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Úvodní slovo ředitele
Vážení příznivci SeniorCentra Skuteč,
vážení přátelé,
uplynul další rok a my máme opět příležitost shrnout to nejdůležitější, co se v roce 2017 odehrálo.
Máme za sebou 15 let náročné a záslužné práce v péči o seniory, tedy o skupinu našich spoluobčanů,
kteří celý život poctivě pracovali a nyní si zaslouží klid, pohodu a kvalitní život i na sklonku svého
života. Není jednoduché vytvořit takové podmínky, abychom kvalitně naplnili tato kritéria.
Jsem přesvědčen, že společnou prací všech zaměstnanců SeniorCentra Skuteč, za významné
podpory zřizovatele města Skuteč, Pardubického kraje a dalších spolupracujících firem i jednotlivců
se nám dlouhodobě daří kvalitně pečovat o obyvatele našeho „domova“.
Mé poděkování za péči o naše obyvatele patří všem pracovníkům SeniorCentra Skuteč. Počínaje
úsekem úklidu, kuchyně, prádelny, technika, účetní, ekonomický a personální úsek, sociální úsek,
volnočasové aktivity, přes zdravotní personál, rehabilitační pracovníky až k pracovnicím
v ošetřovatelské péči, všem vedoucím úseků. Děkuji Vám všem a těším se na další spolupráci.
Chceme i nadále pokračovat ve společné práci. Senioři si péči společnosti zaslouží a na nás je,
abychom se společně, jako dobře pracující tým, o naše seniory postarali.

Josef Tumpach
ředitel SeniorCentra Skuteč
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Charakteristika organizace
Organizace:

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

Zřizovatel:

Město Skuteč
Palackého náměstí 133
539 73 Skuteč
IČ: 00270903
tel.: 469 326 403

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 poskytování služeb sociální péče:
•
•
•

Pečovatelská služba, ve smyslu § 40 zákona č. 108/2006 sb.,
Domov pro osoby se zdravotním postižením, ve smyslu § 48 zákona č. 108/2006 sb.,
Domov pro seniory, ve smyslu § 49 zákona č. 108/2006 sb.
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Struktura organizace

denní PSS
vedoucí
přímé péče
PSS podle § 116 odst. 5a
sociální pracovníci
PSS podle § 116 odst. 5b
vedoucí
sociální péče
PSS podle § 116 odst. 5c
PSS podle § 116 odst. 5d

denní sestra
zdravotní sestry
vedoucí
zdravotní péče
ředitel

rehabilitační pracovníci
nutriční terapeut
kuchařky

účetní

vedoucí
kuchyně

pomocné
kuchařky

uklízečky

ekonom
hospodářky
organizační
pracovník

obsluha parního a mycího stroje
pradleny

personalista
vrátní
externí spolupráce

technik
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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. Službu poskytujeme osobám s trvalým bydlištěm v Pardubickém kraji,
přednostně občanům Skutče.
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, u kterých dochází
k opakovanému porušování kolektivního soužití. 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 vedoucí zdravotní péče. 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 a 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.
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 z Dobrovolnického centra Fokus
Vysočina, pravidelně k nám také dojíždějí dobrovolníci z canisterapeutického sdružení.
Pravidelně dochází do našeho zařízení pedikérka a kadeřnice. Pravidelně se u nás konají
bohoslužby.
Lékařská péče je zajišťována praktickým lékařem. Pravidelně každý měsíc navštěvují naše
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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 pokoji pro hosty.
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 vybavenou 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.
Inspekce kvality
U služby domov pro seniory byly provedeny inspekce kvality poskytování sociálních služeb
v letech 2008, 2015 a 2017.
Statistiky k 31. 12. 2017
Věková pásma a počty klientů:
počet
27-65
6
66-75
15
76-85
29
86-95
56
nad 95
6

Počet klientů a průměrný věk:
počet
průměrný věk
muži
32
78,13
ženy
80
85,98
celkem
112
83,73

7

SeniorCentrum Skuteč
Výroční zpráva za rok 2017

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 starším 45ti let, které potřebují pomoc
jiné fyzické osoby a nejsou schopny za pomoci rodiny a dostupných terénních a ambulantních
služeb zůstat ve svém domácím prostředí. Službu poskytujeme osobám s trvalým bydlištěm
v Pardubickém kraji, přednostně občanům Skutče.
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, u kterých v důsledku
projevu agresivity dochází k opakovanému porušování kolektivního soužití. 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 vedoucí zdravotní péče. 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 a 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.
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 z Dobrovolnického centra Fokus
Vysočina, pravidelně k nám také dojíždějí dobrovolníci z canisterapeutického sdružení.
Pravidelně dochází do našeho zařízení pedikérka a kadeřnice. Pravidelně se u nás konají
bohoslužby.

8

SeniorCentrum Skuteč
Výroční zpráva za rok 2017
Lékařská péče je zajišťována praktickým lékařem. 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 pokoji pro hosty.
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.
Inspekce kvality
U služby domov pro osoby se zdravotním postižením byla provedena inspekce kvality
poskytování sociálních služeb v roce 2011.
Statistiky k 31. 12. 2017
Věková pásma a počty klientů:
počet
27-65
8
66-75
6
76-85
7
86-95
8
nad 95
0

Počet klientů a průměrný věk:
počet
průměrný věk
muži
12
69,50
ženy
17
80,59
celkem
29
76,00
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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.
Komu je služba určena
Pečovatelská služba je určena občanům města Skutče (a městských částí – obcí Hněvětice,
Lažany, Lešany, Lhota u Skutče, Nová Ves, Přibylov, Radčice, Skutíčko, Štěpánov, Zbožnov,
Zhoř, Žďárec u Skutče) starším 45ti let, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc
další osoby k zajištění svých potřeb (péče o vlastní osobu, domácnost, stravování, kontakt se
společenským prostředím), žijí ve svém přirozeném prostředí a nemohou využít jiné veřejně
dostupné služby.
Pečovatelskou službu neposkytujeme:
- osobám bez ztráty soběstačnosti,
- osobám, které vyžadují nepřetržitý dohled,
- osobám, které nejsou schopny zajistit prostředí pro bezpečné poskytování služby
(agresivita, infekční onemocnění, bezpečné pracovní podmínky),
- osobám se specifickými potřebami a požadavky, které nemůže Poskytovatel splnit
(dovoz stravy v konkrétní hodinu, speciální dieta, poskytování služby
„na zavolání“,…).
Místo a čas poskytování služby
Pečovatelská služba je poskytována v domácím prostředí klientů v pracovní dny od 7.00 do
14.30. Mimo stanovenou dobu je možné poskytovat službu dle provozních možností a dohody
s uživatelem. Rozvoz obědů je od 10.30 do 13.30. Rozsah služeb je sjednán s klientem
individuálně (je uveden ve smlouvě a v individuálním plánu péče klienta). Vychází z potřeb
klienta, vždy s ohledem na možnosti Poskytovatele. Služba je podle provozních podmínek
časově přizpůsobena potřebám a požadavkům klientů.
Materiální a technické zabezpečení
Pečovatelská služba je terénní službou poskytovanou v domácnostech klientů.
Obědy jsou připravovány v kuchyni SeniorCentra Skuteč.
Praní a žehlení prádla zajišťuje prádelna SeniorCentra Skuteč.
Pro potřeby pečovatelské služby je využíván osobní automobil.
Inspekce kvality
U pečovatelské služby byla provedena inspekce kvality poskytování sociálních služeb
v roce 2012.
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Statistiky k 31. 12. 2017
Věková pásma a počty klientů:
počet
27-65
0
66-75
5
76-85
13
86-95
3
nad 95
0

Počet klientů a průměrný věk:
počet
průměrný věk
muži
4
82,00
ženy
17
78,57
celkem
21
79,18
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Statistiky poskytovaných služeb

Věková pásma a počty klientů poskytovaných
služeb k 31. 12. 2017
60
50
40
30
20
10

0
27-65

66-75

76-85
DpS

86-95

DpZP

nad 95

PS

Počet klientů podle stupně příspěvku na péči
k 31. 12. 2017
služba Domov pro seniory a Domov pro osoby se
zdravotním pojištěním

14%
32%

IV.

9%

III.

1%

II.
I.
Bez příspěvku

44%
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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 otevřen Klub šikovných rukou a domácí dílna, kde tvoříme z papíru, látek, přírodních
materiálů, pečeme a naše výrobky pravidelně představujeme během výstav. Dopoledne
probíhají 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.
Pravidelně
pořádáme
setkání mužského osazenstva v
Pánském klubu. Příjemným zpestřením
jsou návštěvy psích společníků
z občanského sdružení Kamarád, které
naše klienty vždy velmi potěší.
Pravidelně ve středu se také schází náš
pěvecký sbor Radost.
13. 10. 2017 vystoupil náš pěvecký sbor
Radost na koncertu uspořádaném ke
155. výročí založení pěveckého sboru
Rubeš. Kde měl velký úspěch. Jednou za dva měsíce se v SeniorCentru Skuteč koná
společenská akce spojená s posezením u muziky a zábavou.
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.
V rámci aktivizačních programů mají klienti možnost navštěvovat relaxační místnost. Slouží
k relaxaci, zklidnění, k rozvoji verbální či neverbální komunikaci, ke stimulaci smyslů. Nově
je také využívána při bazální stimulaci. Přináší klientům nové zážitky, stává se místem, ve
kterém se klient zbaví okolních, často stresujících podnětů. Odpočine si, relaxuje při poslechu
příjemné hudby, při které může „snít“. Relaxační místnost jsme obohatili o optická vlákna,
bublinkový válec a zrcadla. Dále se zde nachází pohodlná křesla, tlumené osvětlení s neonovou
výzdobou, reflexní míčky, měkký plyšový pes atd.
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Společenské akce v roce 2017
LEDEN
ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

6. 1. povídání o bylinkách (pí Burgerová)
22. 2. příprava zabijačkových pochoutek DD
Masopust PE (p. Vosička, sbor Smíšek)
23. 2. povídání o masopustu s p. Štorkem a p. Rakušanem
Masopust DD (p. Vosička, sbor Sluníčko)
15. 3. přednáška Historie hudebních nástrojů (Mgr. Pavel Josef Macků)
15. 3. Moravská lidová poezie v písních – Muzeum Skuteč
20. 3. přednáška První veselý kurz kreslení (Adolf Dudek)
4. 4. pásmo lidovek (ZŠ Komenského)
7. 4. Velikonoční výstava
15. 4. koncert – Veselá trojka (Luže)
5. 5. výstava fotografií Předhradí
9. 5. Pálení čarodějnic (Viva Music, Radost)
10. 5. prodej textilu (hlavní jídelna PE)
25. 5. Májové koulení Heřmanův Městec
2. 6. Slavnostní předání ocenění Svazu bojovníků za svobodu pí Ludmile
Severinové
5. 6. výlet Hlinsko
9. 6. jarmark Krajský úřad Pardubického kraje
28. 6. Letní slavnosti (KV Band)
14. 7. výlet Nové Hrady
22. 7. výlet Den s dechovkou Bělá
8. 8. kouzelnické vystoupení mistra Waldiniho
20. 8. jarmark Skuteč
27. 9. Tradiční posezení s Ševcovankou
13. 10. vystoupení pěveckého sboru Radost v KKS (155 let pěveckého
sboru Rubeš)
19. 10. Podzimní slavnosti DD – p. Cepl
25. 10. Podzimní slavnosti PE – KV Band, Smíšek
2. 11. prodej textilu (hlavní jídelna PE)
6. 11. S kyticí písní jedeme k vám – p. Černohouz, harmonika, kytara
23. 11. Zámecký šotek Heřmanův Městec
29. 11. Odpoledne s laskavým humorem (p. Lušovský)
1. 12. Vánoční výstava
5. 12. Mikulášská nadílka
6. 12. zdobení stromečků – děti ze ZŠ Smetanova
6. 12. vystoupení pěveckého sboru Radost na KÚ Pardubice
6. 12. koncert Moravanka Kulturní klub Skuteč
8. 12. vystoupení p. Marka se synem
13. 12. 2017 Vánoční pásmo dětí z MŠ Osady Ležáků
15. 12. 2017 hudební vystoupení p. Daněk, p. Devátý, p. Koukal
19. 12. 2017 Vánoční besídka PE – Viva Music, ZUŠ
20. 12. 2017 Vánoční besídka DD – Viva Music, Smíšek
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Masopust, 23. 2. 2017

Adolf Dudek, 20. 3. 2017

Velikonoční výstava, 7. 4. 2017

Pánský klub, 4. 4. 2017

Canisterapie, 2. 5. 2017

Májové koulení, 25. 5. 2017
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15 let SeniorCentra Skuteč, 27. 9. 2017

Letní slavnosti, 28. 6. 2017

15 let SeniorCentra Skuteč, 27. 9. 2017

155 let sboru Rubeš, 13. 10. 2017

Podzimní slavnosti, 25. 10. 2017

Zámecký šotek, 23. 11. 2017
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Klub šikovných rukou, 24. 11. 2017

Vánoční výstava, 1. 12. 2017

Pěvecký sbor Radost na Pardubickém
kraji, 6. 12. 2017

Koncert od Ježíškových vnoučat,
15. 12. 2017

Vánoční besídka PE, 19. 12. 2017

Vánoční besídka DD, 20. 12. 2017
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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 či
účastí na konferencích.
SeniorCentrum Skuteč i v roce 2017 spolupracovalo se vzdělávací agenturou Seduca, která se
zabývá vzdělávacími aktivitami v sociální a zdravotní oblasti. V roce 2017 proběhlo přímo
v SeniorCentru Skuteč 9 odborných seminářů od vzdělávací agentury Seduca, lektoři na těchto
seminářích byli: Mgr. Jaroslava Slaná, Mgr. Hana Sobotková, Mgr. Oldřich Růžička, Mgr. Petr
Slaný. Pořádané semináře byly určené nejenom pro naše zaměstnance, ale také pro odbornou
veřejnost.
Další semináře proběhli u těchto vzdělavatelů: Česká společnost pro léčbu rány, Institut Bazální
stimulace, Zdravotnická záchranná služba Skuteč, Novatis s.r.o., Salvea, Lohmann – Rauscher,
Petr Šlemr, Bc. Filatova Renata, Vzdělávací agentura pro zdravotníky a pečovatele M. H. S.,
Proutek, Abena, Institut vzdělávání APSS ČR.
V loňském roce se uskutečnila odborná stáž našich zaměstnanců v Seniorcentru Svitavy.
Odborné kurzy a školení

Vzdělavatel

LEDEN
Problematika naplňování standardů kvality v terénních
sociálních službách
Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů
ÚNOR
Problematika dentální hygieny uživatelů sociálních služeb
Problémové situace při poskytování terénních služeb a jejich řešení
– základní informace
Školení SQ 2 a 14
Účetní a daňové aktuality pro příspěvkové organizace v roce 2017
BŘEZEN
Etické minimum pro sociální služby
Úvod do relaxačních technik v práci s klientem
DUBEN
Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových
zařízení
Základy gerontopsychiatrické péče
Specifika hojení ran u geriatrických pacientů
Kurz Bazální stimulace – nástavbový
KVĚTEN
Škola zad pro pracovníky v sociálních službách
Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
zařazování zaměstnanců do platových tříd a platového tarifu
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APSS
Česká společnost pro léčbu
rány FZSU Pardubice

Seduca
Gentura
SeniorCentrum Skuteč
Salvea
Seduca
PhDr. Martina Stejskalová
Gentura
Seduca
Společnost Convatec ČR
Mgr. Hedvika Borýsková
Seduca
Novatis s.r.o.
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Aktivizační techniky pro seniory
Zákoník práce – Zásadní věcné změny v novele zákoníku práce
v roce 2017
Sociální služby nejen v Evropě
ČERVEN
Základní aspekty dokumentace o poskytování sociálních služeb,
správa a její vedení
BOZP
Komunikace s agresivním klientem
ZÁŘÍ
Konference vedoucích pracovníků z DPS, DD a ÚSP
Současnost a perspektiva sociální péče
Práce s chybou
ŘÍJEN
Nové nařízení o ochraně osobních údajů
Krajská konference hromadného stravování Podzim 2017
Školení SQ 1-15 – změny, SQ 5
Škola zad pro pracovníky v sociálních službách II.
Ochrana osobních údajů – obecné nařízení (GDPR)
Spisová služba pro všechny – včetně Novely národního standardu
Řešení konkrétních onemocnění pohybového aparátu s využitím
kontrolované lokální kryoterapie a rázové vlny
IX. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb
LISTOPAD
Dvoudenní seminář pro terénní služby
Péče o pečující v sociálních službách
Daň z příjmů ze závislé činnosti – konec roku 2017 – určeno
mzdovým účetním
Vykazování a úhrady zdravotní péče v roce 2017 a 2018
PROSINEC
Semináře s výhledem na institucionální a ambulantní péče o
inkontinentní pacienty, uplatňování hygienických produktů od
dánské společnosti
Změny ve stáří a jejich simulace gerontooblekem
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Mgr. Jitka Suchá
Novatis s.r.o.
APSS

Institut Bernarda Bolzana
v.o.s.
Dušan Barcuch
Hartmann – Rico a. s.
Třemošnice
Litomyšl
Koučink akademie s.r.o.
APSS
Jídelny.cz
SeniorCentrum Skuteč
Seduca
Novatis s.r.o.
Novatis s.r.o.
Kardio – Line spol. s.r.o.
APSS
APSS
Seduca
Novatis s.r.o.
APSS
Abena
MPSV, Mgr. Igor Krhovský
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Praxe studentů škol a akreditovaných kurzů
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
Ilona Lorencová
Kristýna Vtípilová
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice
Kateřina Dospělová

SEDUCA-CZE s. r. o.
Miroslava Boháčová
Lenka Šmahelová
Bc. Martina Lacinová

20

SeniorCentrum Skuteč
Výroční zpráva za rok 2017

Přehled hospodaření v roce 2017
Náklady a výnosy v roce 2017
Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální, zdravotní pojištění
Jiné sociální pojištění - Kooperativa
Zákonné sociální náklady
Daň silniční
Jiné daně a poplatky
Manka a škody
Pořízení drobného majetku
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy dlouhodobého majetku
Ostatní finanční náklady
Daň z příjmu PO
Celkem náklady
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 činností
Úroky
Výnosy územních rozpočtů na transfery
Celkem výnosy
Výsledek hospodaření
Zpracoval: Miroslava Lorencová
Schválil: Josef Tumpach
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v tisících Kč
7 669,9
2 113,4
1 724,1
46,7
10,9
4 881,9
25 871,1
8 508,3
105,1
860,7
5,2
3,4
0,0
2 184,2
58,2
758,0
0,0
322,3
55 123,4
40 636,6
97,9
40,5
0,0
2 988,3
129,4
0,5
14 620,0
58 513,2
3 389,8
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Dárci finančních a věcných darů za rok 2017
Dárce

Hodnota daru v Kč
10 000
86 998
20 000
10 000
20 000
40 000
186 998

M. Novák
J. Soukal
P. Pecina
ProjectSoft HK a.s., H. Králové
Bc. V. Matejčeková
Spektrum Skuteč
Celkem dary
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem podporovali a podporují činnost SeniorCentra
Skuteč. Veliké díky patří našemu zřizovateli Městu Skuteč, Krajskému úřadu Pardubického
kraje, Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR, které jsme členem již několik let
a především zaměstnancům SeniorCentra Skuteč, příznivcům a partnerům podporujícím
činnost naší organizace.
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