s tím
zvýšené aktivity ze strany uživatelů služby i ze strany zaměstnanců. Práce byly zaměřeny na
uspokojování individuálních potřeb uživatelů služby a jejich návaznou aktivizaci. Tomuto procesu
předcházel proces tvorby pravidel a metodik pro úspěšnou realizaci principů zvyšování kvality života
v Domově v souladu se základními zásadami zákona o sociálních službách a posláním Domova.
Tvorby pravidel a metodik se účastnila převážná část zaměstnanců v přímé péči a někteří uživatelé
služeb. Zároveň rok 2008 byl rokem aktualizace již přijatých pravidel. V druhé polovině roku jsme
se zaměřili na přípravu registrace návazné sociální služby „domov se zvláštním režimem“.
Tato aktivita se uskutečňovala v diskuzích nad posláním domova, stanovením okruhu osob, kterých
by se nově registrovaná služba týkala, diskuzí s uživateli služeb. Ke konci roku se uskutečnily i
kroky k nutným, technickoorganizačním změnám a ve způsobu materiálně technického zabezpečení
(úprava některých částí objektu Domova).
Domov (pověření pracovníci), stejně jako v roce 2007 se aktivně zapojil do komunitního plánování
v rámci pověřené obce s rozšířenou působností Frýdlant nad Ostravicí.
b) Vzdělávání – zaměstnanci procházeli v průběhu roku 2008 školeními, kterými si doplňovali a
zdokonalovali své znalosti i schopnosti, především v komunikaci s uživateli služeb a sami mezi
sebou, v oblasti procesu individuálního plánování a ochrany práv uživatelů služby. Bylo realizováno
6 společných školení. Další vzdělávání bylo realizováno formou individuálního doplňování si
znalostí podle potřeb jednotlivců. Ke konci roku byl zaveden systém odměňování pracovníků
v přímé péči, který obsahuje i položky nutného vzdělávání se a osobního rozvoje.
c) Supervize – V průběhu roku 2008 pokračovala aktivita supervize vedoucích pracovníků Domova.
Na ni navázala aktivita supervize jednotlivých pracovních týmů pracovníků v přímé péči.
Uskutečnila se 4 supervizní setkání vedoucích pracovníků a v druhé polovině roku 2 setkání
pracovníků v přímé péči.

3. Výsledky hospodaření za rok 2008

Hospodářský výsledek - jeho zdroje a výdaje celkem (v tis.Kč) :
rozpočet

skutečnost

Celkové výnosy

30 507

35 368

Celkové náklady

30 507

34 816

0

552

Hospodářský
výsledek

Ekonomika
a) Provoz
Původně předpokládaný vyrovnaný rozpočet ve výši 30507 tis Kč byl navýšen v oblasti vlastních příjmů
z hospodářské činnosti a z příspěvků na péči. Dosáhl celkové výše za rok 2008 35368 tis Kč. Náklady
v roce 2008 dosáhly částky 34816 tis Kč. Zvýšené náklady byly zapříčiněny především zvýšenými výdaji
v oblasti energií a dodávaného tepla. Zároveň se na objektu projevilo navýšení nákladů v opravě havárií na
vodovodním a tepelném řádu. Navýšení bylo způsobeno i nutnými obměnami zastaralého materiálně
technického vybavení Domova.
b) Investice
V roce 2008 jsme zakoupili vybavení pro stravovací provoz (konvektomat), další investiční náklady
spočívaly v technickém zhodnocení majetku Domova (počítačová síť,…) a v přípravě investičního projektu
(dokumentace) „Klášter bez bariér“, který spočívá v bezbariérových úpravách - přístupů k Domovu a
v Domově. Celkové investiční náklady v roce 2008 dosáhly částky 496 tis Kč. Investice byly kryty z „Fondu
reprodukce majetku“ Domova.

4. Co chystáme v roce 2009?
Rok 2009 – v únoru 2009 jsme podali žádost o registraci služby „domov se zvláštním režimem“.
V tomto roce se zaměříme především na stabilizaci III. úseku – domov se zvláštním režimem a na
další zkvalitňování života uživatelů i zaměstnanců Domova s důrazem na růst procesu aktivizace
uživatelů služby, aplikace principů individuálního plánování, vzdělávání se a průzkumu spokojenosti
uživatelů služby i zaměstnanců a následné realizace těch opatření, které povedou ke zkvalitnění
života v Domově a jsou v jeho možnostech.
Z investičních aktivit, které připadají v úvahu v roce 2009, se mezi hlavní řadí rekonstrukce
osobního výtahu a bezbariérových přístupů k Domovu a v Domově.
Tyto aktivity jsou vyvolány skutečností, že Domov je místem setkávání nejrůznějších dobrovolných
spolků (senior klub, svaz tělesně postižených osob, svaz civilizačních chorob, svaz diabetiků, a další
kulturních a zájmových spolků ve Frýdlantu a okolí.
Jednou z důležitých oblastí, které bychom se chtěli v roce 2009 věnovat je i přeměna vícelůžkových
pokojů na ménělůžkové s vyšším standardem.
Doposud se nepodařilo zřizovateli Městu Frýdlantu nad Ostravicí vyřešit převod objektu na město a
započít s realizací záměru celkové rekonstrukce Domova na koedukované zařízení sociálních služeb.

5. Osoby, kontakty

funkce

titul, jméno, příjmení

telefon

Ředitel:
Ekonom:
Vedoucí domova:
Vedoucí kuchyně:
Vedoucí prádelny:
Sociální pracovnice:

Ing. Jiří Hořínek
Jiří Svěch
Jarmila Běčáková
Jana Liduchová
Věra Pilchová

558 441 614
558 411 610
558 441 636
558 441 617
558 441 633

jiri.horinek@domovfrydlantno.cz
jiri.svech@domovfrydlantno.cz
jarmila.becakova@domovfrydlantno.cz
jana.liduchova@domovfrydlantno.cz
vera.pilchova@domovfrydlantno.cz

-

Lenka Šimíková
Dana Blahutová
Mgr. Zuzana Poppek
Jan Pyško

558 441 639
558 441 611
558 441 612
558 441 612

lenka.simikova@domovfrydlantno.cz
dana.blahutova@domovfrydlantno.cz
zuzana.poppek@domovfrydlantno.cz
jan.pysko@domovfrydlantno.cz

recepce/spojovatelka
fax
web

558 441 611
558 441 625

domov@domovfrydlantno.cz

pro práci s žadateli o umístění
pro hospodářské záležitosti

Projektový manažer:
Technický pracovník:
Domov pro seniory:

e-mail

www.domovfrydlantno.cz

Závěrečné slovo
Co říci na závěr a abych se ale zase moc neopakoval?
Určitě je na místě poděkovat všem, kteří na provoz Domova přispěli a přispívají: Ministerstvu práce
a sociálních věcí, Městu Frýdlant nad Ostravicí jako zřizovateli, všem malým i větším dárcům.
Děkuji našim zaměstnancům, kteří mi připravili krásné chvíle. Krásné chvíle určitě připravili i našim
uživatelům.
A v neposlední řadě děkuji našim uživatelům, těm, kteří tady žijí a pro které jsme tady i my
zaměstnanci. Za jejich trpělivost a čas od času slova uznání, která jsou pro nás, kteří zde pracujeme
velkým povzbuzením a inspirací do dalších pracovních dnů.
A my zaměstnanci bychom rádi chtěli sdělit své poselství směrem ven: pracujeme tu rádi a práce nás
těší, i když i my můžeme někdy klopýtnout.
Jiří Hořínek, ředitel

duben 2009

Dárci, kteří v roce 2008 přispěli na provoz
Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí

*
Peněžní dary

JUDr. Vladimír Novobilský
Helena Blahutová
Pharm.Dr. Věra Šigutová
Obec Dobrá
Jiří Štivar
Vítězslav Němec
Jiří Klimunda

20000
20000
10000
8000
5000
2000
100

Věcné dary

INTER META Ostrava, s.r.o.
AutoCont CZ, a.s.

zdravotnický vozík
počítač

*
Všem upřímné díky

25547
2000

Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí je příspěvkovou organizací
Města Frýdlantu nad Ostravicí.
Domov byl zřízen na základě usnesení zastupitelstva
Města Frýdlantu nad Ostravicí dne 1. 7. 1992.
V souladu se zákonem o sociálních službách má Domov registrovanou službu
„domovy pro seniory“ pod identifikátorem 7110344
„domov se zvláštním režimem“ pod identifikátorem 6969901.

*

Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí
IČO: 00847020
Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Telefonické spojení: +420 558 441 611
E-mail: domov@domovfrydlantno.cz
Web: www.domovfrydlantno.cz

Bankovní spojení: č. ú. 36031781/0100, Komerční banka, pobočka Frýdlant nad Ostravicí

