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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 postiţeným občanům a občanům, kteří se
ocitli v obtíţné ţivotní situaci nebo v ní ţijí.
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 sluţby sociální péče v tomto rozsahu:
poskytování pobytové péče starým občanům města Skutče a integrovaných obcí a se
souhlasem zřizovatele i ostatních obcí,
poskytování sluţeb pečovatelskou sluţbou v terénu a poskytování sluţby v denním
stacionáři.
Podle zákona 108/2006 Sb. je SeniorCentrum Skuteč registrovaným poskytovatelem sluţeb
Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postiţením a Pečovatelská sluţba.
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Struktura organizace
Ředitel
Ekonom
Účetní
Personalista
Údrţbář
Sociální pracovnice
Vrchní sestra
Středisko DD
Středisko PE
Staniční sestra
1x
Staniční sestra
Zdravotní sestry
5x
Zdravotní sestry
PSS přímá obsluţná péče
18x
PSS přímá obsluţná péče
PSS výchovná nepedag. činnost
2x
PSS výchovná nepedag. činnost
PSS pečovatelská činnost
PSS pod dohledem soc. pracovníka 1x
PSS pod dohledem soc. pracovníka
Hospodářka
1x
Hospodářka
Uklízečky
4x
Uklízečky
Pradleny
2x
Pradleny
Vedoucí kuchyně
1x
Kuchařky
6x
Pomocná síla
1x
Vrátní
3x
Vrátní
PSS = pracovník v sociálních sluţbách

1x
3x
9x
2x
1x
1x
1x
3x
2x

2x
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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.

Kapacita
Sluţbu Domov pro seniory poskytujeme ve dvou
budovách, středisko DD (50 lůţek) a středisko PE
(65 lůţek).

Časový rozsah
Sociální sluţba je poskytována 24 hodin denně. Rozsah sluţeb je sjednán s klientem
individuálně. Vychází z potřeb klienta, s ohledem na moţnosti Poskytovatele.

Okruh osob
Sluţby poskytujeme osobám starším 60ti let, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby a nejsou
schopny za pomoci rodiny a dostupných terénních a ambulantních sluţeb zůstat ve svém
domácím prostředí. Přednostně je sluţba poskytována občanům Skutče a spádových obcí.
Sluţby neposkytujeme osobám, u kterých byla zjištěna akutní fáze psychiatrického
onemocnění, které se můţe projevit agresivním jednáním, směřujícím k ohroţení vlastního
zdraví, zdraví klientů a zaměstnanců nebo k poškození majetku, osobám, u kterých v důsledku
projevu agresivity dochází k opakovanému porušování kolektivního souţití. V případě, ţe se
uvedené poruchy objeví u klienta během jeho pobytu, je kaţdý případ posuzován jednotlivě.
Sluţba je poskytována na základě smlouvy. Jednáním se zájemcem je pověřen ředitel, sociální
pracovník a vrchní sestra. Sociální pracovník vede evidenci ţádostí, 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 ţádost.
Smlouva zohledňuje individuální poţadavky osoby, která o poskytování sluţby ţádá, vţdy
s ohledem na personální a finanční moţnosti 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 sluţbu poskytujeme v souladu s osobním cílem popsaným v individuálním plánu. Pro
účely individuálního plánování je kaţdému 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 sluţby, a to v návaznosti na zdroje a
moţnosti, které by k dosaţení vytyčených cílů měly vést.
Zdravotní a ošetřovatelská péče je poskytována nepřetrţitě. Klientům poskytujeme pomoc při
provádění osobní hygieny a běţných úkonů péče o svou osobu, kaţdodenní úklid a praní
prádla.
Podporujeme klienty v kontaktu s rodinou a okolím. Pravidelně pořádáme akce podporující
aktivitu klientů. Umoţňujeme návštěvy koncertů, divadla, obchodů, pořádáme přednášky,
navštěvují nás ţáci mateřských, základních a uměleckých škol.
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Klientům zprostředkováváme kontakt s dobrovolníky, pravidelně k nám také dojíţdějí
dobrovolníci z canisterapeutických sdruţení.
Pravidelně dochází do našeho zařízení pedikérka a
kadeřnice. Pravidelně se u nás konají bohosluţby
(střídají se bohosluţby katolické a evangelické).
Lékařská péče je zajišťována praktickým lékařem.
Jeho ordinační hodiny pro naše klienty jsou 2x
týdně. Pravidelně kaţdý 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 sluţba Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postiţením.
Ve středisku DD jsou jednolůţkové a dvoulůţkové pokoje. Pro Domov pro seniory je
vyhrazeno 50 lůţek, pro Domov pro osoby se zdravotním postiţením je vyhrazeno 30
lůţek. Pokoje jsou koncipovány jako bytové buňky, kaţdá 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 sluţba. Od roku
2007 je i zde poskytována sluţba Domov pro seniory.
Ve středisku PE je 23 lůţek na jednolůţkových pokojích, 30 lůţek na dvoulůţkových
pokojích a 12 lůţek na apartmánových pokojích. Kaţdý pokoj má vlastní sociální zařízení.
Pokoje jsou vybaveny nábytkem, podle potřeby
doplněným o polohovací postele. Klient si můţe
vzít s sebou vlastní televizi, varnou konvici, rádio,
lednici apod., dále věci připomínající domov
(nábytek, hodiny, obrazy, květiny apod.). Obě
budovy mají na kaţdém patře centrální koupelny,
společenské místnosti a prostory, k dispozici
klientům je tělocvična.
Rodinným příslušníkům umoţňujeme nejen
neomezené návštěvy během dne, ale i moţnost
přespání v hostovském pokoji.
V přízemí jedné z budov je veřejný plavecký bazén, který mají moţnost vyuţívat i naši
klienti.
Venkovní prostory jsou vybaveny pergolami a lavičkami.
Stravování zajišťujeme ve vlastní, moderní kuchyni nepřetrţitě. Zajišťujeme pět jídel denně,
včetně dietního stravování. Na kaţdém patře je jídelna, kde jsou klientům podávána hlavní
jídla. Klientům, kteří nechtějí nebo nemohou docházet do jídelny, je strava podávána na
pokojích. Po celý den je klientům zajišťován dostatek tekutin.
Pro praní a ţehlení prádla máme v kaţdé budově vybavenu prádelnu.
Pro potřeby klientů a sluţební 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 sluţby domov pro seniory byla provedena inspekce poskytování sociálních sluţeb.
V červnu 2009 byla inspekce úspěšně ukončena.

Statistiky k 31. 12. 2010
Počet klientů a průměrný věk:
muži
ženy
celkem

počet
22
85
107

průměrný věk
79,5
83,1
82,3

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

4
14
59
26
4
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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.
Sluţbu Domov pro osoby se zdravotním postiţením
poskytujeme v budově střediska DD, kapacita sluţby
je 30 lůţek.

Časový rozsah
Sociální sluţba je poskytována 24 hodin denně. Rozsah sluţeb je sjednán s klientem
individuálně. Vychází z potřeb klienta, s ohledem na moţnosti Poskytovatele.

Okruh osob
Sluţby poskytujeme osobám se zdravotním postiţením, které potřebují pomoc jiné fyzické
osoby a nejsou schopny za pomoci rodiny a dostupných terénních a ambulantních sluţeb zůstat
ve svém domácím prostředí. Přednostně je sluţba poskytována občanům Skutče a spádových
obcí. Sluţba poskytována osobám starším 45ti let.
Sluţby neposkytujeme osobám, u kterých byla zjištěna akutní fáze psychiatrického
onemocnění, které se můţe projevit agresivním jednáním, směřujícím k ohroţení vlastního
zdraví, zdraví klientů a zaměstnanců nebo k poškození majetku, osobám, u kterých v důsledku
projevu agresivity dochází k opakovanému porušování kolektivního souţití. V případě, ţe se
uvedené poruchy objeví u klienta během jeho pobytu, je kaţdý případ posuzován jednotlivě.
Sluţba je poskytována na základě smlouvy. Jednáním se zájemcem je pověřen ředitel, sociální
pracovník a vrchní sestra. Sociální pracovník vede evidenci ţádostí, 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 ţádost.
Smlouva zohledňuje individuální poţadavky osoby, která o poskytování sluţby ţádá, vţdy
s ohledem na personální a finanční moţnosti 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 sluţbu poskytujeme v souladu s osobním cílem popsaným v individuálním plánu. Pro
účely individuálního plánování je kaţdému 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 sluţby, a to v návaznosti na zdroje a
moţnosti, které by k dosaţení vytyčených cílů měly vést.
Zdravotní a ošetřovatelská péče je poskytována nepřetrţitě. Klientům poskytujeme pomoc při
provádění osobní hygieny a běţných úkonů péče o svou osobu, kaţdodenní úklid a praní
prádla.
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Podporujeme klienty v kontaktu s rodinou a okolím. Pravidelně pořádáme akce podporující
aktivitu klientů. Umoţňujeme návštěvy koncertů,
divadla, obchodů, pořádáme přednášky, navštěvují
nás ţáci mateřských, základních a uměleckých škol.
Klientům
zprostředkováváme
kontakt
s
dobrovolníky, pravidelně k nám také dojíţdějí
dobrovolníci z canisterapeutických sdruţení.
Pravidelně dochází do našeho zařízení pedikérka a
kadeřnice. Pravidelně se u nás konají bohosluţby
(střídají se bohosluţby katolické a evangelické).
Lékařská péče je zajišťována praktickou lékařkou.
Její ordinační hodiny pro naše klienty jsou 2x
týdně. Pravidelně kaţdý 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 sluţba Domov pro seniory a Domov
pro osoby se zdravotním postiţením.
Ve středisku DD jsou jednolůţkové a dvoulůţkové
pokoje. Pro Domov pro seniory je vyhrazeno 50
lůţek, pro Domov pro osoby se zdravotním
postiţením je vyhrazeno 30 lůţek. Pokoje jsou
koncipovány jako bytové buňky, kaţdá 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
můţe vzít s sebou vlastní televizi, varnou konvici, rádio, lednici apod., dále věci připomínající
domov (nábytek, hodiny, obrazy, květiny apod.). Na kaţdém patře jsou centrální koupelny,
společenské místnosti a prostory. Klientům je dispozici tělocvična.
Rodinným příslušníkům umoţňujeme nejen neomezené návštěvy během dne, ale i moţnost
přespání v hostovském pokoji.
V přízemí budovy je veřejný plavecký bazén, který mají moţnost vyuţívat i naši klienti.
Venkovní prostory jsou vybaveny pergolami a lavičkami.
Stravování zajišťujeme ve vlastní, moderní kuchyni nepřetrţitě. Zajišťujeme pět jídel denně,
včetně dietního stravování. Na kaţdém patře je jídelna, kde jsou klientům podávána hlavní
jídla. Klientům, kteří nechtějí nebo nemohou docházet do jídelny, je strava podávána na
pokojích. Po celý den je klientům zajišťován dostatek tekutin.
Pro praní a ţehlení prádla máme v kaţdé budově vybavenu prádelnu.
Pro potřeby klientů a sluţební 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 sluţby domov pro osoby se zdravotním postiţením nebyla do konce roku 2010 provedena
inspekce poskytování sociálních sluţeb.

Statistiky k 31. 12. 2010
Počet klientů a průměrný věk :
muži
ženy
celkem

počet
10
20
30

průměrný věk
69,6
78,6
75,4

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

6
6
12
6
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 sluţby je 65 klientů.

Časový rozsah
Pečovatelská sluţba je poskytována v pracovní dny od 7.00 do 14.30. Rozvoz obědů je od
10.30 do 13.30. Rozsah sluţeb je sjednán s klientem individuálně (je uveden ve smlouvě a
v individuálním plánu péče klienta). Vychází z potřeb klienta, vţdy s ohledem na moţnosti
Poskytovatele.
Sluţba je podle provozních podmínek časově přizpůsobena potřebám a poţadavkům klientů.

Okruh osob
Sluţbu poskytujeme občanům města Skutče a přidruţených obcí (Hněvětice, Laţany, Lešany,
Lhota u Skutče, Nová Ves, Přibylov, Radčice, Skutíčko, Štěpánov, Zboţnov, Zhoř, Ţďárec 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
ţijí ve svém přirozeném prostředí,
potřebují v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby k zajištění svých
základních ţivotních potřeb a ţijí osaměle.
Pečovatelská sluţba poskytována osobám starším 45ti let.
Sluţbu neposkytujeme:
osobám, které trpí infekčním onemocněním, psychickými poruchami, které nejsou pod
dohledem odborníka a potřebují komplexní a odbornou péči, kterou pečovatelská
sluţba není schopna zajistit,
osobám, které vyţadují nepřetrţitý dohled,
osobám zcela soběstačným,
osobám s projevy agresivity.

Popis realizace
Jednáním se zájemcem je pověřen ředitel a sociální pracovník. Sociální pracovník vede
evidenci ţádostí. Po obdrţení ţádosti provede sociální pracovník šetření v domácnosti
ţadatele. Při šetření je s ţadatelem domluven rozsah sluţeb, které mu budou poskytovány,
stejně jako podmínky úhrady za sluţby. Na základě tohoto šetření bude sepsána Smlouva o
poskytování pečovatelské sluţby, ve které bude stanoven druh a rozsah úkonů, cena za tyto
úkony, informace o datu zahájení sluţby a další ujednání. Při sjednávání se vţdy vychází z
konkrétních potřeb ţadatele, s ohledem na provozní a personální moţnosti poskytovatele.
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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 sluţby
klientovi, iniciativně si všímá jeho potřeb a spokojenosti, hájí jeho zájmy.
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití. Pečovatelka podává jídlo a pití mobilním i
imobilním klientům. Dle potřeby klientům rozkrájí a namaţe pečivo, nakrájí maso, nalije
tekutiny.
Pomoc při oblékání a svlékání, vč. speciálních pomůcek. Oblékání provádí klient
s dopomocí pečovatelky, je veden tak, aby byla zachována nejvyšší míra soběstačnosti. Klient
se obléká kaţdý den do domácího oblečení, v nočním oblečení je pouze pokud je aktuálně
nemocen a musí být na lůţku.
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru. Pečovatelka
zjistí, které bariéry v pokoji a jeho okolí brání samostatnému pohybu klienta. Snaţí se je
odstranit, aby nebyla omezena mobilita klienta.
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
Pomoc při úkonech osobní hygieny. Klienta doprovodíme do koupelny. Pečovatelka pomůţe
klientovi při svlékání, dle přání klienta pomáhá s osobní hygienou. Pomůţe klientovi
s oblékáním osobního prádla, zajistí doprovod nebo dopravu zpět na lůţko. Po koupeli
provede pečovatelka standardní úklid koupelny.
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty. Pečovatelka nehty zkontroluje, stříhá podle potřeby.
Obvykle 1x týdně na rukou, 1x za dva týdny na nohou. Mytí vlasů provádí pečovatelka
obvykle jednou týdně, vlasy vysuší a pomůţe s rozčesáním.
Pomoc při použití WC poskytuje pečovatelka dle mobility klienta. U mobilních klientů
poskytne doprovod na WC, u imobilních klientů můţe pouţít klozetové křeslo. Pomůţe
klientovi s očistou, příp. s výměnou potřísněného prádla. U inkontinentních klientů provede
výměnu 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 rozváţejí ve třídílných nerezových jídlonosičích
uloţených 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 poţadovat náhradu.
Jídlonosič je klient povinen předávat pracovníkům pečovatelské sluţby vţdy kompletní a
v čistém stavu. Pečovatelka předává klientovi oběd osobně, na poţádání jej můţe nechat na
dohodnutém místě a déle nečekat. Současně s odevzdáním oběda přebírá druhý prázdný
jídlonosič na další den.
Pomoc při přípravě jídla a pití. Podle poţadavků klienta pomůţe pečovatelka s přípravou
jídla a pití.
Příprava a podání jídla a pití. Podle poţadavků klienta připraví pečovatelka jídlo ze surovin,
které má klient v lednici, uvaří čaj nebo kávu.
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
Běžný úklid a údržba domácnosti. Zajišťujeme běţný úklid v místnostech, které klient
prokazatelně uţívá, a to prostřednictvím jeho úklidových přípravků a prostředků. Běţný úklid
zahrnuje mytí nádobí, kuchyňské linky, stlaní lůţka, umytí WC a koupelny, popř. vysávání.
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Údržba domácích spotřebičů. Udrţování ve smyslu čistoty a pořádku. Např. mytí sporáku,
lednice, varné konvice, čištění vysavače apod.
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti poskytujeme pouze uţivatelům, kteří
pravidelně vyuţívají běţný úklid a pouze v prostorách, které uţivatel prokazatelně obývá.
Jedná se o úklid např. po malování, jarní nebo vánoční úklid.
Donáška vody. Pečovatelka donese vodu ze studně nebo jiného dostupného veřejného zdroje
do domácnosti klienta, ve které není zbudován vodovod (nebo je-li tento mimo provoz). Dle
potřeby zakoupíme balenou vodu.
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva. Pečovatelka pomůţe klientovi se
zatopením v kamnech, dle potřeby připraví a přinese topivo. Štípání a řezání dřeva není
v pracovní náplni pečovatelky.
Běžné nákupy a pochůzky realizujeme v obchodě nejbliţším k trvalému bydlišti klienta.
Pečovatelka nakupuje zboţí z obdrţených finančních prostředků klienta dle jeho poţadavků
na druh zboţí.
Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti.
Nákup realizujeme buď dle poţadavků klienta obdobně jako běţné 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 povaţujeme 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 sluţbu méně mobilním klientům,
pokud tuto sluţbu nemůţe zabezpečit rodina. Pečovatelka vyzvedne klienta v jeho bytě a
doprovodí jej na potřebnou instituci. Po vyřízení všech záleţitostí doprovodí klienta zpět.
f) Fakultativní služby:
Doprovázení klienta s použitím služebního vozidla. Úkon je stejný jako předchozí.
Pečovatelka navíc pouţije sluţební vozidlo.

Materiální a technické zabezpečení
Pečovatelská sluţba je terénní sluţbou poskytovanou v domácnostech klientů.
Sídlo pečovatelské sluţby – kancelář sociální pracovnice a zázemí pečovatelek je ve středisku
PE SeniorCentra Skuteč.
Obědy jsou připravovány v kuchyni SeniorCentra Skuteč.
Pro praní a ţehlení prádla prádelna SeniorCentra Skuteč.
Pro potřeby pečovatelské sluţby je vyuţíván osobní automobil.

Inspekce kvality
U pečovatelské sluţby nebyla do konce roku 2010 provedena inspekce poskytování sociálních
sluţeb.

Statistiky k 31. 12. 2010
Počet klientů a průměrný věk :
muži
ženy
celkem

počet
29
39
68

průměrný věk
78,3
79,7
79,1

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

7
13
35
13
0
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Statistiky poskytovaných služeb
Věková pásma a počty klientů poskytovaných sluţeb k 31. 12. 2010:
60
50
40
30
20
10
0
27 – 65 let

66 – 75 let

Domov pro seniory

76 – 85 let

86 – 95 let

nad 95 let

Domov pro osoby se zdravotním postiţením

Pečovatelská sluţba

Počet klientů podle stupně příspěvku na péči k 31. 12. 2010 (sluţby Domov pro seniory a
Domov pro osoby se zdravotním postiţením):

Nemá
IV (úplná závislost)
I (lehká závislost)
III (těžká závislost)

II (středně těžká
závislost)
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Společenské akce v roce 2010
20. a 27. 1.

besídka DD, besídka PE (hudební vystoupení sboru Sluníčko, p. Vávra)

17. 2.
26. 2.

besídka DD (hudební vystoupení sboru Smíšek, p. Vávra)
zimní olympijské hry v Domově seniorů Drachtinka Hlinsko

3. 3.
24. a 31. 3.

besídka PE (hudební vystoupení sboru Smíšek, p. Vávra)
besídka PE, besídka DD (hudební vystoupení sboru Sluníčko, p. Vávra)

15. 4.
23. 4.
28. 4.

kulturní program – „Karel Vacek – Cesta k hudbě a ke slávě“
divadelní soubor Kvítko – „Pradědovy pletky“
besídka DD+PE čarodějnice (hudební vystoupení p. Vávra)

5. 5.
13. 5.
18. 5.
20. 5.
26. 5.
31. 5.

Aeroklub Skuteč – „Historie a současnost letiště ve Skutči“
divadelní soubor Chrast – „Jak dostal Honza princeznu a kouzelný prstýnek“
vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Perálec – „Ţáby, ţabky, ţabičky“
Májové koulení Heřmanův Městec
besídka DD+PE (stolní hry)
Májová mše Podskála

7. a 30. 6.
11. 6.
17. 6.
23. 6.

výlet Pasíčka
TKG Hlinsko „Roztančené střevíčky“
ZUŠ – vystoupení HUPSu v KKS
besídka DD+PE (hudební vystoupení
p. Vávra, sportovní hry)

12. 8.
18. a 26. 8.

kulturní program „Král komiků
přichází“
výlet na Košumberk

1. 9.
22. a 29. 9.
27. 9.

besídka DD+PE (hudební vystoupení p. Vávra)
besídka PE, besídka DD (hudební vystoupení sboru Sluníčko, p. Vosička)
KKS – promítání Leţáky

5.10.
beseda Vývoj hudebních nástrojů
8.10.
výstava o školství v Předhradí
20. a 27. 10. besídka PE, besídka DD (hudební vystoupení p. Vávra)
22.11.
přednáška Leţáky v datech (pí. Doleţalová)
23. a 24. 11. besídka PE, besídka DD (hudební vystoupení sboru Sluníčko, p. Vosička)
24.11.
vánoční jarmark na ZŠ v Luţi
6.12.
7.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
21.12.

Mikuláš
zdobení vánočních stromků dětmi ze ZŠ Smetanova
vánoční výstava na ZŠ Komenského
prodej vánočního cukroví
vánoční besídka DD (hudební vystoupení sboru Smíšek, p. Vávra)
vánoční pásmo dětí ze ZŠ Rosice
vánoční besídka PE (hudební vystoupení sboru Cantando, p. Vávra)
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Vzdělávací středisko
SeniorCentrum Skuteč v roce 2010 spolupracovalo se vzdělávací agenturami Socio, s.r.o. a
Educa partner, o. s., které se zabývají vzdělávacími aktivitami v sociální a zdravotní oblasti.
Agentury spolupracují s odbornými lektory, Českou asociací sester, Unií fyzioterapeutů
i samotnými sociálními zařízeními.
Agentura Educa Partner ve spolupráci s Kimberly-Clark uspořádala v roce 2010 přímo
v SeniorCentru Skuteč 11 odborných seminářů. Pro vzdělávací aktivity jsme schopni
nabídnout dostatečné zázemí, účastníci mají zajištěno občerstvení a oběd.
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Vzdělávání zaměstnanců
odborné kurzy a školení
LEDEN
Specifická ošetřovatelská péče s prvky bazální stimulace
ÚNOR
Konflikty a jejich zvládání
BŘEZEN
Specifická ošetřovatelská péče s prvky bazální stimulace
Právní aspekty při poskytování terénní sluţby
Specifická ošetřovatelská péče s prvky bazální stimulace
DUBEN
IV. jarní interaktivní konference všeobecného lékařství
Ošetřovatelský proces u vybraných onemocnění a
problematika podávání léků v zařízeních sociální péče
KVĚTEN
Péče o pokoţku seniorů a leţících nemocných
a péče o pokoţku s chronickými defekty
Rakovina tlustého střeva, konečníku a
rakovina prsu s důrazem na prevenci
ČERVEN
Mykotická onemocnění v běţné zdravotnické praxi a
jak jim předcházet
Úvod do psychologie osobnosti, schopnost definovat a
prosadit své potřeby
Vliv antibiotik na lidské zdraví
Současná archivní legislativa a spisová sluţba po novele
Hospicová péče - smrt a umírání a etika
pomáhající profese
Stravování v zařízeních sociálních sluţeb
Dobrovolnictví v sociálních sluţbách
Pečovatelská sluţba - kvalita a dostupnost
ČERVENEC
Zápis o zkoušce podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Českého úřadu bezpečnosti práce
ZÁŘÍ
Základy asertivních dovedností a
komunikace s příbuznými
Přenosné nákazy a infekční onemocnění a hygiena
rukou v prevenci nákaz a další opatření
Teze zákona o sociálních sluţbách II.

vzdělavatel/doklad

ČAS/KK/25/2010
ČAS/KK/423/2010
ČAS/KK/749/2010
APSSČR
EDUCA PARTNER
ČAS/KK/1212/2010
ČAS/KK/1269/2010

ČAS/KK/1812/2010
A TREND s.r.o.

OZ 617/10 ŠA
HARTMANN - RICO
2009/727 - PC
ČAS/KK/257/2010
NOVATIS
ČAS/KK/1698/2010
APSSČR
Neziskovky.cz
APSSČR

EREMONT J.Menc

ČAS/KK/2629/2010
ČAS/KK/2640/2010
SS 2-45/2010
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ŘÍJEN
Komunikační dovednosti a zvládání psychické
zátěţe v krizových okamţicích
Pracovní setkání vedoucích pracovníků Domovů pro
seniory a Domovů pro osoby se zdravotním postiţením
Standardy kvality poskytovaných sociálních sluţeb
v pečovatelské sluţbě
Paličkování pro začátečníky
LISTOPAD
Klíčový pracovník v sociálních sluţbách
Právní problematika v sociálních sluţbách
XXIX. výroční konference společnosti všeobecného lékařství
ČLS JEP
Kukuřičné šustí – betlém
Základy komunikace a výcvik komunikačních dovedností
PROSINEC
SQ č. 2 - Ochrana práv osob
Prevence chronického stresu a syndromu vyhoření

Marlin/2009/148 SP
ČAS/KK/2695/2010
2010/486-PC/SP
škola Rosice
2010/485-PC/SP
ČAS/KK/3606/2010
ČAS/KK3477/2010
škola Rosice
ČAS/KK/3726/2010
interní školení SCS
MUDr. Halka Korcová
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Praxe studentů škol
Stření zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Havlíčkův Brod
Lucie Holečková
Tereza Müllerová
Jana Hrouzková
Šárka Patrmanová
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha
Petra Hejduková
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice
Barbora Vagenknechtová
Eva Jirsáková
společnost Marlin, s.r.o. – akreditované vzdělávací zařízení
Andrea Krotilová
Marie Vondrová
Eliška Luňáčková
Hana Malínská
Hana Břízová
Marie Částková
Renata Kůrková
Hana Vaňková
Jaroslava Šebková
Jana Vodvárková
Alena Slavíková
Renáta Holcmanová
Renáta Šulcová
Emílie Břicháčková
Radka Skalová
Antónia Vaculová
Mária Kreuzová
Univerzita Karlova , Lékařská fakulta – Ústav sociálního lékařství, Hradec Králové
Veronika Křehulíková
Odborné učiliště a praktická škola, Ţamberk
Jana Opletalová
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Dárci finančních a věcných darů za rok 2010
Dárce

hodnota daru v Kč

Václav Prorok
Zdeněk Fiedler
Martek Medical Třinec
Pohl Jaroslav
Hledík Břetislav
Martek Medical Třinec
Mgr. Petr Bačkovský
ProjectSoft Hradec Králové
celkem

10 000
10 000
28 326,16
1 000
1 000
29 108,86
10 000
10 000
99 435,02

SeniorCentrum Skuteč 22
Výroční zpráva 2010

Přehled hospodaření 2010 - náklady
Náklady rok 2010
Materiálové náklady
potraviny
kancelářské potřeby
vybavení DDHM
pohonné hmoty
vybavení ostatní
odborné knihy, časopisy
mycí a čisticí prostředky
prací a šicí prostředky
zdravotnický materiál
materiál aktivizace
ochranné pomůcky
nedaňové náklady
energie - elektřina
energie -plyn
energie -vodné a stočné
energie -teplo
opravy a udrţování budov
opravy a udrţování aut
opravy a udrţování zařízení
revize
cestovné
reprezentace
telefony + mobily
poštovné
ostatní spoje - televize, rádio
nájemné
poradenské sluţbyaudit+ ekonomické sluţby
školení a kurzy
pořízení DNM, DHM
odvoz odpadu
odpis pohledávky
drobné sluţby
lékařské prohlídky
odpisy
aktivizace sluţby
pojistné
silniční daň, správní poplatky
pokuty a penále
Ostatní sociální náklady
FKSP
mzdy
DPP
DPČ
pojistné Kooperativa
SP, ZP
Celkem

v tisících Kč
3 820
94
756
79
218
15
514
346
193
79
38
3
1 471
1 100
640
0
348
13
411
44
28
0
170
14
19
2 070
211
10
44
52
187
0
104
3
828
32
60
188
12
285
14 267
195
181
61
4 905
34 107
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Přehled hospodaření 2010 - výnosy
Výnosy rok 2010
dotace MPSV
dotace - jiný resort státní správy
dotace - úřad práce
dotace kraj
příspěvek obec
úhrady uţivatel - úhrady
úhrady uţivatel -příspěvek na péči
úhrady uţivatel - sluţby+obědy
úhrady obědů - zaměstnanci
fondy zdravotních pojišťoven
sleva na pojistném
dotace - strukturální fondy EU
jiné
rezervní fond, fond odměn
celkem

v tisících Kč
5 050
0
48
0
1 820
13 271
9 778
0
307
5 080
0
0
348
0
35 700

zpracoval: Helena Boušková
schválil: Josef Tumpach, ředitel
28.6.2011

