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Úvodní slovo
Rok 2020 byl úplně jiný než jakýkoliv předchozí. Epidemie koronaviru převrátila vše naruby.
Naše práce, tak jak jsme byli zvyklí ji dělat, se proměnila. Nasadili jsme si na ústa a nosy
roušky, pak respirátory. Došlo i na ochranné obleky, pláště a štíty. Celý provoz se
přizpůsoboval aktuální situaci, mimořádným opatřením vlády nebo ministerstva zdravotnictví.
Často ze dne na den.
Klienti zůstali uzavření v našich budovách, a to jak na jaře od 9. března až do 24. května, tak
i na podzim od 14. října prakticky do 1. dubna 2021 (od poloviny prosince byly umožněny
vycházky s následnou karanténou). Návštěvy za svými blízkými nemohly celé jaro a znovu od
konce září až do poloviny prosince. Od té doby už jsou návštěvy možné, ale pouze na základě
rezervace a s negativním covid-testem.
Od září jsme pozastavili příjem klientů na 4. patro střediska DD, abychom v případě potřeby
byli schopni vytvořit karanténní zónu. Od října jsme zastavili nástupy docela. Připravovat
nástupy nových klientů jsme znovu začali až v lednu 2021.
Od listopadu jsme začali s testováním klientů a zaměstnanců antigenními testy prostřednictvím
našeho zdravotnického personálu. To, čeho jsme se obávali, opravdu nastalo. Od 13. listopadu
jsme byli nuceni vytvořit izolační zónu. A to nejenom v části 4. patra DD, jak jsme
předpokládali v našich nouzových plánech, ale na celém 4. patře DD a v celé budově PE.
Vlastní onemocnění covid-19 naše klienty i zaměstnance zasáhlo především na podzim a z kraje
zimy. Dostali jsme se do personální tísně, kdy jsme o pomoc museli požádat Pardubický kraj
a Armádu České republiky. Od 20. 11. do 1. 12. tak náš pracovní tým doplnilo 12
profesionálních vojáků a potom na dalších 10 dní ještě 6 dalších. Pomoci nám přišli
i dobrovolníci, a to zejména z řad studentů.
Na přelomu roku, kdy už se situace mezi klienty a zaměstnanci stabilizovala, nám covid-19
paralyzoval kuchyň. Poměrně dramatickou situaci se nám podařilo vyřešit zapůjčením dvou
externích kuchařů, krátkou pomocí zaměstnanců z dalších úseků a čtrnáctidenním dovozem
obědů z Hamzovy léčebny.
V souvislosti s onemocněním covid-19 zemřela řada klientů. Někteří byli již dříve velmi
nemocní, byli ale i takoví, jejichž odchod nás zaskočil. Většina z nás přišla o někoho ze svých
známých, někteří o své blízké, někteří o své nejbližší. Bylo a stále je těžké se se něčím takovým
vyrovnat.
Poskytovanou péči jsme v nejtěžších dnech zúžili na nejnutnější pomoc. Zcela jsme pozastavili
aktivizaci i rehabilitaci. Všichni zaměstnanci v přímé péči se soustředili na poskytování
základních úkonů péče. K běžnému rozsahu péče jsme se začali vracet jen postupně.
Od 10. února 2021 jsme začali s očkováním proti tomuto zákeřnému onemocnění. Po
neskutečných týdnech, kdy jsme nemocné zaměstnance a zaměstnance v karanténách počítali
v desítkách (v polovině listopadu až 58 zaměstnanců) se nyní pohybujeme v řádu jednotek.
Epidemie ale ještě zdaleka není za námi. Snad se nám společně naším odpovědným přístupem
podaří vrátit se k životu, jaký jsme znali před rokem. Kdy se na sebe i naše klienty budeme
moci podívat a oni nebudou náš úsměv jen tušit zpod roušky nebo respirátoru, ale budou ho
opravdu vidět.
Naši zaměstnanci si s touto nelehkou situací dokázali poradit. Zvládají skloubit svou náročnou
práci s péčí o své blízké se vzděláváním svých dětí, kdy opakovaně zůstaly zavřené školy.
Za to jim patří můj obdiv a velké poděkování.
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Od roku 2002, kdy vzniklo SeniorCentrum Skuteč, byla tato organizace neodmyslitelně spojena
s osobou pana Josefa Tumpacha jako jejího ředitele. Díky němu a jeho týmu zaměstnanců se
z organizace stala vyhledávaná sociální služba s dobrým jménem přesahujícím hranice
Pardubického kraje.
Z domova s rozpočtem 14 mil. Kč, ve kterém péči o 80 seniorů zajišťovalo 42 zaměstnanců se
stalo prosperující zařízení, které se poskytuje kvalitní pobytovou péči ve dvou budovách
a terénní službu ve Skutči. Během let došlo k podstatnému rozšíření poskytovaných služeb, a to
jak co do počtu klientů, tak i do rozsahu poskytované péče. V roce 2020 jsme pobytové služby
poskytovali celkem 187 klientům, pečovatelskou službu 29 klientům. Hospodařili jsme
s rozpočtem převyšujícím 80 mil. Kč. Péči o klienty zajišťovalo v průběhu roku 2020 přes 200
zaměstnanců (z toho zhruba 140 kmenových zaměstnanců). Všechny sociální služby úspěšně
procházejí inspekcemi kvality sociálních služeb.
Během let byla realizována řada větších i menších investičních akcí. Pro klienty byly vytvořeny
venkovní pergoly. V roce 2008 byly modernizovány koupelny ve středisku PE, proběhla také
větší rekonstrukce ve smyslu vybudování sesteren a jídelen na patrech, zázemí pro aktivizační
a rehabilitační péči. V roce 2009 byly obě budovy SeniorCentra spojeny krčkem. Budova
penzionu (středisko PE), která byla postavena v roce 1996, potřebovala postupně větší renovaci.
Proběhla tedy výměna oken, výměna střechy a přístavba evakuačního výtahu. V obou budovách
je postupně obnovováno vybavení. Na všech pokojích jsou pro klienty elektrické polohovací
postele, v pokojích je bezdrátová signalizace a elektrická požární signalizace.
Pan ředitel Josef Tumpach se rozhodl s koncem roku 2020 odejít do důchodu. Oblast sociálních
služeb ale neopouští zcela. Dále bude pokračovat v lektorské činnosti, kde se stal
vyhledávaným školitelem.
Věřím, že i nadále budeme organizací, která zajistí důstojný závěr života těm, kteří se o sebe
nedokáží postarat bez profesionální péče. Organizací, která jim zajistí odbornou, citlivou
a trpělivou pomoc. I nadále budeme pečovat o dobré jméno SeniorCentra Skuteč a budeme
vytvářet prostředí příjemné pro klienty i zaměstnance.
K tomu nám všem přeji dostatek sil, pracovního elánu, trpělivosti a osobní odpovědnosti.

Mgr. Linda Bodláková
ředitelka SeniorCentra Skuteč
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Charakteristika organizace
Organizace:

SeniorCentrum Skuteč
Smetanova 946
539 73 Skuteč
IČ: 75016541
tel.: 469 363 410
mobil: 602 161 184
e-mail: bodlakova.linda@scskutec.cz
www.scskutec.cz
ředitel: Josef Tumpach, do 31. 12. 2020
ředitelka: Mgr. Linda Bodláková, od 1. 1. 2021

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
ekonom

účetní
organizační
pracovník

pomocné
kuchařky

vrátní
uklízečky

personalista
hospodářky
technik

vedoucí
kuchyně

technik

obsluha parního stroje
pradleny

IT technik
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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 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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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, středisku DD
(50 lůžek) a středisku PE (65 lůžek).
Časový rozsah
Sociální služba je poskytována 24 hodin denně 7 dní v týdnu. 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, středisku DD a středisku 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 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, polohovatelnými lůžky, televizí. Klient si může vzít s sebou
varnou konvici, rádio, lednici, obrazy, květiny apod. Obě budovy mají na každém patře
centrální koupelny, společenské místnosti, k dispozici klientům je tělocvična.
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.
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Statistiky k 31. 12. 2020
Věková pásma a počty klientů:

Počet klientů a průměrný věk:
DpS
muži
ženy
celkem

počet
24
67
91

průměrný věk
81,38
84,79
83,89

počet
0
0
12
15
43
21

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

Věková pásma - DpS

Počet klientů - DpS

65-74
13%

91 a více
23%

muži
26%

75-80
17%

ženy
74%

81-90
47%

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

2011

2012

2013

2014
muži

2015
ženy

2016

2017

2018

2019

2020

celkem
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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 7 dní v týdnu. 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
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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.
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, polohovatelnými lůžky, televizí. Klient si může vzít s sebou
varnou konvici, rádio, lednici, obrazy, květiny apod. Obě budovy mají na každém patře
centrální koupelny, společenské místnosti, k dispozici klientům je tělocvična.
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. 2020
Počet klientů a průměrný věk:
počet
8
17
25

DpZP
muži
ženy
celkem

Věková pásma a počty klientů:

průměrný věk
65,50
82,59
77,12

počet
2
2
6
2
13
0

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

Počet klientů - DpZP

Věková pásma - DpZP
0-56
8%

muži
32%

ženy
68%

57-64
8%

65-74
24%

81-90
52%
75-80
8%

Průměrný věk klientů - DpZP
90
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70
65
60
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2011

2012

2013

2014
muži

2015
ženy

2016

2017

2018

2019

2020

celkem
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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 probíhá 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. 2020
Počet klientů a průměrný věk:
PS
muži
ženy
celkem

počet
4
18
22

Věková pásma a počty klientů:

počet
1
1
3
7
10
0

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

průměrný věk
81,50
78,11
78,73

Věková pásma - PS

Počet klientů - PS

0-56
4%

57-64
5%

muži
18%
65-74
14%

81-90
45%

ženy
82%

75-80
32%

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

2011

2012

2013

2014
muži

2015
ženy

2016

2017

2018

2019

2020

celkem
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Aktivizační činnosti
Bezpečnostní opatření nastavená z důvodu epidemie koronaviru poznamenala také aktivizační
činnosti v našem zařízení. Po část roku jsme byli nuceni aktivity zúžit, na nějakou dobu
dokonce zcela pozastavit.
Nicméně i v tomto roce měli naši klienti možnost rozmanitých aktivizačních činností. Pokud to
bylo možné, byl pro ně připraven Klub šikovných rukou a Domácí dílna, kondiční cvičení,
trénování paměti, procvičování řeči nebo grafomotoriky, pěvecký sbor, Dámský a Pánský klub,
kinokavárna nebo relaxační místnost.
Podařilo se nám uspořádat oslavu masopustu, letní a podzimní slavnosti. Tento rok jsme se
bohužel museli obejít bez tradiční velikonoční a vánoční výstavy.
Příjemným zpestřením byly návštěvy psích společníků z canisterapeutického spolku Kamarád,
ale i ty jsme museli několik měsíců oželet. Pěvecký sbor Radost musel pozastavit svá setkání
docela.
Na závěr roku nás přišli potěšit skutečští skauti, kteří zazpívali pod našimi okny vánoční koledy.

SPOLEČENSKÉ AKCE V ROCE 2020

ÚNOR
ČERVEN
ZÁŘÍ
PROSINEC

21. 2.
25. 2.
25. 2.
26. 2.

Beseda o Barmě (p. Hainall)
Zabijačka
Masopust DD (p. Cepl, Smíšek)
Masopust PE (p. Cepl)

11. 6. Letní slavnosti (Mrákotínka)
9. 9. Tradiční posezení s Ševcovankou
5. 12. Mikulášská nadílka
20. 12. Zpívání pod okny, skauti Skuteč
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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.
Stupně pnp a jejich pohyb v letech 2008-2020
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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 letech.
Následující grafy ukazují meziroční srovnání struktury příspěvku na péči k 31. 12. 2020 ve
službě Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením.

Struktura příspěvku na péči - DpS
41%

22%

52%

1%
8%

bez pnp

bez pnp

1. stupeň

1. stupeň

2. stupeň

4%
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4. stupeň

28%

Struktura příspěvku na péči - DpZP
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36%
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V roce 2020 pobíralo příspěvek ve třetím a čtvrtém stupni 68 % klientů pobytových služeb
(z toho 43 % ve čtvrtém stupni). Oproti roku 2019 se jedná o menší pokles, kdy příspěvek ve
třetím a čtvrtém stupni pobíralo 74 % klientů (z toho 46 % ve čtvrtém stupni). Pro srovnání
v roce 2008 pobíralo příspěvek ve třetím a čtvrtém stupni 32 % klientů (z toho 14 % 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, v roce 2019 pokračoval nárůst na 638 hodin. V roce 2020 jsme z důvodu
bezpečnostních opatření omezili úkony pečovatelské služby na nejnutnější minimum, celkový
objem přímé péče tak činil 474 hodin.

Realizace úkonů přímé péče 2016-2020 (v hodinách)
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Objem praného prádla zůstává téměř stejný, k poklesu došlo u počtu km ujetých služebním
vozidlem (fakultativní úkon použití služebního vozidla pečovatelské služby). K výraznému
poklesu došlo i u počtu poskytnutých obědů, a to na 1954 obědů.

Realizace dalších úkonů pečovatelské služby 2016-2020
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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. 2020, kdy
nejpočetnější je skupina klientů ve věku 81-90 let.

Věková pásma a počty klientů poskytovaných služeb k 31. 12. 2020
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PS

U pobytových služeb byl průměrný věk žen 84 let, u mužů 77 let, nejmladší klient měl 54 let,
nejstarší 98 let. Průměrný věk žen v pečovatelské službě byl 78 let, u mužů 81 let, nejmladší
klient měl 51 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 upravujících 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.
Počet vzdělávacích akcí byl rovněž ovlivněn epidemií koronaviru. V rámci dalšího vzdělávání
zaměstnanců se uskutečnily 2 interní školicí akce. Stejně jako v předchozích letech jsme
spolupracovali se vzdělávací agenturou Seduca a v SeniorCentru Skuteč proběhlo 6 odborných
seminářů. Pořádané semináře byly určené nejenom pro naše zaměstnance, ale také pro
odbornou veřejnost.

ODBORNÉ KURZY A ŠKOLENÍ
ÚNOR
Zdravotní péče v Sociálních službách v roce 2020
Ochrana práv osob
BŘEZEN
Reminiscenční terapie v podmínkách sociálních služeb
ČERVEN
Sociálně patologické jevy v prostředí sociálních služeb
Uplatnění DPH
ČERVENEC
Změny ve stáří a jejich simulace gerontooblekem
SRPEN
Emoční inteligence jako předpoklad kvalitní péče v sociálních
službách
ZÁŘÍ
Základy manipulace s imobilním klientem v podmínkách
sociálních služeb II.
Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb
XVII. Hradecké dny sociální práce – Sociální práce jako nástroj
prosazování lidských práv
ŘÍJEN
Efektivní komunikace v sociálních službách
PROSINEC
Návštěvy v pobytových službách

VZDĚLAVATEL
APSS ČR
SeniorCentrum Skuteč
Seduca
Seduca
EconomPress
Seduca
Seduca

Seduca
SeniorCentrum Skuteč
Univerzita Hradec Králové

Seduca
APSS ČR
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Praxe studentů škol a akreditovaných kurzů
Univerzita Palackého v Olomouci
Barbora Adámková
SEDUCA-CZE s.r.o.
Jitka Novotná
Zuzana Vafková
Univerzita Hradec Králové
Petra Dostálová
Bc. Kamila Pilařová
Střední škola podnikání Vysoké Mýto s.r.o.
Denisa Pudilová
Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči
Martin Obrovský
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Přehled hospodaření
Následující tabulka zachycuje přehled nákladů a výnosů SeniorCentra Skuteč za rok 2020.
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

8 623,8
2 705,2
1 624,9
6,5
4,2
4 482,3
42 282,4
13 650,6
169,6
1 867,6
6,6
0,2
0,0
2 846,4
175,5
868,5
0,0
0,0
5,3
79 319,6

Výnosy
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
Výnosy z prodeje pozemků
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činností
Úroky
Výnosy územních rozpočtů a transfery
Celkem výnosy

50 750,9
100,0
0,2
32,7
0,0
254,0
155,6
0,5
28 965,7
80 259,6

Výsledek hospodaření

940,0
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V roce 2020 hospodařilo SeniorCentrum Skuteč s rozpočtem přesahujícím 80 milionů Kč.
Následující tabulka ukazuje nárůst rozpočtu v letech 2010-2020. 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 2010-2020 (v tisících Kč)
90 000,0
80 000,0
70 000,0
60 000,0
50 000,0
40 000,0
30 000,0
20 000,0
2010

2011

2012

2013

2014
náklady

2015

2016

2017

2018

2019

2020

výnosy

V tomto roce byla největší investiční akcí přístavba evakuačního výtahu ve středisku PE.

Dárci finančních a věcných darů
Také v roce 2020 podpořili činnost naší organizace svými dary někteří jednotlivci i organizace.
S jejich laskavým svolením zveřejňujeme hodnotu jejich finančních nebo věcných darů.
DÁRCE
Martina Vítková
Karel Žampach
Ing. Jan Havlis
Soňa Sejkorová
Květoslava Šutaríková
Mgr. Ivan Nicholas Pachl
Miroslav Chadima
ProjectSoft HK a.s.
Božena Nováková
Nestlé Česko s.r.o.
Leoš Šaffer
Leifheit CZ a.s.
Skutečská investiční s.r.o.
Celkem

10 000 Kč
3 342 Kč
2 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
4 800 Kč
12 770 Kč
27 800 Kč
999 Kč
7 798 Kč
129 509 Kč
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří v roce 2020 podporovali činnost SeniorCentra Skuteč. Zejména potom
našemu zřizovateli Městu Skuteč, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Asociaci
poskytovatelů sociálních služeb ČR, které jsme členem již několik let.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli se zajištěním ochranných pomůcek. Speciální dík patří také
Armádě České republiky, Hamzově odborné léčebně a dobrovolníkům, kteří nám pomohli
zajistit chod naší organizace v nejvypjatějších okamžicích roku.
Zejména potom děkujeme panu řediteli Josefovi Tumpachovi, který pomohl vystavět
SeniorCentrum Skuteč na pevných základech. Pomohl naší organizaci získat dobré jméno,
a i díky jeho práci patří SeniorCentrum Skuteč mezi respektované a vyhledávané poskytovatele
sociálních služeb.
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Co byste vzkázali mladší generaci?
Inspirovali jsme se v Domě pokojného stáří ve Frýdku-Místku a zeptali jsme se našich klientů
v SeniorCentru ve Skutči na totéž. Jejich odpovědi nás pohladily na duši, rozesmály a dodaly
nám optimismus do dalších dní v rouškách. Ukázaly nám, že i když se časy mění, někdy jsme
nahoře, jindy zase dole. To nejdůležitější však zůstává a spojuje nás napříč generacemi.
Mějme se rádi, tolerujme se a šiřme dobro.
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