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Charakteristika organizace
Organizace:

SeniorCentrum Skuteč
Smetanova 946
539 73 Skuteč
IČ: 75016541
tel.: 469 699 900
fax: 469 699 961
mobil: 602 161 184
e-mail: dd.skutec@tiscali.cz
www.scskutec.cz
ředitel: Josef Tumpach

Zřizovatel:

Město Skuteč
Palackého nám. 141
539 73 Skuteč
IČ: 00270903
tel.: 469 350 385

Město Skuteč zřídilo 12. 9. 2002 SeniorCentrum Skuteč jako příspěvkovou organizaci za
účelem zajištění sociální pomoci starým a zdravotně postiženým občanům a občanům, kteří se
ocitli v obtížné životní situaci nebo v ní žijí.
SeniorCentrum Skuteč vystupuje v právních vztazích jako samostatná jednotka s vlastní
právní subjektivitou, v rozsahu daném zřizovací listinou a jejími doplňky. Při plnění svých
úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy, pokyny a usneseními zřizovatele. Svými
souhrnnými finančními prostředky je SeniorCentrum Skuteč napojeno na rozpočet města
Skuteč.
Předmětem činnosti SeniorCentra Skuteč je poskytovat služby sociální péče v tomto rozsahu:
poskytování pobytové péče starým občanům města Skutče a integrovaných obcí a se
souhlasem zřizovatele i ostatních obcí,
poskytování služeb pečovatelskou službou v terénu.
Podle zákona 108/2006 Sb. je SeniorCentrum Skuteč registrovaným poskytovatelem služeb
Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením a Pečovatelská služba.
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Domov pro seniory
Posláním domova pro seniory je poskytování
pobytové služby seniorům, kteří potřebují pomoc
a nezvládají pobyt v původním prostředí. Naší
snahou je spokojenost našich klientů, přiblížení
domácího prostředí.

Místo a dostupnost, kapacita
Město Skuteč je dobře dostupné autem i autobusem.
Organizace je umístěna ve vzdálenosti cca 500 m od
centra.
Službu Domov pro seniory poskytujeme ve dvou
budovách, středisko DD (50 lůžek) a středisko PE (65 lůžek).

Časový rozsah
Sociální služba je poskytována 24 hodin denně. Rozsah služeb je sjednán s klientem
individuálně. Vychází z potřeb klienta, s ohledem na možnosti Poskytovatele.

Okruh osob
Služby poskytujeme osobám starším 60ti let, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby a nejsou
schopny za pomoci rodiny a dostupných terénních a ambulantních služeb zůstat ve svém
domácím prostředí. Přednostně je služba poskytována občanům Skutče a spádových obcí.
Služby neposkytujeme osobám, u kterých byla zjištěna akutní fáze psychiatrického
onemocnění, které se může projevit agresivním jednáním, směřujícím k ohrožení vlastního
zdraví, zdraví klientů a zaměstnanců nebo k poškození majetku, osobám, které obtěžují,
omezují nebo ohrožují okolí či vlastní osobu. V případě, že se uvedené situace projeví během
pobytu, je každý případ posuzován jednotlivě.
Služba je poskytována na základě smlouvy. Jednáním se zájemcem je pověřen ředitel, sociální
pracovník a vrchní sestra. Sociální pracovník vede evidenci žádostí, ze které je v případě
uvolněného místa vybrán vhodný uchazeč. Kritéria výběru jsou: vhodnost ve vztahu ke
spolubydlícímu, naléhavost jednotlivých případů, trvalé bydliště ve Skutči nebo v integrované
obci, doba, po kterou je podána žádost.
Smlouva zohledňuje individuální požadavky osoby, která o poskytování služby žádá, vždy
s ohledem na personální a finanční možnosti organizace.

Popis realizace
Péče je klientům poskytována formou zdravotní péče, ošetřovatelské péče, ošetřovatelské
rehabilitace a aktivizace, a to v rozsahu odpovídajícím jejich zdravotnímu stavu a potřebám.
Sociální službu poskytujeme v souladu s osobním cílem popsaným v individuálním plánu. Pro
účely individuálního plánování je každému klientovi při nástupu přidělen klíčový pracovník.
Jeho úkolem je být prostředníkem mezi klientem a ostatními pracovníky Poskytovatele. Spolu
s klientem stanovuje cíle péče a plánuje průběh sociální služby, a to v návaznosti na zdroje a
možnosti, které by k dosažení vytyčených cílů měly vést.
Zdravotní a ošetřovatelská péče je poskytována nepřetržitě. Klientům poskytujeme pomoc při
provádění osobní hygieny a běžných úkonů péče o svou osobu, každodenní úklid a praní
prádla.
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Podporujeme klienty v kontaktu s rodinou a okolím. Pravidelně pořádáme akce podporující
aktivitu klientů. Umožňujeme návštěvy koncertů, divadla, obchodů, pořádáme přednášky,
navštěvují nás žáci mateřských, základních a
uměleckých škol.
Klientům
zprostředkováváme
kontakt
s
dobrovolníky, pravidelně k nám také dojíždějí
dobrovolníci z canisterapeutických sdružení.
Pravidelně dochází do našeho zařízení pedikérka a
kadeřnice. Pravidelně se u nás konají bohoslužby
(střídají se bohoslužby katolické a evangelické).
Lékařská péče je zajišťována praktickým lékařem.
Jeho ordinační hodiny pro naše klienty jsou 2x
týdně. Pravidelně každý měsíc navštěvují naše
zařízení specialisté v oborech psychiatrie, neurologie a léčba bolesti. K odborným lékařům je
zajištěn odvoz a v případě potřeby i doprovod.

Materiální a technické zabezpečení
Ubytování poskytujeme ve dvou budovách, středisko DD a středisko PE.
Středisko DD (Smetanova 946) bylo otevřeno 19. 10. 2002 v nově postavené budově. Je zde
poskytována služba Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením.
Ve středisku DD jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Pro Domov pro seniory je
vyhrazeno 50 lůžek, pro Domov pro osoby se zdravotním postižením je vyhrazeno 30
lůžek. Pokoje jsou koncipovány jako bytové buňky, každá buňka je tvořena dvěma pokoji, je
obsazena 2 – 3 obyvateli a je vybavena sociálním zařízením.
Středisko PE (Smetanova 914) bylo otevřeno 13. 12. 1996. Do roku 2006 mělo statut
penzionu pro důchodce, kde bylo poskytováno ubytování a Pečovatelská služba. Od roku
2007 je i zde poskytována služba Domov pro seniory.
Ve středisku PE je 23 lůžek na jednolůžkových pokojích, 30 lůžek na dvoulůžkových
pokojích a 12 lůžek na apartmánových pokojích. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení.
Pokoje jsou vybaveny nábytkem, podle potřeby doplněným o polohovací postele. Klient si
může vzít s sebou vlastní televizi, varnou konvici,
rádio, lednici, obrazy, květiny apod. Obě budovy
mají na každém patře centrální koupelny,
společenské místnosti a prostory, k dispozici
klientům je tělocvična.
Rodinným příslušníkům umožňujeme neomezené
návštěvy během dne nebo také možnost přespání
v hostovském pokoji.
V přízemí jedné z budov je veřejný plavecký bazén,
který mají možnost využívat i naši klienti.
Venkovní prostory jsou vybaveny pergolami a
lavičkami.
Stravování zajišťujeme ve vlastní, moderní kuchyni nepřetržitě. Zajišťujeme pět jídel denně,
včetně dietního stravování. Na každém patře je jídelna, kde jsou klientům podávána hlavní
jídla. Po celý den je klientům zajišťován dostatek tekutin.
Pro praní a žehlení prádla máme v každé budově vybavenu prádelnu.
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Pro potřeby klientů a služební účely máme k dispozici
osobní automobily.
Pro pohyb s imobilními klienty máme k dispozici
mechanická zvedací zařízení, klientům zapůjčujeme
kompenzační pomůcky.

Inspekce kvality
U služby domov pro seniory byla provedena inspekce
kvality poskytování sociálních služeb. V červnu 2009
byla inspekce úspěšně ukončena.

Statistiky k 31. 12. 2011
Počet klientů a průměrný věk:
muži
ženy
celkem

počet
23
88
111

průměrný věk
78,8
82,6
81,8

Věková pásma a počty klientů:
27 – 65 let
66 – 75 let
76 – 85 let
86 – 95 let
nad 95 let

6
13
60
31
1
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Domov pro osoby se zdravotním postižením
Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytování pobytové služby
osobám, které potřebují pomoc a nezvládají pobyt v původním prostředí z důvodu svého
zdravotního postižení. Naší snahou je spokojenost našich klientů, přiblížení domácího
prostředí.

Místo a dostupnost, kapacita
Město Skuteč je dobře dostupné autem i autobusem.
Organizace je umístěna ve vzdálenosti cca 500 m od
centra.
Službu Domov pro osoby se zdravotním postižením
poskytujeme v budově střediska DD, kapacita služby
je 30 lůžek.

Časový rozsah
Sociální služba je poskytována 24 hodin denně. Rozsah služeb je sjednán s klientem
individuálně. Vychází z potřeb klienta, s ohledem na možnosti Poskytovatele.

Okruh osob
Služby poskytujeme osobám se zdravotním postižením, které potřebují pomoc jiné fyzické
osoby a nejsou schopny za pomoci rodiny a dostupných terénních a ambulantních služeb zůstat
ve svém domácím prostředí. Přednostně je služba poskytována občanům Skutče a spádových
obcí. Služba je poskytována osobám starším 45ti let.
Služby neposkytujeme osobám, u kterých byla zjištěna akutní fáze psychiatrického
onemocnění, které se může projevit agresivním jednáním, směřujícím k ohrožení vlastního
zdraví, zdraví klientů a zaměstnanců nebo k poškození majetku, osobám, které obtěžují,
omezují nebo ohrožují okolí či vlastní osobu. V případě, že se uvedené situace projeví během
pobytu, je každý případ posuzován jednotlivě.
Služba je poskytována na základě smlouvy. Jednáním se zájemcem je pověřen ředitel, sociální
pracovník a vrchní sestra. Sociální pracovník vede evidenci žádostí, ze které je v případě
uvolněného místa vybrán vhodný uchazeč. Kritéria výběru jsou: vhodnost ve vztahu ke
spolubydlícímu, naléhavost jednotlivých případů, trvalé bydliště ve Skutči nebo v integrované
obci, doba, po kterou je podána žádost.
Smlouva zohledňuje individuální požadavky osoby, která o poskytování služby žádá, vždy
s ohledem na personální a finanční možnosti organizace.

Popis realizace
Péče je klientům poskytována formou zdravotní péče, ošetřovatelské péče, ošetřovatelské
rehabilitace a aktivizace, a to v rozsahu odpovídajícím jejich zdravotnímu stavu a potřebám.
Sociální službu poskytujeme v souladu s osobním cílem popsaným v individuálním plánu. Pro
účely individuálního plánování je každému klientovi při nástupu přidělen klíčový pracovník.
Jeho úkolem je být prostředníkem mezi klientem a ostatními pracovníky Poskytovatele. Spolu
s klientem stanovuje cíle péče a plánuje průběh sociální služby, a to v návaznosti na zdroje a
možnosti, které by k dosažení vytyčených cílů měly vést.
Zdravotní a ošetřovatelská péče je poskytována nepřetržitě. Klientům poskytujeme pomoc při
provádění osobní hygieny a běžných úkonů péče o svou osobu, každodenní úklid a praní
prádla.
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Podporujeme klienty v kontaktu s rodinou a okolím. Pravidelně pořádáme akce podporující
aktivitu klientů. Umožňujeme návštěvy koncertů, divadla, obchodů, pořádáme přednášky,
navštěvují nás žáci mateřských, základních a uměleckých škol.
Klientům zprostředkováváme kontakt s dobrovolníky, pravidelně k nám také dojíždějí
dobrovolníci z canisterapeutických sdružení.
Pravidelně dochází do našeho zařízení pedikérka a kadeřnice. Pravidelně se u nás konají
bohoslužby (střídají se bohoslužby katolické a evangelické).
Lékařská péče je zajišťována praktickým lékařem. Jeho
ordinační hodiny pro naše klienty jsou 2x týdně. Pravidelně
každý měsíc navštěvují naše zařízení specialisté v oborech
psychiatrie, neurologie a léčba bolesti. K odborným lékařům
je zajištěn odvoz a v případě potřeby i doprovod.

Materiální a technické zabezpečení
Ubytování poskytujeme v budově střediska DD.
Středisko DD (Smetanova 946) bylo otevřeno 19. 10. 2002 v
nově postavené budově. Je zde poskytována služba Domov
pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením.
Ve středisku DD jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje.
Pro Domov pro seniory je vyhrazeno 50 lůžek, pro Domov
pro osoby se zdravotním postižením je vyhrazeno 30 lůžek. Pokoje jsou koncipovány jako
bytové buňky, každá buňka je tvořena dvěma pokoji, je obsazena 2 – 3 obyvateli a je
vybavena sociálním zařízením.
Pokoje jsou vybaveny nábytkem, podle potřeby
doplněným o polohovací postele. Klient si může vzít
s sebou vlastní televizi, varnou konvici, rádio,
lednici, obrazy, květiny apod. Na každém patře jsou
centrální koupelny, společenské místnosti a
prostory. Klientům je dispozici tělocvična.
Rodinným příslušníkům umožňujeme neomezené
návštěvy během dne nebo také možnost přespání
v hostovském pokoji.
V přízemí budovy je veřejný plavecký bazén, který
mají možnost využívat i naši klienti.
Venkovní prostory jsou vybaveny pergolami a lavičkami.
Stravování zajišťujeme ve vlastní, moderní kuchyni nepřetržitě. Zajišťujeme pět jídel denně,
včetně dietního stravování. Na každém patře je jídelna, kde jsou klientům podávána hlavní
jídla. Po celý den je klientům zajišťován dostatek tekutin.
Pro praní a žehlení prádla máme v každé budově vybavenu prádelnu.
Pro potřeby klientů a služební účely máme k dispozici osobní automobily.
Pro pohyb s imobilními klienty máme k dispozici mechanická zvedací zařízení, klientům
zapůjčujeme kompenzační pomůcky.

SeniorCentrum Skuteč 11
Výroční zpráva 2011

Inspekce kvality
U služby domov pro osoby se zdravotním postižením byla v dubnu 2011 úspěšně provedena
inspekce kvality poskytování sociálních služeb.

Statistiky k 31. 12. 2011
Počet klientů a průměrný věk :
muži
ženy
celkem

počet
8
20
28

průměrný věk
76,2
79,6
78,6

Věková pásma a počty klientů:
27 – 65 let
66 – 75 let
76 – 85 let
86 – 95 let
nad 95 let

4
6
11
7
0
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Pečovatelská služba
Posláním pečovatelské služby SeniorCentra
Skuteč je poskytování terénní služby
uživatelům, kteří potřebují pomoc další osoby
k zajištění svých potřeb a žijí ve svém
přirozeném prostředí. Naší snahou je doplnit
chybějící schopnosti a dovednosti uživatele,
doplnit pomoc a podporu rodiny.

Místo a dostupnost, kapacita
Město Skuteč je dobře dostupné autem i
autobusem. Organizace je umístěna ve vzdálenosti cca 500 m od centra.
Kapacita pečovatelské služby je 65 klientů.

Časový rozsah
Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 7.00 do 14.30. Rozvoz obědů je od
10.30 do 13.30. Rozsah služeb vychází z potřeb klienta je sjednán s klientem individuálně.
Služba je podle provozních podmínek časově přizpůsobena potřebám a požadavkům klientů.

Okruh osob
Službu poskytujeme občanům města Skutče a přidružených obcí (Hněvětice, Lažany, Lešany,
Lhota u Skutče, Nová Ves, Přibylov, Radčice, Skutíčko, Štěpánov, Zbožnov, Zhoř, Žďárec u
Skutče), kteří:
reálně potřebují z důvodu vysokého věku pomoc další osoby k zajištění svých potřeb
(péče o vlastní osobu, domácnost, stravování, kontakt se společenským prostředím) a
žijí ve svém přirozeném prostředí,
potřebují v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby k zajištění svých
základních životních potřeb a žijí osaměle.
Pečovatelská služba je poskytována osobám starším 45ti let.
Službu neposkytujeme:
osobám s projevy agresivity směřující k ohrožení vlastního zdraví, zdraví zaměstnanců
nebo k poškození majetku,
osobám v karanténě,
osobám, které vyžadují nepřetržitý dohled,
osobám zcela soběstačným.

Popis realizace
Jednáním se zájemcem je pověřen ředitel a sociální pracovník. Sociální pracovník vede
evidenci žádostí a provádí sociální šetření buď v domácnosti žadatele, nebo u Poskytovatele.
Při šetření je s žadatelem domluven rozsah služeb, které mu budou poskytovány, stejně jako
podmínky úhrady za služby. Na základě tohoto šetření bude sepsána Smlouva o poskytování
pečovatelské služby, ve které bude stanoven druh a rozsah úkonů, cena za tyto úkony,
informace o datu zahájení služby a další ujednání.
Sociální pracovník při podpisu Smlouvy seznámí klienta s obsahem smlouvy a jejími
přílohami. Zároveň představí pečovatelku, která bude ke klientovi docházet a současně bude
tzv. „klíčovým pracovníkem“ klienta. Klíčový pracovník koordinuje poskytované služby
klientovi, iniciativně si všímá jeho potřeb a spokojenosti, hájí jeho zájmy.
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a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití. Pečovatelka podle potřeby jídlo nakrájí,
rozmixuje, dle potřeby klienta nakrmí nebo dokrmí, podá tekutiny.
Pomoc při oblékání a svlékání, vč. speciálních pomůcek. Oblečení volíme po dohodě
s klientem, podle potřeby pomůžeme s oblékáním tak, aby byla zachována co nejvyšší míra
soběstačnosti.
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru. Pomoc
s odstraněním bariér, přizpůsobení vnitřního prostoru potřebám klienta.
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
Pomoc při úkonech osobní hygieny. Podle potřeby doprovod klienta do koupelny, pomoc se
svlékáním, celková koupel, osušení, pomoc s oblékáním. Imobilního klienta buď také
dopravíme do koupelny, nebo postupujeme obdobným způsobem na lůžku.
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty. Mytí vlasů, vysušení vlasů, pomoc s rozčesáním.
Stříhání nehtů na rukou a nohou.
Pomoc při použití WC. Podle mobility klienta doprovod na WC, nebo pomoc při použití
klozetového křesla. U inkontinentních klientů výměna inkontinenčních pomůcek.
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování realizujeme prostřednictvím kuchyně SeniorCentra Skuteč.
Dovoz nebo donáška jídla. Obědy se rozvážejí do terénu klientům pečovatelské služby
v pracovní dny od 10.30 do 13.30, a to ve třídílných nerezových jídlonosičích uložených
v termoobalech, které jsou majetkem Poskytovatele. Zapůjčení jídlonosičů je zdarma, klient
hradí zhotovení jmenovky na jídlonosič. V případě poškození nebo ztráty jídlonosiče bude
SeniorCentrum Skuteč požadovat náhradu.
Pokud klient přeruší odebírání obědů, je povinen jídlonosič bezodkladně vrátit.
V jídlonosičích je zakázáno ohřívat jídlo na elektrickém i plynovém vařiči.
Jídlonosič je klient povinen předávat pracovníkům pečovatelské služby vždy kompletní a
v čistém stavu. Pečovatelka předává klientovi oběd osobně, na požádání jej může nechat na
dohodnutém místě a déle nečekat. Současně s odevzdáním oběda přebírá druhý prázdný
jídlonosič na další den.
Pomoc při přípravě nebo příprava a podání jídla a pití. Jídlo a pití je připravováno ze
surovin klienta.
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
Běžný úklid a údržba domácnosti. Pečovatelská služba zajišťuje běžný úklid v místnostech,
které prokazatelně klient užívá, a to prostřednictvím jeho úklidových přípravků a prostředků.
Běžný úklid zahrnuje mytí nádobí, kuchyňské linky, stlaní lůžka, umytí WC a koupelny,
setření podlahy, vysávání, setření prachu, zalití květin.
Údržba domácích spotřebičů. Pečovatelka provádí údržbu domácích spotřebičů ve smyslu
udržování v čistotě a pořádku. Např. mytí sporáku, lednice, varné konvice, čištění vysavače
apod.
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti poskytujeme pouze uživatelům, kteří
pravidelně využívají běžný úklid a pouze v prostorách, které uživatel prokazatelně obývá.
Jedná se o úklid např. po malování, jarní nebo vánoční úklid. Velký úklid zahrnuje utření
prachu na parapetech a nábytku, vysávání matrací, mytí balkónu, mytí oken, vytírání podlah,
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větší úklid koupelny, vč. kachliček, úklid osobních věcí ve skříních, mytí světel, úklid
kuchyňské linky, převlékání ložního prádla.
Pečovatelská služba si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby v případě, že pomůcky
k úklidu jsou viditelně poškozené (zchátralé dřevěné schůdky, poškozený elektrický kabel u
vysavače apod.) a mohlo by dojít k úrazu pracovníka. Totéž platí i v případě mytí oken ve
výškách nebo poškozených oken či okenních rámů.
Donáška vody. Pečovatelka donese vodu ze studně nebo jiného dostupného veřejného zdroje
do domácnosti klienta, ve které není zbudován vodovod (nebo je-li mimo provoz). Dle
potřeby zakoupíme balenou vodu.
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva. Pečovatelka pomůže klientovi se
zatopením v kamnech, dle potřeby připraví a přinese topivo. Dle potřeby provádí také
vynesení popela. Štípání a řezání dřeva není v pracovní náplni pečovatelky. Odborná údržba
topných zařízení náleží odborníkům.
Běžné nákupy a pochůzky realizujeme v obchodě nejbližším k bydlišti klienta. Pečovatelka
nakupuje zboží z obdržených finančních prostředků klienta dle jeho požadavků na druh zboží.
Při nákupu se snaží respektovat i přání klienta na místo nákupu. Klient má před nákupem
připraven písemný seznam věcí, které si přeje nakoupit (příp. pečovatelka pomůže klientovi
seznam sepsat dle jeho požadavků a potřeb). Před nákupem předá klient pečovatelce
předpokládanou finanční částku, po nákupu pečovatelka nákup vyúčtuje (na všechny
nakoupené položky doloží účtenku) a vrátí zbytek finančních prostředků klientovi. Při
pochůzkách, u kterých dochází k manipulaci s penězi klienta (platby na poště, vyzvedávání
léků v lékárně apod.) se postupuje obdobně.
Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti.
Nákup realizujeme buď dle požadavků klienta obdobně jako běžné nákupy, nebo jej
doprovodíme do příslušného obchodu.
Praní a žehlení osobního a ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy. Poskytujeme
v domácnosti klienta nebo v prádelně SeniorCentra Skuteč. Prací prostředky zabezpečuje
klient. Za drobné opravy považujeme přišití knoflíků, poutek apod.
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné
služby a doprovázení zpět. Pečovatelka poskytuje tuto službu méně mobilním klientům,
pokud tuto službu nemůže zabezpečit rodina. Pečovatelka vyzvedne klienta v jeho bytě a
doprovodí jej na potřebnou instituci. Po vyřízení všech záležitostí doprovodí klienta zpět do
bytu.
f) Fakultativní služby:
Doprovázení klienta s použitím služebního vozidla. Úkon je stejný jako předchozí.
Pečovatelka navíc použije služební vozidlo.

Materiální a technické zabezpečení
Pečovatelská služba je terénní službou poskytovanou v domácnostech klientů.
Sídlo pečovatelské služby – kancelář sociální pracovnice a zázemí pečovatelek je ve středisku
PE SeniorCentra Skuteč.
Obědy jsou připravovány v kuchyni SeniorCentra Skuteč.
Pro praní a žehlení prádla prádelna SeniorCentra Skuteč.
Pro potřeby pečovatelské služby je využíván osobní automobil.

SeniorCentrum Skuteč 15
Výroční zpráva 2011

Inspekce kvality
U pečovatelské služby nebyla do konce roku 2011 provedena inspekce poskytování sociálních
služeb.

Statistiky k 31. 12. 2011
Počet klientů a průměrný věk :
muži
ženy
celkem

počet
26
41
67

průměrný věk
75,8
81,1
79,0

Věková pásma a počty klientů:
27 – 65 let
66 – 75 let
76 – 85 let
86 – 95 let
nad 95 let

5
16
32
12
2
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Statistiky poskytovaných služeb
Věková pásma a počty klientů poskytovaných služeb k 31. 12. 2011:
60
50
40
30
20
10
0
27 – 65 let

66 – 75 let

Domov pro seniory

76 – 85 let

86 – 95 let

Domov pro osoby se zdravotním postižením

nad 95 let
Pečovatelská služba

Počet klientů podle stupně příspěvku na péči k 31. 12. 2011 (služby Domov pro seniory a
Domov pro osoby se zdravotním postižením):

Nemá
IV (úplná závislost)
I (lehká závislost)

III (těžká závislost)
II (středně těžká
závislost)

SeniorCentrum Skuteč 17
Výroční zpráva 2011

Aktivizační činnosti
Naši klienti mají možnost denně navštěvovat kondiční cvičení, které je přizpůsobené věku a
možnostem našich klientů a jeho cílem je udržet je v dobré fyzické kondici. Každý všední den
je pro ně otevřen Klub šikovných rukou a domácí dílna, kde tvoříme z papíru, látek,
keramické hlíny, přírodních materiálů, malujeme na sklo, batikujeme, pečeme a naše výrobky
pravidelně představujeme během výstav.
Dopoledne probíhají skupinové i individuální
aktivity, kdy procvičujeme řeč, matematické
představy, grafomotoriku, snažíme se klienty
orientovat, hrajeme míčové hry, pexeso, karty,
skládáme puzzle, chodíme na vycházky po okolí či
na nákupy.
Jedenkrát týdně pořádáme kinokavárnu, kde
promítáme film, ke kterému si připravíme kávu a
moučník. Každý čtvrtek si příjemně popovídáme při
kávě a zákusku na Klubu důchodců, kterého se
účastní nejen naši klienti, ale i lidé z blízkého okolí.
Dvakrát týdně máme možnost navštívit cvičení jógy, které je přizpůsobené možnostem
účastníků a není určené pouze našim klientům, ale i zájemcům z okolí. Příjemným zpestřením
jsou návštěvy psích společníků z občanských
sdružení Kamarád a Cantes, které naše klienty vždy
velmi potěší. Pravidelně se také schází náš pěvecký
sbor.
Každý měsíc pořádáme narozeninová posezení, kde
za doprovodu živé hudby přejeme oslavencům
uplynulého měsíce. Každý rok se koná pálení
čarodějnic spojené s opékáním buřtů a posezením u
sklenky něčeho dobrého.
Často k nám zavítají děti z různých mateřských a
základních škol a jiných zájmových kroužků
s vystoupeními, která nacvičily. Případně navštěvujeme jejich vystoupení v Kulturním klubu
ve Skutči. Pořádáme besedy pro seniory s různými tématy, např. o historii skutečského letiště,
o osudu obce Ležáky atp.

Společenské akce v roce 2011
19. a 26. 1.

narozeninová posezení PE a DD (hudební vystoupení ZUŠ, p. Paseka,)

7. 2. beseda s hudebním vystoupením Renesanční a barokní hudba (p. Jurica)
16. a 23. 2. narozeninová posezení DD a PE (hudební vystoupení sbor Smíšek, p. Vávra)
28. 2. beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem
23. a 30. 3.

narozeninová posezení PE a DD (hudební vystoupení p. Paseka)

6. 4. kulturní program Duo Kondor
18. 4. velikonoční výstava
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20. 4. Umučení Ježíše Krista (vystoupení klientů Domova na hradě Rychmburk)
27. 4. pálení čarodějnic (hudební vystoupení p. Vávra)
28. 4. koncert ZUŠ
4. 5. prezentace vozítek pro seniory
19. a 28. 5. výlet Nové Hrady

21. 5. Skutečský jarmark
25. 5. narozeninové posezení DD + PE (hudební vystoupení pí. Šedová)
26. 5. Májové koulení Heřmanův Městec
7. 6. výlet vyhlídka Poklona
13. 6. přednáška O polárních krajích (p. Macků)
14. 6. Karkulka (vystoupení MŠ Poršova)
22. 6. narozeninové posezení DD + PE (hudební vystoupení p. Vávra)
29. a 30. 6. výlet Muzeum dýmek Proseč
7. a 21. 9.
výlet Veselý Kopec
19. 7. výlet Stanice ochrany přírody Pasíčka
10. 8. narozeninové posezení DD + PE (hudební vystoupení
p. Paseka)
6. 9. ukázka cvičení paměti (p. Macková)
14. 9. narozeninové posezení DD + PE (hudební vystoupení
p. Paseka)
12. 9. výlet Zahradní slavnost Drachtinka
29. 9. a 4. 10. výlet Blatiny
19. a 25. 10. narozeninová posezení PE a DD (hudební vystoupení sbor Smíšek, p.Vávra)
3. 11. vernisáž výstavy Květa a její rok (denní stacionář Chotovice)
14. 11. návštěva solné jeskyně
22. 11. Zámecký šotek Heřmanův Městec
23. a 30. 11. narozeninová posezení DD a PE (hudební vystoupení sbor Sluníčko, p. Paseka)
25. - 26. 11. vánoční výstava
30. 11. výstava betlémů Předhradí
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2. 12. vánoční výstava (TOPAS Seč)
5. 12. Mikulášská nadílka
7. 12. zdobení stromečků dětmi ze ZŠ Smetanova
8. 12. Zvířátka (představení dětí z MŠ Poršova)
19. 12. vánoční posezení DD (hudební vystoupení
sbor Smíšek, p. Vávra)
20. 12. vánoční posezení PE (hudební vystoupení
sbor ZUŠ, p. Vávra)
29. 12. výlet betlém Hlinsko
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Vzdělávání zaměstnanců
Další vzdělávání zaměstnanců SeniorCentra Skuteč probíhá podle požadavků zákona
č. 108/2006 Sb. a podle dalších zákonů a předpisů předepisujících potřebné vzdělání
a proškolování pracovníků.
Vzdělávání zaměstnanců se řídí plánem vzdělávání. Plán je sestavován jak s ohledem na
potřeby organizace (zajištění kvalifikace v jednotlivých profesích), tak s ohledem na rozvoj
jednotlivých zaměstnanců a na finanční možnosti organizace.
Vzdělávání probíhá formou akreditovaných kurzů, interních školení nebo pracovních stáží.

Vzdělávací středisko
SeniorCentrum Skuteč v roce 2011 spolupracovalo se vzdělávací agenturami Educa partner,
o. s. a Curatio, které se zabývají vzdělávacími aktivitami v sociální a zdravotní oblasti.
Agentury spolupracují s odbornými lektory, Českou asociací sester, Unií fyzioterapeutů
i samotnými sociálními zařízeními. Pořádané semináře jsou určené nejenom pro naše
zaměstnance, ale také pro odbornou veřejnost.
V roce 2011 se uskutečnilo přímo v SeniorCentru Skuteč 11 odborných seminářů.

Odborné kurzy a školení absolvované v roce 2011
LEDEN
Konfliktní situace a jejich řešení
SQ 5 - Individuální plánování
Etika v práci sociálního pracovníka
ÚNOR
Seminář ideální pacient - představy a realita
BŘEZEN
Právní problematika v sociálních službách II
Nejčastější chyby vedoucích a jejich důsledky
SQ - Standardy kvality
Parazitární onemocnění
KVĚTEN
Komunikace s problémovým klientem, rodinou, jak snášet kritiku
V. jarní interaktivní konference SVL ČLS JEP
Průjmová onemocnění
Současná archivní legislativa, změny, novinky
Úvod do problematiky rehabilitačního ošetřovatelství
Zákon o sociálních službách
Chronické infekce horních cest dýchacích
ČERVEN
Omezovací prostředky
SQ - Standardy kvality

vzdělavatel/doklad

ČAS/KK/4224/2010
interní školení SCS
63111026

2010/431-PC/SP
Gentura
interní školení SCS
MUDr. Rybová
MUDr. Korcová
A TREND s.r.o.
AK/I-28/2007
2010/778-PC/SP
2010/482-PC/SP/VP
A TREND s.r.o.
PhDr. J. Veselý
interní školení SCS
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ZÁŘÍ
Pracovní setkání vedoucích pracovníků Domovů pro seniory a Domovů pro
osoby se zdravotním postižením
Jak dobře vytvořit systém alternativní komunikace s našimi uživateli služeb
Pracovní jednání členů APSS Pk a jejich ekonomů
Komunikace s rodinou
ŘÍJEN
SQ 7, 14 - Stížnosti, nouzové a havarijní situace
Dezinfekční a úklidové prostředky
Personální práce v zařízeních sociálních služeb
Individuální plánování sociálních služeb
Příspěvek na péči a sociální šetření v jeho rámci
Specifická práce s cílovou skupinou seniorů zaměření na komunikaci
Psychohygiena v práci sociálního pracovníka
LISTOPAD
Sociální rehabilitace v práci s klientem
XXX. Výroční konference společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
Život ohrožující stavy
Aplikace nových metod a technik sociální práce v praxi
PROSINEC
Image pracovníka sociální služby
Sociální práce s osobami se zdravotním postižením
SQ 1 - Cíle a poslání poskytované sociální služby
Péče o klienty s cévní mozkovou příhodou

Výměnné pracovní stáže uskutečněné v roce 2011
Domov pro seniory v Lanškrouně
Sanatorium Topas, s.r.o. Seč

ČAS/KK/2051/2011
AK/4/2011
APSS ČR Pk
Marlin, s.r.o.
interní školení SCS
Viktoria Medika
Ing. I. Štěpánová
MPSV ČR 2010/1111
2010/433-PC/VP
MPSV ČR 2010/1110
MPSV ČR 2008/363
Marlin, s.r.o.
2010/997-PC/SP/VP
Marlin, s.r.o.
Curatio
Marlin, s.r.o.
interní školení SCS
Curatio
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Praxe studentů škol
Stření zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
Tereza Müllerová
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice
Michaela Pražanová
Eva Matysová
společnost Marlin, s.r.o. – akreditované vzdělávací zařízení
Jana Altová
Olga Hiesböcková
Lenka Čechalová
Zuzana Bezáková
Soňa Johanidesová
Jiřina Tichá
Hana Sochová
Naďa Kučerová
Pavla Jančíková
Ludmila Částková
Romana Urbanová
Marcela Tlapáková
Odborné učiliště a praktická škola Žamberk
Jana Opletalová

SeniorCentrum Skuteč 23
Výroční zpráva 2011

Dárci finančních a věcných darů za rok 2011
Dárce
Martek Medical a.s.
Jan Amos Pachl
Untraco v.o.s. Ostrava
Jaroslav Pohl
Božena Sodomková Praha
Agentom Alfa s.r.o.
Jan Amos Pachl
Project Soft Hradec Králové a.s.
Martek Medical a.s.
celkem dary

Hodnota daru v Kč
20 509,10 000,5 600,2 008,5 000,5 100,10 000,10 000,36 218,104 435,-
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Přehled hospodaření v roce 2011
NÁKLADY A VÝNOSY V ROCE 2011
Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Daň silniční
Jiné daně a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z odepsaných pohledávek
Ostatní náklady z činnosti
Ostatní finanční náklady
Daň z příjmu PO
Náklady celkem
Výnosy
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
Výnosy z prodeje pozemků
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky
Výnosy územních rozpočtů na transfery
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření
Ve Skutči 18. 5. 2012
zpracovala: Helena Boušková
zkontroloval: Josef Tumpach

v tisících Kč
6 433,9
2 802,6
0,0
1 529,2
22,2
37,0
3 210,8
16 231,5
5 416,3
156,9
6,1
0,3
0,0
0,1
781,7
1,3
127,5
34,2
36,7
36 828,3
29 660,6
132,0
30,0
0,0
1 000,0
19,4
1,7
6 950,5
37 794,2
965,9

