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Úvodní slovo ředitele
Vážení příznivci SeniorCentra Skuteč,
vážení přátelé,
máme za sebou 16 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.

7

Výroční zpráva za rok 2018

Cíle a zásady poskytování služeb
Cílem služeb SeniorCentra Skuteč je umožnit klientům vést důstojný život v příjemném
prostředí, udržet nebo zvyšovat soběstačnost klientů. Důraz je kladen na podporu klienta při
udržení kontaktů s blízkými a se společností či pomoc při překlenutí přechodného zhoršeného
zdravotního stavu klienta nebo hospitalizaci. V SeniorCentru Skuteč je zajištěn profesionální
tým pracovníků, kteří s klientem jednají s respektem, úctou, vždy v zájmu klienta, kterého
podporují v oblastech, v nichž jsou jeho schopnosti sníženy.
Každý zaměstnanec SeniorCentra Skuteč dbá na dodržování lidských práv a svobod tak, jak
jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů, řídí se zákony tohoto státu
a závaznými předpisy, platnými pro výkon jejich povolání.
Zásady poskytování služeb
LIDSKOST - důraz je kladen na klienta, běžné lidské potřeby, zájmy.
ROVNOCENNOST - klientům je poskytována podpora a pomoc založená na spolupráci
rovnocenných stran.
INDIVIDUALITA - podpora je založená na individuálně určených potřebách klienta.
PARTNERSTVÍ - každý klient má značný podíl na rozhodování o důležitých hlediscích
nabízených služeb.
RESPEKT - vždy je respektována jedinečnost každého klienta bez ohledu na původ, barvu pleti,
pohlaví, stav, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.
OCHRANA - služba je poskytována v zájmu klienta, vždy je důsledně zajištěno dodržování
lidských práv a zachování lidské důstojnosti.
ODBORNOST - zaměstnavatel vyžaduje odbornou způsobilost a zajišťuje pravidelné vzdělávání
svých zaměstnanců.
DISKRÉTNOST - důraz je kladen na ochranu soukromí a intimity klientů, osobní údaje jsou
zpracovávány pouze v rozsahu potřebném pro zajištění služby.
FLEXIBILITA - komplexnost poskytovaných služeb se přizpůsobuje aktuálním potřebám klientů.
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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 (DpS) 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 60 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.
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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.
Do našeho zařízení docházejí pedikérka a kadeřnice. Pravidelně se u nás konají katolické
a evangelické bohoslužby.
Lékařská péče je zajišťována praktickým lékařem. Docházejí k nám také specialisté v oborech
psychiatrie, neurologie, kardiologie, vnitřní lékařství a léčba bolesti. K dalším odborným
lékařům je zajištěn odvoz, 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.
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Inspekce kvality
U služby domov pro seniory byly provedeny inspekce kvality poskytování sociálních služeb
v letech 2008, 2015 a 2017.
Statistiky k 31. 12. 2018
Věková pásma a počty klientů:
DpS
počet
0-56
0
57-64
1
65-74
17
75-80
16
81-90
57
91 a více
24

Počet klientů a průměrný věk:
DpS
počet
průměrný věk
muži
34
78,85
ženy
81
85,72
celkem
115
83,69

Věková pásma - DpS

Počet klientů - DpS

0-56 57-64
0% 1%
muži
30%

91 a více
21%

65-74
15%
75-80
14%

ženy
70%

81-90
49%

Průměrný věk klientů - DpS
90
85
80
75
70
65
60
2010

2011

2012

2013
muži

2014
ženy
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2016

celkem

2017
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Domov pro osoby se zdravotním postižením
Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením
(DpZP) 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 45 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.
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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.
Do našeho zařízení docházejí pedikérka a kadeřnice. Pravidelně se u nás konají katolické
a evangelické bohoslužby.
Lékařská péče je zajišťována praktickým lékařem. Docházejí k nám také specialisté v oborech
psychiatrie, neurologie, kardiologie, vnitřní lékařství a léčba bolesti. K dalším odborným
lékařům je zajištěn odvoz, 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.
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Statistiky k 31. 12. 2018
Věková pásma a počty klientů:
DpZP
počet
0-56
2
57-64
2
65-74
5
75-80
2
81-90
13
91 a více
5

Počet klientů a průměrný věk:
počet
11
18
29

DpZP
muži
ženy
celkem

průměrný věk
72,27
83,22
79,07

Počet klientů - DpZP

Věková pásma - DpZP
0-56
7%

57-64
7%

91 a více
17%

muži
38%

65-74
17%

ženy
62%
81-90
45%

75-80
7%

Průměrný věk klientů - DpZP
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2010

2011

2012

2013
muži

2014
ženy

15

2015

2016

celkem

2017

2018

Výroční zpráva za rok 2018

Pečovatelská služba
Posláním pečovatelské služby (PS) 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 45 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.
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Inspekce kvality
U pečovatelské služby byla provedena inspekce kvality poskytování sociálních služeb
v roce 2012.
Statistiky k 31. 12. 2018
Počet klientů a průměrný věk:
počet
3
15
18

PS
muži
ženy
celkem

Věková pásma a počty klientů:

průměrný věk
77
80,53
79,68

počet
0
0
4
6
8
0

PS
0-56
57-64
65-74
75-80
81-90
91 a více

Věková pásma - PS

Počet klientů - PS

65-74
22%

muži
17%
81-90
45%
ženy
83%

75-80
33%

Průměrný věk klientů - PS
90
85
80
75
70
65
60
2010

2011
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2013
muži

2014
ženy
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Koncept bazální stimulace
Bazální stimulace je koncept podpory, péče
a vedení těžce nemocných lidí. Naši
zaměstnanci jsou proškoleni certifikovanými
kurzy pořádanými Institutem bazální stimulace
a tento koncept uplatňujeme v péči o naše
klienty. V současné době pracujeme na získání
certifikátu Bazálně stimulující pracoviště.
Základem bazální stimulace je zprostředkovat
člověku vjemy z vlastního těla a stimulací
vnímání organismu mu umožnit lépe vnímat
okolní svět a následně s ním navázat komunikaci, dále potom zohlednit životní návyky, zvyky
a prožitky.
V praxi to znamená, že pracujeme s tím, co má klient rád, jaké se mu líbí chutě, vůně, jak slyší,
jak vidí, na co vzpomíná apod. Díky těmto informacím se snažíme zmírnit projevy nemoci,
podpořit vnímání, komunikaci a hybnost. Péče s prvky bazální stimulace je individuální,
zohledňuje jedinečnost ošetřovaného, jeho zkušenosti a historii s ohledem na věk, schopnosti
a zdravotní stav. Důležitá je spolupráce s rodinou.
Bazální stimulace využívá různých prvků. Mezi základní prvky patří somatická, vestibulární
a vibrační stimulace. Somatická stimulace je stimulací vjemů z povrchu těla, základem je dotek.
Patří sem masáže těla, doteky, polohování, dýchání, částečné nebo celkové koupele.
Vestibulární stimulace se zaměřuje na prostorovou orientaci a na uvědomování si změny
polohy. Jde o rotační, lineární a statické polohy hlavy. Vede k redukci závratí, snížení napětí
svalů, získání informace o prostoru. Vibrační stimulace umožňuje vnímání vibrací a chvění při
mluveném slovu, ale také zpíváním, dupáním a klepáním. Jejím smyslem je posílit stabilitu
klienta a zprostředkovává mu intenzivní vjemy z jeho těla.
Nástavbovými prvky jsou optická stimulace, která využívá zrakové vjemy, barvy, obrázky,
auditivní stimulace využívající sluchové vjemy, vyprávění, předčítání, poslech různých
oblíbených nebo známých zvuků, olfaktorická stimulace založená na vybavení vzpomínek
prostřednictvím známých vůní, orální stimulace umožňující vybavení chuťových vzpomínek,
stimulující rty a receptory chuti a taktilně-haptická stimulace, která využívá hmatové vjemy
a je zaměřena na vyžívání známých a oblíbených předmětů.
Iniciální dotyk
Nečekané doteky u lidí se sníženým stupněm vnímání vyvolávají pocit
nejistoty a strachu. Proto bychom měli dát jasně najevo, kdy začíná a končí
naše přítomnost nebo činnost u klienta. Informaci můžeme poskytnout
pomocí cíleného doteku, tzv. iniciálního doteku, který provádějí všichni
členové týmu. Nikdy dotek neprovádíme násilně, pouze zřetelně a
přiměřeně se klienta dotkneme a tento dotek doprovázíme slovně. Pro
iniciální dotek zvolíme nejvhodnější místo klientova těla, zpravidla se
jedná o pravé rameno.
Pro označení typu bazální stimulace, iniciálního dotyku a oslovení
Pomůcka pro zaznamenání
využíváme u klientů pomůcky, kde je toto vyznačeno.
základních informací
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Aktivizační činnosti
Naši klienti měli i v tomto roce možnost rozmanitých aktivizačních činností. Denně byl pro ně
připraven Klub šikovných rukou a Domácí dílna, kondiční cvičení, trénování paměti,
procvičování řeči nebo grafomotoriky. Uspořádali jsme oslavu masopustu, pálení čarodějnic,
letní a podzimní slavnosti, velikonoční a vánoční výstavu.

Příjemným zpestřením byly návštěvy psích společníků z canisterapeutického spolku Kamarád,
pravidelně se také scházel náš pěvecký sbor Radost. Úspěchy sklidili naši klienti na soutěžích
v pétanque a recitace, Májové koulení a Zámecký šotek, pořádaných v Heřmanově Městci.
Navštívili jsme několik koncertů v rámci hudebního festivalu Tomáškova a Novákova hudební
Skuteč, koncert Baroco Sempre Giovanne s Václavem Hudečkem i Adventní swingový koncert
Pirate Swing Band. Domov s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička nás pozval na
prvorepublikový ples. Vše měli krásně připravené naši klienti si užili i instalovaný fotokoutek.

V rámci mezigeneračních setkávání jsme prohloubili spolupráci s místními školami. Zavítaly
k nám děti z MŠ Osady Ležáků, z MŠ Pokřikov, ze ZŠ Komenského i ZŠ Smetanova, ze ZUŠ
Vítězslava Nováka i skutečského gymnázia. Stejně jako v minulém roce jsme se zapojili do
projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, připojili jsme se k projektu UNICEF Adoptuj
panenku, zachráníš dítě!
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SPOLEČENSKÉ AKCE V ROCE 2018
ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN
ČERVEN
ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

12. 2. Masopust PE (KV Band)
13. 2. Zabíjačka (dopoledne, p. Spilka)
Masopust DD (p. Cepl)
22. 3. TNHS – Proč bychom se netěšili, Muzeum Skuteč
23. 3. Velikonoční výstava
25. 3. TNHS – Carmina Burana, KKS Skuteč
24. 4. Výlet Chrudim zahradnictví Mikan, cukrárna Chrast
28. 4. TNHS – Panna Orleánská, KKS Skuteč
30. 4. Čarodějnice
11. 5. Hlinečanka, Sokolovna Hlinsko
24. 5. Májové koulení Heřmanův Městec
25. 5. Ta naše písnička česká, ag. Viola
6. 6. Vystoupení dětí z MŠ Osady Ležáků
19. 9. Tradiční posezení s Ševcovankou
20. 9. Den otevřených dveří Chotovice
26. 9. Hudeček a Baroco Sempre Giovane, kostel Nanebevzetí Panny
Marie ve Skutči
4. 10. Neziskovky, MFC Hlinsko
10. 10. Návštěva dětí z MŠ Osady Ležáků
17. 10. Prvorepublikový ples DPS Polička
23. 10. Podzimní slavnosti PE (p. Cepl, Sluníčko)
24. 10. Podzimní slavnosti DD (p. Cepl, Smíšek)
25. 10. Projektový den ZŠ Komenského
26. 10. Projektový den ZŠ Komenského
28. 10. Veselá Trojka, MFC Hlinsko
9. 11. Hlinečanka, MFC Hlinsko
22. 11. Zámecký šotek Heřmanův Městec
26. 11. Vánoční dílny s dětmi z MŠ Osady Ležáků
30. 11. Vánoční výstava, rozsvícení vánočního stromu
3. 12. zdobení vánočních stromečků (ZŠ Smetanova)
5. 12. Mikulášská nadílka
11. 12. Vánoční koncert PS Rubeš, KKS Skuteč
13. 12. Vánoční vystoupení dětí z MŠ Pokřikov
16. 12. Ježíškova vnoučata – vánoční koncert od ČRo Pardubice
17. 12. Vánoční návštěva dětí ze ZŠ Komenského
18. 12. Vánoční besídka PE (Viva Music, Radost, ZUŠ)
Adventní swingový koncert, KKS Skuteč
19. 12. Vánoční vystoupení dětí z MŠ Osady Ležáků
20. 12. Vánoční besídka DD (Viva Music, Radost, Smíšek)
22. 12. Živý betlém
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Statistiky poskytovaných služeb
V posledních letech došlo k podstatným změnám ve struktuře klientů SeniorCentra Skuteč.
Stále větší důraz klademe na potřebnost péče, což se projevuje ve skladbě příspěvku na péči
u pobytových služeb a v nárůstu podílu přímé péče u pečovatelské služby.
Následující graf zobrazuje počet klientů v jednotlivých stupních příspěvku na péči. Data jsou
vždy k 31. 12. daného roku a týkají se služby domov pro seniory. U služby domov pro osoby
se zdravotním postižením jsou výsledky obdobné.
Stupně pnp a jejich pohyb v letech 2008-2018
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bez pnp

2012

1. stupeň
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2. stupeň
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4. stupeň

Z grafu je zřejmý strmý pokles počtu klientů bez příspěvku na péči a klientů v nižších stupních
příspěvku na péči, naopak nárůst počtu klientů ve třetím a čtvrtém stupni příspěvku na péči.
V letech 2009-2014 byla struktura příspěvku na péči relativně stabilní, k největším změnám
došlo v posledních třech letech.
Následující grafy ukazují meziroční srovnání struktury příspěvku na péči v letech 2017 a 2018
v pobytových službách.
Počet klientů podle stupně
příspěvku na péči k 31. 12. 2018

Počet klientů podle stupně
příspěvku na péči k 31. 12. 2017

služba Domov pro seniory a Domov pro
osoby se zdravotním postižením

služba Domov pro seniory a Domov pro
osoby se zdravotním postižením

14%
28%

32%

13%

9%

7%

1%

1%

44%
IV.

III.

II.

I.

51%
Bez příspěvku

IV.
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V roce 2017 pobíralo příspěvek ve třetím a čtvrtém stupni 76 % klientů (z toho 44 % ve čtvrtém
stupni), v roce 2018 dokonce 79 % klientů (z toho 51 % ve čtvrtém stupni).
V roce 2008 pobíralo příspěvek ve třetím a čtvrtém stupni 32 % klientů (z toho 14 % ve čtvrtém
stupni), v roce 2009 potom 39 % (z toho 19 % ve čtvrtém stupni).
K podstatným změnám došlo také ve struktuře úkonů pečovatelské služby. Od roku 2016
dochází k nárůstu počtu úkonů přímé péče a poklesu počtu dovážených obědů. V roce 2016 byl
objem poskytnuté přímé péče 168 hodin, v roce 2017 pak 514 hodin, v roce 2018 narostl na
593 hodin.
Realizace úkonů přímé péče pečovatelské služby v letech 2016-2018
(v hodinách)
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Objem praného prádla zůstává téměř stejný, k mírnému nárůstu došlo u počtu km ujetých
služebním vozidlem (fakultativní úkon použití služebního vozidla pečovatelské služby).
K výraznému poklesu došlo u počtu poskytnutých obědů, kdy v roce 2016 bylo klientům
dovezeno přes 11 tisíc obědů, v roce 2017 již jen málo přes 6 tisíc, v roce 2018 pak už méně
než 4 tisíce obědů. Neznamená to ale, že by občané, kteří potřebují zajistit obědy byli bez
obědů. Těm, kteří potřebují pouze zajištění obědů dováží obědy komerční služba působící ve
Skutči.

Realizace dalších úkoné pečovatelské služby v letech 2016-2018
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Co se týká věkových pásem, v meziročním srovnání nedochází k podstatnějším změnám
Následující graf zachycuje počty v jednotlivých věkových pásmech k 31. 12. 2018, kdy
nejpočetnější je skupina klientů ve věku 81-90 let.

Věková pásma a počty klientů poskytovaných služeb
k 31. 12. 2018
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U pobytových služeb byl průměrný věk žen 85 let, u mužů 77 let, nejmladší klient měl 52 let,
nejstarší 102 let. Průměrný věk žen v pečovatelské službě byl 80 let, u mužů 77 let, nejmladší
klient měl 68 let, nejstarší 89 let.
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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.
V rámci dalšího vzdělávání zaměstnanců se uskutečnily 3 interní školicí akce. Stejně jako
v předchozích letech jsme spolupracovali se vzdělávací agenturou Seduca a v SeniorCentru
Skuteč proběhlo 8 odborných seminářů. Pořádané semináře byly určené nejenom pro naše
zaměstnance, ale také pro odbornou veřejnost.
Další semináře proběhli u renomovaných vzdělávacích agentur, jako jsou Česká společnost pro
léčbu rány, Institut bazální stimulace a další.
V roce 2018 se uskutečnila odborná stáž našich zaměstnanců v Domově s pečovatelskou
službou „Penzion“ Polička a v Domově seniorů Drachtinka v Hlinsku.

ODBORNÉ KURZY A ŠKOLENÍ

VZDĚLAVATEL

LEDEN
Nové nařízení o ochraně osobních údajů
SQ 1, 2, 5, 13
Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů
ÚNOR
Škola zad pro pracovníky v sociálních službách I.
Základy muzikoterapie v práci se seniory
Školení řidičů referentských vozidel
BŘEZEN
Škola zad pro pracovníky v sociálních službách II.
DUBEN
Škola paměti
Seminář pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
GDPR v pečovatelských službách
XII. jarní interaktivní konference
KVĚTEN
GDPR, aktuální změny v SQ
Využití biografické anamnézy v podmínkách sociálních služeb
Stáž
Sociální služby v Evropě
Péče o klienty s inkontinencí
ČERVEN
Využití tance při aktivizaci uživatelů sociálních služeb
ZÁŘÍ
XV. hradecké dny sociální práce
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APSS ČR
SeniorCentrum Skuteč
Česká společnost pro léčbu rány

Seduca
Marina Stejskalová
Petr Šlemr
Seduca
Seduca
Soral & Hanzlík
ČAPS
Společnost všeobecného
lékařství ČLS JEP
SeniorCentrum Skuteč
Seduca
DPS Polička
APSS ČR
Kimberly Clark s.r.o.
Seduca
Univerzita Hradec Králové
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ŘÍJEN
Biopsychosociální přístup ke klientovi s bolestí
SQ 7 – Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních
služeb
Tvorba a čerpání FKSP a dalších fondů příspěvkových
organizací
Bazální stimulace I.
X. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb
Kvalita a smysl života seniorů v podmínkách sociálních služeb
Školení řidičů referentských vozidel
LISTOPAD
Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů – obcí a měst
Spisová služba – efektivní správa dokumentů v praxi
Dvoudenní seminář pro zdravotnický management
Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby
Bazální stimulace II.
PROSINEC
Jak na problémové zaměstnance?
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Seduca
SeniorCentrum Skuteč
Seminaria, s.r.o.
Institut bazální stimulace
APSS ČR
Seduca
Petr Šlemr
TSM, vzdělávací agentura
Novatis s.r.o.
APSS ČR
Seduca
Institut bazální stimulace
TSM, vzdělávací agentura
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Praxe studentů škol a akreditovaných kurzů
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
Ilona Lorencová
Lenka Málková
SEDUCA-CZE s.r.o.
Hana Duchoslavová
SŠ podnikání Vysoké Mýto, s.r.o.
Denisa Pudilová
VOŠ pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl
Barbora Zdražilová
Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči
Milan Šplíchal
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
Barbora Horníková
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Přehled hospodaření
Následující tabulka zachycuje přehled nákladů a výnosů SeniorCentra Skuteč za rok 2018.
Částky jsou uvedeny v tisících Kč.
NÁKLADY A VÝNOSY
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
Náklady z vyřazených pohledávek
Ostatní finanční náklady
Daň z příjmu PO
Celkem náklady

8 104,7
2 292,8
3 865,2
66,8
3,2
4 992,8
30 402,6
10 005,4
123,6
941,7
5,7
2,2
0,0
1 870,0
85,1
696,0
2,8
0,0
5,2
63 465,8

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

43 866,9
107,4
11,7
0,0
1 000,0
204,1
0,5
18 954,9
64 145,5

Výsledek hospodaření

679,7
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V roce 2018 hospodařilo SeniorCentrum Skuteč s rozpočtem přesahujícím 64 milionů Kč.
Následující tabulka ukazuje nárůst rozpočtu v letech 2010-2018. Zvýšení je způsobeno
především navýšením počtu zaměstnanců, zejména v oblasti přímé ošetřovatelské péče, dále
potom navyšováním platů v sociálních službách.
Hospodaření SeniorCentra Skuteč v letech 2010-2018 (v tisících Kč)
70 000,0
65 000,0
60 000,0
55 000,0
50 000,0
45 000,0
40 000,0
35 000,0
30 000,0
25 000,0
20 000,0
2010

2011

2012

2013

2014

náklady

2015

2016

2017

2018

výnosy

Podařilo se také realizovat několik větších investičních akcí. Jednalo se zejména o výměnu
oken a rekonstrukci zádveří ve středisku PE a modernizaci systému přivolání pomoci ve
středisku DD.
Pokoje klientů postupně dovybavujeme moderními polohovacími postelemi, pro lepší
zabezpečení majetku mohou klienti využívat malé trezory, kterými také postupně
dovybavujeme všechny pokoje.

Dárci finančních a věcných darů
Také v roce 2018 podpořili činnost naší organizace svými dary někteří jednotlivci i organizace.
S jejich laskavým svolením zveřejňujeme částky jejich finančních darů.
DÁRCE
Ing. J. Kroutil
A. Homolková
p. Sedlák
p. Lojová
ProjectSoft HK a.s., Hradec Králové
Celkem

10 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
15 000,- Kč
20 000,- Kč
65 000,- Kč
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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,
především pak zaměstnancům SeniorCentra Skuteč, příznivcům a partnerům podporujícím
činnost naší organizace.
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