DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ U POŠNÉ
Proseč u Pošné 1, 395 01 Pacov
IČ: 00511897 | www.ddprosecposna.cz | info@ddprosecposna.cz

Výroční zpráva
2021

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ U POŠNÉ
Proseč u Pošné 1, 395 01 Pacov
IČ: 00511897 | www.ddprosecposna.cz | info@ddprosecposna.cz

OBSAH
ÚVODNÍ SLOVO ......................................................................................................................... 4
ÚVODNÍ INFORMACE................................................................................................................ 5
KONTAKTY.................................................................................................................................. 6
VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ČINNOSTI .............................................................................................. 8
VIZE ORGANIZACE...................................................................................................................... 8
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 1 .......................................................................................... 9
POSLÁNÍ ..................................................................................................................................... 9
CÍLE ............................................................................................................................................. 9
KAPACITA SLUŽEB DZR .............................................................................................................10
MOBILITA KLIENTŮ ....................................................................................................................11
SPOLUPRÁCE SE RODINAMI......................................................................................................14
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 2 ........................................................................................15
POSLÁNÍ ....................................................................................................................................15
CÍLE SLUŽBY ..............................................................................................................................15
CÍLOVÁ SKUPINA .......................................................................................................................16
HODNOCENÍ CÍLŮ .....................................................................................................................17
HODNOCENÍ SOBĚSTAČNOSTI NA DZR2 .................................................................................20
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ............................................................21
POSLÁNÍ ....................................................................................................................................21
CÍLE ............................................................................................................................................21
CÍLOVÁ SKUPINA .......................................................................................................................22
SPOLUPPRÁCE S RODINAMI A ODBORNOU VEŘEJNOSTÍ ........................................................24
AKTIVITY A AKCE........................................................................................................................24
ZDRAVOTNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE ....................................................................................25
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA.....................................................................................................29
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ .............................................................................................................30
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ...................................................................................................31

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ U POŠNÉ
Proseč u Pošné 1, 395 01 Pacov
IČ: 00511897 | www.ddprosecposna.cz | info@ddprosecposna.cz

HOSPODAŘENÍ .........................................................................................................................32
PŘIJMY Z ÚHRAD PŘÍSPĚVKU NA PÉČI.......................................................................................33
INVESTICE V KČ .........................................................................................................................35
DARY..........................................................................................................................................35
AKTIVIZAČNÍ ČINNOST V ROCE 2021.......................................................................................37
PODĚKOVÁNÍ ...........................................................................................................................43
PROPAGACE DOMOVA (články z měsíčního periodika Pacov – „Z mého kraje“)....................45
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT..............................................................................................................47

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ U POŠNÉ
Proseč u Pošné 1, 395 01 Pacov
IČ: 00511897 | www.ddprosecposna.cz | info@ddprosecposna.cz

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení
Dostává se Vám do rukou zpráva za rok 2021. Celý tento rok byl opět ovlivněn virovým
onemocněním Covid 19. Co tato „nenormální“ doba přinesla? Přinesla poznání, a to v podobě
lakmusového papírku, jak funguje společnost v době krize.
Uplynulý rok byl testem, který prověřil řízení státní správy i samosprávy v době krize. Byl
testem lidského charakteru, přístupu k problému, schopnosti adaptace a improvizace. Byl
testem porozumění, týmové práce, rozlišením věcí podstatných od těch zbytečných, testem
manažerských schopností, racionality i emocionální stability. Byli jsme svědky pochopení,
široké podpory a pomoci, kterou si lidé poskytovali.
V našem domově se podařilo tuto „dobu kovidovou“ zvládnout „bez ztráty kytičky“, skutečně
se nám podařilo udělat včas takové opatření a pravidla což se ukázalo jako zásadní. Jsem
pyšný na celý tým, jak k celé situaci přistoupil a zvládl péči o klienty na výbornou. Kořením
celistvé péče jsou společenské a kulturní akce, které se zde s určitým omezením konaly.
Děkuji obrovskému počtu lidí a organizací, kteří nám poskytli nezištnou pomoc, děkuji všem
zaměstnancům za kvalitně odvedenou práci, za respektování přijatých pravidel a za šíření
dobrého jména domova.

Jiří Hormandl
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ÚVODNÍ INFORMACE
IČ:

00511897

Bankovní spojení:

KB Pelhřimov

Číslo účtu:

15639261/0100

E-mail:

info@ddprosecposna.cz

Zřizovatel:

Kraj Vysočina

Datová schránka:

i6mvgqm

Pracovní doba pro veřejnost:
8:00 – 13:00
Doporučujeme osobní návštěvu domluvit předem telefonicky (viz. kontaktní osoby), kdy
je možné si tuto návštěvu domluvit i mimo stanovenou pracovní dobu pro veřejnost.

Adresa:
Domov důchodců Proseč u Pošné
příspěvková organizace
Proseč u Pošné č. 1
395 01 Pacov
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KONTAKTY
Ředitel domova:
Jiří Hormandl
Mobil:
+420 565 383 099 | +420 603 515 252
E-mail: hormandl@ddprosecposna.cz

Vedoucí ekonomického úseku – zástupkyně ředitele:
Bc. Alena Talichová
Mobil:
+420 565 383 096 | +420 603 545 229
E-mail: talichova@ddprosecposna.cz

Sociální úsek – účetní depozit:
Adriana Koubková
Mobil:
+420 565 383 097 | +420 545 769
E-mail: koubkova@ddprosecposna.cz

Sociální pracovnice:
Bc. Helena Marešová
Mobil:
+420 565 383 097 | +420 734 238 995
E-mail: maresova@ddprosecposna.cz

Sociální pracovnice – žádosti:
Kateřina Kučerová Dis.
Mobil:
+420 565 383 097 | +420 737 568 935
E-mail: kucerova@ddprosecposna.cz
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Vedoucí úseku domov se zvláštním režimem:
Dana Vítovská
Mobil:
+420 565 442 295 | +420 731 760 966
E-mail: vitovska@ddprosecposna.cz
Vedoucí úseku domov pro osoby se zdravotním postižením a domov se zvláštním
režimem pro osoby s Huntingtonovou chorobou:
Jana Flídrová
Mobil:
+420 565 442 295 | +420 775 324 680
E-mail: flidrova@ddprosecposna.cz

Vedoucí úseku zdravotně ošetřovatelské péče:
Drahoslava Bílková
Mobil:
+420 565 442 295 | +420 731 545 052
E-mail: bilkova@ddprosecposna.cz

Vedoucí úseku provozu:
Bc. Erik Černohorský
Mobil:
+420 721 000 175
E-mail: cernohorsky@ddprosecposna.cz

Vedoucí stravovacího oddělení:
Věra Rudolfová
Mobil:
+420 565 383 096 | +420 733 615 915
E-mail: stravovani@ddprosecposna.cz

Administrativní pracovník:
Miroslav Strnad
Mobil:
+420 603 545 582
E-mail: strnad@ddporsecposna.cz

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ U POŠNÉ
Proseč u Pošné 1, 395 01 Pacov
IČ: 00511897 | www.ddprosecposna.cz | info@ddprosecposna.cz

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ČINNOSTI
Domov důchodců Proseč u Pošné je příspěvkovou organizací zřízenou za účelem
poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
v platném znění. Zřizovatelem je Kraj Vysočina.

MOTTO:
„Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí“

-

Christian Morgenstern

VIZE ORGANIZACE
Naším cílem je budování profesionální služby pro osoby s Alzheimerovou nemocí a jinou
demencí, pro osoby se zdravotním postižením a pro osoby s Huntingtonovou chorobou.
Plně respektujeme individuální potřeby našich obyvatel. Dbáme rovněž zásad
otevřenosti, rovného přístupu a spolupráce s nejbližším okolím.
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DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 1
POSLÁNÍ
Posláním Domova se zvláštním režimem je zajistit klientům nezbytnou péči, dohled,
aktivizaci a pravidelný režim s respektováním jejich individuálních potřeb při zachování
jejich důstojnosti v příjemném domáckém prostředí.

CÍLE
1. Podpora spolupráce s rodinou při zajišťování potřeb klientů sociální služby
2. Zachování či zlepšení soběstačnosti klientů sociální služby dle jejich individuálních
možností a potřeb
3. Kvalitně poskytovaná služba prostřednictvím proškoleného personálu
4. Aktivity podporující zachování či zlepšení fyzického a psychického stavu klientů
sociální služby
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KAPACITA SLUŽEB DZR
Celková kapacita je 39 klientů. K 31.12.2021 bylo 38 klientů, z toho bylo 6 mužů a 32 žen.
Průměrný věk klientů je 81,9 let. U mužů 73,5 a u žen 82,8.
Do 65 let
66–75
76–85
86–95

2 klienti
8 klientů
13 klientů
15 klientů

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI K 31.12.2021
IV.
III.
II.
I.
Bez přísp.

30 klientů
9 klientů
0 klientů
0klientů
0 klientů

IV.

24%

III.
II.

76%

I.
Bez příspěvku

Stav klientů je pravidelně vyhodnocován 1x za ½ roku a vždy při zhoršení stavu.
Při zhoršení stavu trvalého rázu vedoucí úseku DZR 1 dává podněty sociálnímu úseku.
ÚMRTÍ 18 klientů, z toho 2 klienti v nemocnici, ostatní v zařízení.
PŘIJATO 18 klientů
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MOBILITA KLIENTŮ
•

4 imobilní klienti, kteří jsou vysazováni do polohovacích křesel pouze
příležitostně

•

8 klientů vysazováno denně do polohovacích křesel

•

12 klientů pohybujících se na vozíku nebo v doprovodu oš. personálu a za pomoci
chodítek.

•

3 klientky samostatně chodící a schopné používat chodítko nebo madla na
chodbách na kratší vzdálenost

•

5 klientů samostatně chodících

•

U všech mobilních klientů je nutný zvýšený dohled a slovní vedení při všech
úkonech sebepéče, v orientaci a v kompetencích běžného dne.

•

PODÁVÁNÍ STRAVY
•

11 klientů – nutno podávat stravu oš. personálem, sami nedokáží

•

10 klientů – nutný dohled, asistovaná péče ev. dopomoc či podání stravy
personálem – klienty personál zpočátku ponechá jíst samotné, pomůže stravu
nabrat na lžíci, podepřít paži s hrnečkem, nalévá malé množství tekutin a
průběžně dolévá. Pokud již klient sám nezvládá dojíst, podá personál

•

12 klientů dohled a nakrájení masa, slovní navigace

•

6 klientů se nají samo

•

8 klientů doplňky stravy předepsané lékařem na základě spolupráce s nutriční
terapeutkou.
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Snažíme se klientům zachovat požitek z přijímaného jídla. Ke klientům přistupujeme
individuálně. Např. pokud klient potřebuje mít upravenou stravu najemno, protože mu
vadí např. kousky v řídké stravě, ale je schopen sníst nakrájený chléb, dostává k snídani,
popř. k večeři nakrájený chléb. Klientům je ponechán dostatek času na příjem stravy.
Pokud vysledujeme, že se klient v přítomnosti ostatních klientů necítí při jídle dobře, má
možnost stravovat se na pokoji. Tuto možnost využívaly ke konci roku 2 klientky.

INKONTINENCE
U 38 klientů preskripce inkontinenčních pomůcek. Firmy Depend a Hartman, 9 klientům
jsou předepisovány jednorázové podložky – doplatek cca 70 Kč na jedno balení. Tito
klienti souhlasí s doplatkem. Všichni klienti byli seznámeni s plánovanými doplatky
v roce 2022. Ošetřující personál z důvodu zachování soběstačnosti doprovází většinu
těchto klientů v průběhu dne na toaletu – úspora inkontinenčních pomůcek, zachování
důstojnosti a soběstačnosti klientů. Pokud klient dosud inko – pomůcky nepoužíval a je
potřeba je zajistit, zaznamenává personál mikční deník.

BAZÁLNÍ STIMULACE
Bazální stimulaci využíváme zejména u neklidných klientů, u imobilních klientů a klientů
v terminálním stadiu.
Používáme tyto prvky:
•

Iniciální dotek

•

Poloha hnízdo

•

Celková zklidňující a povzbuzující koupel

•

Masáž stimulující dýchání

•

Diametrální masáž

Pomůcky – perličkové polohovací pomůcky, hudba, produkty ze zahrady, fotografie,
terapeutické panenky Haničku, Jakuba a kocoura Mikeše (terapeutický i živý).
Proškoleno 94 % pracovníků, v roce 2021 používáno u 6 klientů.
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KADEŘNICE, PEDIKÉRKA
Pro službu DZR plánováno vždy 1x za 2 měsíce na koupelně DZR.
Statistiku vede sociálně aktivizační úsek.
Vzhledem k epidemiologické situaci v roce 2021 byla tato služba omezena na období, kdy
se zlepšila situace v okolí.

ZAHRADA
Práci nám ulehčuje terapeutická zahrada s možností posezení klientů před odděleními a
v pergole. Plody a rostliny ze zahrady využíváme při skupinové i individuální aktivizaci
klientů. Snažíme se umožnit pobyt v zahradě i imobilním klientům. Už jen samotný pobyt
v zahradě má na klienty blahodárný vliv. V roce 2021 jsme na užitkovém záhonu pěstovali
rostliny typické pro zahrádky našich babiček. Klienti mohli ochutnávat jahody, salát,
okurky, rajčata, angrešt, rybíz. Mohli přivonět k bylinkám a potěšit se záplavou květů
slunečnic, aksamitníků, jiřinek, měsíčku.
Péče o zahradu – 2x do roka ošetření zahrady odborníkem, o
ostatní se stará personál DZR ve spolupráci s pracovníky údržby.
Vzhledem k epidemiologické situaci a nastavení směn pro
zachování chodu zařízení nebyly prováděny skupinové aktivity
v zahradní terapii. Zahrada byla využívána k procházkám a
posezení klientů. Klienti byli účastni předpěstování sazeniček.
Produkty ze zahrádky byly zpracovány na odděleních. Květiny
byly součástí smyslové aktivizace zejména imobilních klientů.

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ U POŠNÉ
Proseč u Pošné 1, 395 01 Pacov
IČ: 00511897 | www.ddprosecposna.cz | info@ddprosecposna.cz

SPOLUPRÁCE SE RODINAMI
Vzhledem k protiepidemickým opatřením se spolupráce s rodinami omezila převážně na
telefonické hovory.
Návštěvy u klientů probíhaly na nové jídelně dle časového rozvrhu. U klientů, kterým
stav nedovolil pobyt na jídelně, byly návštěvy umožňovány na pokojích, na které se
vstupovalo ze zahrady.

Dovolená klientů a návštěvy rodin v zařízení:
•

7 klientů, 3 klientky jezdí pravidelně

•

30 klientů pravidelně navštěvuje rodina
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DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 2
POSLÁNÍ
Posláním našeho domova je zajistit klientům smysluplný a hodnotný život, navzdory
těžkému fyzickému a psychickému postižení způsobenému Huntingtonovou chorobou.
Naší snahou je co nejdéle udržet a podporovat soběstačnost s respektem
k individuálním potřebám a možnostem. Usilujeme o vytvoření bezpečného prostředí,
zlepšení kvality života klientů a vytváříme domácí atmosféru. Pro komplexní zajištění
služby je pro nás, a především naše klienty, důležité spolupracovat s jejich blízkými
a aktivně je zapojovat do poskytované sociální služby.

CÍLE SLUŽBY
Cíle poskytované služby jsou podmíněny individuálním přístupem ke klientovi
v závislosti na jeho celkovém stavu a jeho potřebách s ohledem na věkovou strukturu.
Jsou jimi:
1. Podpora spolupráce s rodinou
2. Spolupráce s odbornou a laickou veřejností
3. Zkvalitnění služby
4. Kvalitní prostředí
5. Podpora udržení fyzické soběstačnosti
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CÍLOVÁ SKUPINA
Pobytová služba je určena:
Osobám s Huntingtonovou chorobou v pokročilém stádiu – s celorepublikovou
působností ve věku od 27 let, jejichž zdravotní stav je již plně kompenzovaný, a které
vzhledem k zdravotnímu stavu potřebují pomoc druhé fyzické osoby a které zároveň
nejsou schopny za pomoci rodiny a dostupných terénních či ambulantních služeb zůstat
ve svém domácím prostředí.
Sociální služba je určena osobám s minimálně středně těžkou závislostí na pomoci
druhých osob podle §8 zákona 108/2006 Sb. Smlouvu o poskytování sociální služby
Domov důchodců Proseč u Pošné, p. o., nemůže uzavřít v případě, že: nemá dostatečnou
kapacitu k poskytování sociální služby, neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
zdravotní stav osoby, která o sociální službu žádá, vylučuje poskytnutí takové sociální
služby, žádost podává osoba, které zařízení vypovědělo během posledních 6 měsíců
Smlouvu o poskytování sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze
smlouvy.
Poskytované služby: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutická činnost,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Služba je poskytována na těchto principech: dodržování základních lidských práv a
svobod, dodržování etického kodexu respektování volby klienta v souladu s možnostmi
zařízení využívání osvědčených metod ke zmírnění nepříznivé sociální situace klienta,
profesionalita a odbornost personálu.
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HODNOCENÍ CÍLŮ
Podpora spolupráce s rodinou
Pracovníci podporovali klienty v kontaktu s rodinami, přáteli a blízkými osobami podle
jejich potřeb a preferencí formou telefonátů, elektronické korespondence a formou
osobních setkání.
V říjnu 2021 jsme v našem zařízení uspořádali Setkání rodin našich klientů. Z 12
pozvaných se zúčastnilo 9 rodin a dále byla přizvána rodina, která projevila o naši službu
zájem. Se všemi zájemci jsme rozebíraly specifika nemoci, byla jim puštěna prezentace
oddělení s komentářem, probíhaly individuální konzultace, diskuse a vyplňovaly se
dotazníky kvality péče, abychom získali co nejkomplexnější zpětnou vazbu. Kvalita
poskytované péče a práce na tomto oddělení byla nakonec v dotazníkovém šetření
oceněna pochvalou. Rodinám jsme rozdali veškeré kontakty na odborníky. V naší
činnosti nás přijela podpořit i paní Ing. Musilová z SPHCH. Setkání absolvovalo celkem 25
rodinných příslušníků a známých. Pro zpříjemnění atmosféry hrála v průběhu setkání
živá hudba.
Spolupráce s odbornou a laickou
veřejností
Spolupracujeme s SPHCH, která má sídlo
v Hradci Králové. Pod jejich záštitou se
dvakrát ročně účastníme jejich Rekondičně
edukačních pobytů, jarní byl pořádán
v Pardubicích, podzimní v Prostějově. Zde
se setkáváme jak s odborníky, tak
s rodinami a s klienty s tímto
onemocněním.
Spolupracujeme s 1. neurologickou klinikou v Praze 2, doc.
MUDr. Jiří Klempíř v říjnu přijel do našeho zařízení. Všechny klienty vyšetřil a rovněž nám
poskytl cenné informace o této nemoci a jejích úskalích.
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Dále spolupracujeme s mobilním paliativním týmem z nemocnice Pelhřimov.
Vzhledem k pandemii, nebyla uskutečněna setkání pro
laickou veřejnost, ale proběhly návštěvy pracovníků z jiných
institucí zaměřených na sociální oblast:
•

návštěva nového radního pro sociální služby Mgr.
Jana Tourka

•

delegace z Ukrajiny

•

návštěva sociálních služeb z Uherského Hradiště

•

tým pracovníků z MPSV s Mgr. Janem Vrbickým

Koncem roku 2021 vyšel o setkání rodin článek v regionálním měsíčníku Z mého kraje.
Kontakt na naše zařízení je v časopise Archa, který vychází dvakrát ročně.
Kvalitní prostředí
Na směnách se podařilo se udržet dostatečné množství personálu, tak aby se mohl
v potřebné míře věnovat této specifické skupině, minimalizovat rizika a kontrolovat
bezpečné prostředí. Společenskou místnost jsme přizpůsobili pro bezpečnější pohyb
klientů.

Nachází se zde váledlo, které slouží k aktivitám klientů a u těch velmi neklidných rovněž
ke zklidnění ataky při zhoršení choreatických pohybů. U klientů, kteří mají choreatické
pohyby, se používají ochrany postranic, neboť zde hrozí riziko úrazů. Klientům byla
zakoupena tři nová polohovací lůžka a kvalitní masivní stůl se zaoblenými rohy.
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Podpora udržení fyzické soběstačnosti
Hodnocení tohoto cíle vyplývá z testu nezávislosti FIM v programu CYGNUS 2, který má
každý klient nastaven. Aktualizuje se dvakrát ročně, nebo při každé změně u daného
klienta. Dále vyplývá z hodnocení Práce s klientem s poruchou hybnosti, která se
vyhodnocuje každý měsíc. Vzhledem k tomuto onemocnění bude docházet ke zhoršení
jejich soběstačnosti i mobility, čímž se stávají postupně plně závislými ve všech směrech.
Klienty podporujeme a pomáháme, v rámci jejich možností, v úkonech hygieny či běžné
péče, při zprostředkování kontaktů se společností, sociálně terapeutických činnostech
nebo při uplatňování práv a zájmů.
V průběhu roku 2021 došlo ke zhoršení soběstačnosti u 8 klientů z 12, u zbylých 4 zůstává
stav stejný. Ke zlepšení nedošlo u žádného klienta, se všemi jejich potřebami se pracuje
v individuálním plánování.
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HODNOCENÍ SOBĚSTAČNOSTI NA DZR2
Stav klienta zlepšen

1

Stav klienta zhoršen

6

Stav klienta beze změn

5

38%
62%

Zlepšen

Zhoršen

Stejný

Hodnocení Práce s klientem s poruchou hybnosti je zaměřeno na mobilitu klientů, kdy
s klienty provádíme chůzi, nácvik jemné motoriky pomocí míčků a drobných předmětů,
nácvik sedu, stoje a chůze, protahujeme HKK+DKK, polohujeme. Komunikace u těchto
klientů probíhá většinou v krátkých větách nebo jednoslovně, tomu se přizpůsobuje i
personál. Klientům musí být poskytnut dostatek času na odpověď.
Aktivizace s touto cílovou skupinou jsou většinou individuální. Je jim nabídnut poslech
vážné hudby, čtení a prohlížení knih, procházky, vyprávění. Rádi poslouchají příběhy
nebo si posedí u kávy, sledují filmy, povídají si. Účastní se i akcí v našem zařízení. Tyto
činnosti přispívají ke zlepšení jejich psychického i fyzického stavu.
Hodnocení Práce s klientem s poruchou hybnosti na DZR 2 za rok 2021–12klientů

Stav klienta zlepšen

0

Stav klienta zhoršen

8

8%
42%
50%

Stav klienta beze změn

4
Zlepšen

Zhoršen

Stejný
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DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
POSLÁNÍ
Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Domově důchodců Proseč u
Pošné, p. o. je zajistit udržení, případně zlepšení tělesného, psychického a sociálního
stavu klientům, jejichž zdravotní stav a aktuální nepříznivá situace vyžaduje celkovou
celoroční sociálně zdravotní péči.
Poskytování sociální služby vychází z aktuálních potřeb, schopností a možností každého
klienta. O klienty, kteří naši péči potřebují, pečujeme prostřednictvím kvalitní služby
a pomáháme jim naplňovat jejich očekávání.

CÍLE
1. Zachování nebo zlepšení soběstačnosti klientů sociální služby
2. Pomoc při naplňování potřeb a očekávání klientů sociální služby
3. Podpora spolupráce s rodinou
4. Spolupráce s odbornou veřejností
5. Tým odborně proškoleného personálu
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CÍLOVÁ SKUPINA
• osoby po cévních mozkových příhodách,
• osoby s roztroušenou mozkomíšní sklerózou,
• osoby v poúrazových stavech hlavy a páteře
• osoby s Parkinsonovou chorobou,
• osoby se svalovou dystrofií ve věku od 27 let, jejichž zdravotní stav je již plně
kompenzovaný, a které vzhledem k zdravotnímu stavu potřebují pomoc druhé fyzické
osoby a které zároveň nejsou schopny za pomoci rodiny a dostupných terénních či
ambulantních služeb zůstat ve svém domácím prostředí. Prioritu mají osoby s trvalým
pobytem v Kraji Vysočina.

Sociální služba je určena osobám s minimálně středně těžkou závislostí na pomoci
druhých osob podle §8 zákona 108/2006 Sb. Smlouvu o poskytování sociální služby
Domov důchodců Proseč u Pošné, p. o., nemůže uzavřít v případě, že: nemá dostatečnou
kapacitu k poskytování sociální služby, neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
zdravotní stav osoby, která o sociální službu žádá, vylučuje poskytnutí takové sociální
služby, žádost podává osoba, které zařízení vypovědělo během posledních 6 měsíců
Smlouvu o poskytování sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze
smlouvy
Poskytované služby: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutická činnost,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Služba je poskytována na těchto principech: dodržování základních lidských práv a
svobod, dodržování etického kodexu, respektování volby klienta v souladu s možnostmi
zařízení, využívání osvědčených metod ke zmírnění nepříznivé sociální situace klienta,
profesionalita a odbornost personálu.
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ZACHOVÁNÍ NEBO ZLEPŠENÍ SOBĚSTAČNOSTI KLIENTŮ SOC. SLUŽBY
V roce 2021 je stav klientů na DOZP 35, z toho je 9 klientů imobilních, 19 klientů částečně
imobilních a 7 klientů je mobilních. Dle statistiky se v soběstačnosti zhoršilo 9 klientů,
u 25 klientů je stav stejný a u 1 klienta se soběstačnost zlepšila. Práce s poruchou
hybnosti je prováděna u 24 klientů. Z toho u 6 klientů se stav zhoršil, u 17 klientů je
mobilita stejná a u 1 klienta se zlepšila. U 3 klientů se provádí BS. Na úseku DOZP je
vyhrazena jedna pracovnice, která klientům individuálně k jejich možnostem zajišťuje
cvičení za účelem zlepšení či udržení jejich mobility. K dispozici jsou na oddělení
rehabilitační stroje (motrem, motodlaha, posilovací stroj) a rehabilitační pomůcky,
polohovací pomůcky, možnost promazávání zad a končetin kloubů za účelem celkového
uvolnění. U klientů co nejdéle zachováváme soběstačnost.

HODNOCENÍ SOBĚSTAČNOSTI NA DOZP
Stav pohybu zhoršen

6x

Stav pohybu beze změn

17x

4%
25%

71%

Stav zlepšen

1x
Zhoršen

Beze změn

Zlepšen

Hodnocení Práce s klientem s poruchou hybnosti vyplývá z každodenního záznamu a 1x
měsíčního hodnocení u každého klienta, je v souladu s naším posláním, u většiny klientů
nedošlo ke zhoršení pohybového ústrojí, je zachován jejich stav, v jakém k nám
nastoupili, ke zhoršení došlo u 6klientů, vzhledem k jejich dg.
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SPOLUPPRÁCE S RODINAMI A ODBORNOU VEŘEJNOSTÍ
Spolupráce s rodinami na úseku DOZP ve většině případů není dostatečná (a u
některých ani není možná) vzhledem k tomu, že rodiny jsou nefunkční, nemají o
spolupráci zájem nebo klienti žádnou rodinu nemají. Spolupráce byla horší i vzhledem k
pandemické situaci.
U klientů se spolupracujícími rodinami v době pandemie byla ulehčena, protože někteří
klienti mají mobilní telefony. Pokud není klient schopen sám telefon ovládat, spojení
zprostředkuje personál. Někteří klienti vlastní notebooky nebo tablety.
Po dobu pandemie byly návštěvy regulovány, rodiny jezdily ve vyhrazených dnech a
časech. Pokud klient chtěl něco nakoupit, sociální pracovnice informovala rodinu, ta
nákup zajistila a poté dopravila do zařízení.
Spolupráce s odborníky probíhá u klientů individuálně dle jejich zdravotního stavu – viz
tabulka. Začali jsme spolupracovat s mobilním paliativním týmem. V loňském roce
ukončili spolupráci z organizačních důvodů psycholog a fyzioterapeut. Vzhledem
k současné situaci a nedostatku těchto odborníků není snadné najít náhradu.

AKTIVITY A AKCE
Vzhledem k pandemii nebyly aktivity a kulturní činnosti v tomto roce tak časté. Ale i
přesto jsme uspořádaly tyto akce: masopust, čarodějnice s opékáním špekáčků,
domovní pouť, hudební vystoupení s panem Kudrnou, letní posezení na terase s
opékáním špekáčků, loučení s létem v Domově Onšov, vítání podzimu s muzikou,
Mikuláš a čerti, zpívání koled a posezení s Jarkou Ježíškova vnoučata, Silvestr….
Při hezkém počasí klienti trávili volný čas na terase pod pergolou povídáním a pitím kávy
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ZDRAVOTNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Lékařská péče pro náš DD je zajištěna praktickým lékařem MUDR Zdeňkem Hvězdou,
který do organizace dochází pravidelně 1 x týdně ve středu a dále i dle potřeb klientů
Každých šest týdnů dochází MUDr Hana Laštovicová, která zajišťuje odbornou péči
v oblasti psychiatrie
2 x za rok k nám přijíždí vyšetřit klienty neurolog MUDr Jan Syrový
Spolupracujeme s Doc. MUDr Jiřím Klempířem, Ph.D z neurologické kliniky v Praze, který
1 x ročně přijede na 2 dny do našeho zařízení a věnuje se klientům s Huntingtonovou
chorobou.
Velice se nám osvědčila pravidelná spolupráce s Paliativním týmem Nemocnice
Pelhřimov a naším PL MUDr Hvězdou. Díky nim dokážeme klientům s nevyléčitelnou
chorobou, klientům v préteritálním i terminálním stadiu života mírnit bolesti a další
tělesná i duševní strádání, zachovat jejich důstojnost. Umožnit také rodině a blízkým
získat objektivní informace o dalším postupu ošetřovatelské i zdravotní péče.
Zdravotní péče v odbornosti 913 pracuje v našem zařízení 15 zdravotních sester
v nepřetržitém provozu 3 zdravotní sestry na ranní směnu od pondělí do pátku.

Vzdělávání zdravotnických zaměstnanců
V průběhu roku 2021 nabízelo naše zařízení nové příležitostí pro zdravotní sestry ve
smyslu rozvíjení jejich zkušeností a znalostí, ale také pro možnost získání nových
informací potřebných pro výkon odbornosti 913
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Měsíc

Název

Pořádající

Leden

Doporučení pro preventivní
testování
Zvládání stresové zátěže ve
druhé vlně pandemie

Martin Nepraš, David Šita

Počet
zúčastněných
zdravotních
sester
2

APSS

3

Jak zvýšit sebevědomí svoje,
svých kolegů a klientů

Roman Pešek

1

Konflikt a jeho řešení

APSS

1

Ošetřovatelská dokumentace
v PZSS vykazování
ošetřovatelské a rehabilitační
péče v odbornosti 913
Spisová a archivní služba
v roce 2021
Osvěta o Huntingtonově
chorobě a vzdělávání v oblasti
péče o dlouhodobě nemocné
pacienty s Huntingtonovou
chorobou
2denní
Pardubice
Zdravotnictví 2022

APSS

3

Seminaria

1

Společnost pro pomoc při
Huntingtonově chorobě

3

APSS

2

APSS

2

APSS

1

Libor Svět

3

Únor

Březen

Duben
Červen

Září

Říjen

Praktický lékař jako klíčová
osobnost v pobytovém
zařízení
Manažersky významné
činnosti v oblasti
ošetřovatelské péče
Poskytování zdravotní péče
v PZSS odbornost 913
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Kongres poskytovatelů
sociálních služeb
Tábor
2denní
Osvěta o Huntingtonově
chorobě a vzdělávání v oblasti
péče o dlouhodobě nemocné
pacienty s Huntingtonovou
chorobou
2denní
Prostějov

APSS

3

Společnost pro pomoc při
Huntingtonově chorobě

2

APSS

1

Ošetřovatelská dokumentace

APSS

1

Ošetřovatelská péče klienta
v preterminální fázi
onemocnění
Dvoudenní seminář pro
zdravotnický management,
Kutná Hora

Nemocnice Pelhřimov

8

APSS

3

Listopad Úhradová vyhláška

Výnosy zdravotních pojišťoven dle poskytované z služby 2021
Poskytovaná služba

Částka za rok 2021

DOZP
DZR I
DZR II
Celkem

4 755 363,07,5 012 680,25,1 992 674,96,11 760 718,28,-

Procentuálně
z celkové
částky
40 %
43 %
17 %
100 %
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Výnosy zdravotních pojišťoven dle druhu pojišťovny 2021
Pojišťovna

111
201
205
207
211
Celkem

Částka za rok 2021 Procentuálně
z celkové
částky
5 241 855,85,45 %
2 743 467,75,23 %
1 440 923,63,12 %
845 643,18
7%
1 488 827,87
13 %
11760 718,28,100 %

Očkování klientů a zaměstnanců první a druhou dávkou vakcínou Pfizer
V loňském roce úspěšně proběhla ve spolupráci s Nemocnicí Pelhřimov 2 x hromadná
akce v našem zařízení, a to jíž v lednu a únoru.
Proočkovanost
Zaměstnanci
Klienti

2 dávky – Covid 19 z celkového
počtu zaměstnanců a klientů
88 %
95 %

Vakcinace třetí dávkou u klientů a části zaměstnanců probíhala ve spolupráci PL MUDr
Hvězdou. Zaměstnanci využívali pro vakcinaci i nabídek očkovacích center.
Proočkovanost
Zaměstnanci
Klienti

3 dávky – Covid 19 z celkového
počtu zaměstnanců a klientů
56 %
95 %

Proočkovanost klientů na základní očkování do 31.12. 2021
Přestože probíhalo očkování proti nemoci COVID 19, pokračovalo řádné očkování našich
klientů po celý rok
Druh očkovací dávky
TAT
Infuvac
Engerix
Prevenar

Počet očkovaných
klientů
86
58
84
83

Procentuálně z cekového
počtu klientů
100 %
67 %
98 %
96 %
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Kategorie zaměstnanců
dle katalogu prací
THP
všeobecná setra
Vedoucí úseku př. péče
sociální pracovník
pracovník sociální péče
ostatní
celkem

počet pracovníků – fyzické
osoby
6
16
2
2
44
17
87

Ev. počet k p. dni
z toho ženy
Věk do 19 let
Věk 20-24 let
Věk 25-29 let
Věk 30-34 let
Věk 35-39 let
Věk 40-44 let
Věk 45-49 let
Věk 50-54 let
Věk 55-59 let
Věk 60 a více

87
80
1
9
6
3
7
5
14
19
15
8

Mimoeviden. počet
z toho na MD
z toho na DMD

5
2
3

Dohody mimo PP
17
z toho na dohodu o provedení práce 17
z toho na dohodu o pracovní činnost 4

počet pracovníků –
úvazky
6
13,5
2
2
42,25
16,75
82,5

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ U POŠNÉ
Proseč u Pošné 1, 395 01 Pacov
IČ: 00511897 | www.ddprosecposna.cz | info@ddprosecposna.cz

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
TERMÍN
26.01.2021

FORMA
Akreditovaný
kurz

02.02.2021

Akreditovaný
kurz

13.05.2021

Školící akce

26.05.2021
10.06.2021
24.06.2021
01.07.2021
23.09.2021
04.10.2021
07.10.2021
13.10.2021
18.10.2021
19.10.2021
26.10.2021
03.11.2021
08.11.2021
09.11.2021
11.11.2021

Akreditovaný
kurz
Školící akce
Akreditovaný
kurz
Akreditovaný
kurz
Akreditovaný
kurz
Akreditovaný
kurz
Akreditovaný
kurz
Akreditovaný
kurz

NÁZEV
HODINY
Dvoudenní seminář pro managment
8
organizací poskytujících soc. služby
Zvládání stresové zátěže v druhé
vlně pandemie

POČET ZAMĚSTNANCŮ
1

3

5

8

1

8

25

6

54

Lůžko jako rizikový faktor

8

22

Dvoudenní seminář pro managment
organizací poskytujících soc. služby

8

1

Virtuální realita – péče o klienta

8

15

Lůžko jako rizikový faktor

8

17

XII. Výroční kongres poskytovatelů
soc. služeb

8

6

Vykazování odbornosti zdravotní
pojišťovny spolu s vedením
ošetřovatelské dokumentace

8

1

8

20

8

19

8

1

Sociální služby nejen v Evropě

6

2

Úhradová vyhláška 2022 odbornost 913

3

1

3

3

8

3

Jak ukončit pracovní poměr bez
rizika soudu v roce 2021
Náměty na tvorbu individuálních
plánů uživatelů soc. služeb
Školení zaměstnanců BOZP

Akreditovaný
kurz
Akreditovaný
kurz
Akreditovaný
kurz
Akreditovaný
kurz
Akreditovaný
kurz

Management rizikových situací v
soc. službách
Management rizikových situací v
soc. službách
Dvoudenní seminář pro managment
organizací poskytujících soc. služby

Akreditovaný
kurz
Akreditovaný
kurz

Ošetřovatelská dokumentace v
PZSS a vykazování
Dvoudenní seminář pro
zdravotnický management
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HOSPODAŘENÍ
Úhrady

10 835 947,--

Příspěvek na péči

12 535 893,--

Příjmy od zdravotních pojišťoven

11 969 319,12

Tržby za obědy zaměstnanců

360 942,--

Dotace MPSV

27 955 220,--

Příspěvek od zřizovatele

3 547 000,--

Ostatní příjmy
PŘÍJMY CELKEM

156 424,34
67 360 745,46

Spotřeba materiálu

5 681 783,24

Spotřeba energie, voda

1 159 624,40

Majetek
Cestovné

934 282,61
28 197,--

Reprezentace

36 940,09

Služby ostatní

1 256 322,94

Opravy
Osobní náklady
Odpisy
Ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK v Kč

619 170,74
55 429 620,77
2 113 734,00
99 137,25
67 358 813,04
1 932,42
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PŘIJMY Z ÚHRAD PŘÍSPĚVKU NA PÉČI
2021

DOZP

DZR 1

DZR 2

Celkem

Úhrady

4 314 738,-

5 117 245,-

1 403 964,-

10 835 947

Příspěvek na péči

4 675 935,-

5 937 413,-

1 922 545,-

12 535 893

Podíl jednotlivých výnosů 2021
3547

157
10836

24408

12536

11969
361

úhrady klient

příspěvek na péči

zdravotní pojišťovny

strava zaměstnanci

dotace MPSV

příspěvek zřízovatele

ostatní
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Obložnost lůžek DOZP za rok 2021
Kapacita

Obložnost v %

35

99,72%

Plánované
lůžkodny
12775

Skutečné lůžkodny

Plánované
lůžkodny
14235

Skutečné lůžkodny

Plánované
lůžkodny
4380

Skutečné lůžkodny

12740

Obložnost lůžek DZR 1 za rok 2021
Kapacita

Obložnost v %

39

99,41 %

14152

Obložnost lůžek DZR 2 za rok 2021
Kapacita

Obložnost v %

12

99,70 %

4367

Rozdělení klientů dle věku
Věk

DOZP

DZR 1

DZR 2

Celkem

27–45

5

0

3

8

45–65

21

2

6

29

65–80

6

11

3

20

80 a více

3

26

0

29

Rozdělení klientů dle pohlaví
Služba
DOZP
DZR 1
DZR 2

Muži
23
6
6

Ženy
12
33
6

Průměrný věk na službě DOZP byl 77 let.
Průměrný věk na službě DZR 1 byl 83,78 let.
Průměrný věk na službě DZR 2 byl 53,2 let.
Průměrný věk v celém Domově za rok 2021 byl 69 let
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INVESTICE V KČ
• plošina schodišťová
• lůžko speciální Latera
• klimatizace 2. část
• stroj na mixovanou stravu Blixer
• chladnička NorDline
• opravy kotle Varimatik a související práce

Plošina schodišťová

189 750,94335,93
396 922,139 517,63 051,-113 505,-

Stroj na mixovanou stravu

Chladnička

DARY
• Dědič Stanislav, Častrov

Kč 6 000,-

Neúčelový finanční dar
• Vak Pavel, Pelhřimov

Kč 2 210,-

Účelový finanční dar – na nákup ochranného polstrování lůžka
• APSS ČR, z.s. Tábor
Analyzátor – přístroj pro diagnostiku Covid v hodnotě
• Slabý Jiří, Lukavec

Kč 22 500,Kč 10 000,-

Účelový finanční dar – na nákup tiskárny s kopírkou pro klienty
• Číhalová Alena, Štěpánovice
Účelový finanční dar – na nákup obložení stěn pokoje klientů

Kč 50 000,-
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KONTROLY
V roce 2021 byly v našem zařízení provedeny tyto kontroly:
•

Čejková Petra, DW Hygiena s.r.o., poradenská a konzultační činnost v oblasti
hygieny potravin, Rajhrad

-

vnitřní audit stravovacího provozu a funkčnosti HACCP

•

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě

-

plnění povinností stanovených v nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně

•

•

potravin, ve znění pozdějších dodatků, zákoně č. 258/2000 Sb., zákoně č. 65/2017
Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění
pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na
stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech
epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
plnění povinností uložených mimořádnými opatřeními MZ ČR k ochraně
obyvatelstva při epidemii a dalším rozšíření onemocnění Covid-19 způsobené
novým koronavirem SARS-CoV-2
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
- Plnění povinností stanovených zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákonem
č. 541/2020 Sb.
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AKTIVIZAČNÍ ČINNOST V ROCE 2021
Akce konané v roce 2021
16.2. masopustní průvod
30.4. oslava čarodějnic
30.5. domovní pouť sv. Zdislavy
18.8. prodej oblečení u nás v domově
25.8. posezení s muzikou p. Hruška
25.8. posezení s muzikou p. Kudrna
7.9. loučení s létem v Domově pro seniory Onšov
21.9. podzimní posezení na DZR 1
23.9. podzimní posezení na terase
20.10. vítání podzimu s posezením při muzice s p. Hruškou
27.10. vítání podzimu s posezením při muzice s p. Kudrnou
30.10. setkání rodin
5.12. Mikulášská nadílka
15.12. předvánoční posezení na jednotlivých oddělení
21.12. předvánoční posezení na jídelně
24.12. štědrovečerní večeře
31.12. silvestr v domově

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ U POŠNÉ
Proseč u Pošné 1, 395 01 Pacov
IČ: 00511897 | www.ddprosecposna.cz | info@ddprosecposna.cz

Masopustní průvod se v zařízení konal 16.2.2021. Klienti měli velikou radost, dostali
koblížky, které jim chutnaly a masky se jim líbily.

Také v našem domově nesměla chybět oslava čarodějnic. Počasí přálo a klienti ze služby
DOZP a DZR 2 poseděli na terase a poslouchali hudbu. Klienti na DZR 1 si pochutnali na
opečeném špekáčku a povídali si s personálem.

Domovní pouť sv. Zdislavy –
pouť byla dopoledne provázena
Mší svatou a odpoledne klienti
poseděli při muzice.

Prodej oblečení byl uskutečněn v srpnu, kdy za
námi přijela paní Kultová z Jihlavy a klienti měli
možnost si vybrat a zakoupit oblečení.
Letní posezení s muzikou, kdy nás opět navštívil pan
Kudrna a hrál známé i neznámé písničky. V ten samý den nám na svou krásnou
harmoniku zahrál i pan Hruška přímo na službě DZR 1.
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Loučení s létem v Domově pro seniory Onšov – zde probíhaly soutěže, posezení
s hudbou v Zámecké zahradě. Na této akci se zúčastnilo 9 klientů z našeho domova.

Podzimní posezení na službě DZR 1, klienti měli opečený špekáček a chvíli jim
zpříjemnila aktivizační pracovnice s písničkou na harmoniku.

Podzimní posezení na terase a opékání špekáčků.
Klienti při poslechu hudby si pochutnávali na opečených špekáčcích.

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ U POŠNÉ
Proseč u Pošné 1, 395 01 Pacov
IČ: 00511897 | www.ddprosecposna.cz | info@ddprosecposna.cz

Vítání podzimu na DZR 1,
klienti při poslechu muziky,
bramboráčků, kávě a dobrého
moučníku poslouchali
dechovky, které hrál na
harmoniku a
zpíval pan
Hruška.

Vítání podzimu na službě DOZP
a DZR 2 probíhalo na jídelně, kde
hrál pan Kudrna. Klienti si
poslechli známé, ale i neznámé
písně, povídali si a pochutnávali si
na kávě a bramboráčcích.

Dne 30.10. se konalo setkání rodin na službě DZR 2.

Mikulášská nadílka se předávala za doprovodu písniček s harmonikou na jednotlivých
pokojích a na společenských místnostech.
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Předvánoční posezení probíhalo na
jednotlivých oddělení. Klienti zpívali koledy,
ochutnávali vánočku, cukroví a vánoční punč.

Štědrovečerní večeře probíhala
slavnostně na všech odděleních.

Silvestr klienti oslavili při poslechu hudby
s panem Kudrnou a panem Hruškou.

Pravidelné aktivity:
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- úterní zpívání, individuální aktivizace na pokojích a odděleních, tvoření v dílně,
venkovní posezení, muzikoterapie, pravidelné mše svaté, pěstování bylinek, různá
pečení, výroba vánoční i velikonoční dekorace, vánoční věnce, zdobení vánočního
stromu, výroba různých výrobků v dílně, kadeřnice, pedikérka, předčítání, cvičení,
trénování paměti, procvičování jemné motoriky, vyprávění, smyslová terapie, péče o
květiny, spolupráce s MŠ Pacov, Středisko volného času síť Pacov a Domov Kopretina
Černovice.

I náš domov se zapojil do
projektu Ježíškova
vnoučata, kdy štědří dárci
plnili přání našich klientů.
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PODĚKOVÁNÍ
Telefonické poděkování od pana Vojty ze dne 29.1.2021
Syn pana Vojty dnes i za rodinu telefonicky poděkoval za veškerou péči, která byla naším
domove jeho tatínkovi věnována. Byli s ní velmi spokojeni a jsou ,,přesvědčeni, že pobyt
tatínka v našem zařízení byl pro něj to nejlepší, co ho mohlo v závěru života potkat. ´´
Telefonické poděkování od pana Vošty ze dne 15.3.2021
Předání telefonického poděkování od pana Vošty, zetě p. Vopálkové za zaslání fotografie
maminky s kočičkou. Velmi je s manželkou fotografie potěšila, udělala jim velkou radost
a hodně moc děkují.
Osobní poděkování od rodiny Slabých ze dne 15.3.2021
Rodina Slabých byli s péčí o maminku velice, velice spokojeni. Protože o ni dříve pečovali
několik let v domácím prostředí, byli si plně vědomi náročnosti péče o ni. Vždy se zde,
dle jejich slov, setkali nejen s výbornou péčí o ni, ale i s milým vstřícným chováním
personálu jak ke klientům, tak k jejich rodinám. Přejí personálu domova hodně zdraví
v této těžké době.
Osobní poděkování ze dne 6.5.2021 paní Šrůtková
Dnes osobně s prosbou o vyřízení dalším poděkovala za péči o paní Němečkovou její
neteř paní Šrůtková. Řekla, že se teta potýkala celý život se svojí nemocí a my jsme jí zde
pomohli dobře dožít. S péči byli velmi spokojeni, všem moc děkuje a přeje, ať se nám
daří.
Písemné poděkování ze dne 18.9.2021
Přejeme vám všem krásné a klidné babí léto, a hlavně děkujeme za vzornou péči u naší
Lucky.
Gregorová.
Písemné poděkování z prosince 2021
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Moc celému vedení modrého oddělení děkuji za vzornou péči a ochotu. Vždy milé
jednání, personál vstřícný, vychází vstříc vždy. Děkuji vám za vše, moc. Velká pochvala
týmu modrého oddělení. Děkujeme a samozřejmě i panu řediteli velké díky.
Anonymní poděkování
Písemné poděkování ze dne 15.12.2021
Dobrý den. Zasíláme pár drobností pro našeho dědu. Děkujeme Vám za péči, kterou mu
věnujete. Jako drobnou pozornost vám zasíláme kávu Davidoff. Doufáme, že vám trochu
zlepší den v této nelehké době. Ještě jednou děkujeme a přejeme klidné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku všem klientům i zaměstnancům.
Za naší rodinu, Antonín Čelonk, Teplice.

Písemné poděkování ze dne 16.12.2021
Vážené kolegyně,
alespoň touto cestou bych Vám chtěla poděkovat za vaši práci, za skvělou spolupráci, ale
především za velmi profesionální a lidský přístup, se kterým pečujete o své klienty. Při
každé návštěvě paní Filipovové jsem se o tom přesvědčila. Práce je to nesmírně
psychicky i fyzicky náročná, proto bych všem chtěla vyjádřit hluboký obdiv. Věřím, že až
tahle složitá doba pomine, přijedu se za vámi podívat.
Závěrem bych všem chtěla popřát šťastné a veselé Vánoce, ale především zdraví a
spokojenost. Do roku 2022 hodně elánu, štěstí a zdraví.
Iveta Endlová
Poděkování emailem dne 16.12.2021
Dobrý den pane řediteli. Ještě jednou Vám chceme a pochopitelně i všem sestřičkám a
dalším spolupracovníkům, poděkovat za příkladnou péči o naši maminku a za péči i o
všechny ostatní takto těžce nemocné klienty. Děkujeme. Krásné prožití vánočních
svátků, a to co je nejdůležitější – hlavně hodně zdraví všem vespolek přeje Dana
Velíšková a Stanislav Dědič.
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PROPAGACE DOMOVA

(články z měsíčního periodika Pacov – „Z mého kraje“)

Náš velký úspěch
Ve dnech 7. - 8. října 2021 jsme se zúčastnili 12. výročního kongresu poskytovatelů
sociálních služeb v hotelu Palcát v Táboře. Celou konferencí nás provázel Ing. Jiří
Horecký Ph.D., MBA, prezident APSS s Mgr. Bc. Andreou Tajanovskou, předsedkyní
PSSP APSS. Úvodní slovo pronesl ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch,
dalšími hosty byl Mgr. Jaroslav Větrovský, senátor parlamentu ČR, Mgr. Vítězslav Schrek,
MBA, hejtman kraje Vysočina a další významní hosté. Naše jednání obohatila Lilian
Malkina, herečka, která spolupracovala při tvorbě videa Virtuální realita – péče o klienta.
Odpoledne nám svými příspěvky zpestřili Doc. ThDr. PhDr. MUDr. Jaroslav Maxmilián
Kašparů povídáním s názvem Stárnutí populace a pět chorob současné rodiny. Příspěvek
nás velmi obohatil a jeho slova nám mluvila z duše. Dále jsme si vyslechli příspěvek
MUDr. Jana Cimického, CSc. vyprávění o vzácných osobnostech. Slavnostní Galavečer
ukončil první den kongresu. Jeho úvodem proběhlo slavnostní předávání certifikátů. My
jsme byli ti, co stáli na podiu a přebírali certifikát „Umíme to s demencí“ za systematické
zvyšování odbornosti našich pracovníků. Druhý den byly na programu odborné sekce,
kde si každý mohl vybrat, co ho zajímá. Během celého kongresu jsme měli možnost
seznámit se a vyměnit si své zkušenosti s kolegy z celé České republiky.
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Setkání rodin klientů s Huntingtonovou chorobou v Proseči u Pošné
První setkání rodin klientů s Huntingtonovou chorobou se povedlo zorganizovat
v Domově důchodců v Proseči u Pošné před dvěma roky, tj. v prvním roce oficiální
registrace samostatné sociální služby pro klienty s touto chorobou v našem zařízení.
V době plánování akce se opět nad republikou stahovala mračna s názvem Covid-19,
který v loňském roce zabránil uskutečnění setkání. Ale letos se podařilo a rodiny našich
klientů s touto chorobou se k nám 30. 10. 2021 sjely z různých stran republiky. Některé
přijely od Kralup nad Vltavou, jiné ze severní Moravy z Kopřivnice, další naopak od
Znojma.
Setkání zahájil úvodním slovem ředitel Domova důchodců p. Jiří Hormandl. Vyzdvihl
především profesionalitu a obětavost pracovnic přímé péče na daném oddělení, neboť
se dokáží o klienty starat s potřebnou empatií a trpělivostí. Stejně jako on, i vedoucí
úseku Domova se zvláštním režimem pro klienty s Huntingtonovou chorobou p. Jana
Flídrová poděkovala týmu tohoto oddělení za výbornou péči a spolehlivost, kterou
prokazují při každodenních činnostech s klienty. Zvlášť poděkovala i rodinám klientů za
jejich zájem se akce zúčastnit, neboť je to pro nás velká čest a ocenění, a zároveň
potřebná zpětná vazba, že svoji práci děláme dobře.
K celonárodní problematice řešení péče o osoby s touto nemocí hovořila i zástupkyně
Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě p. Ing. Martina Musilová. I ona
ocenila důležitost zaměření našeho zařízení na danou problematiku, neboť náš domov je
specializací a kapacitou největší v republice.
Setkání zpestřila vedoucí Modrého oddělení p. Buřičová vtipně komentovanou
prezentací péče pracovníků Domova o klienty.
Pro všechny přítomné bylo připraveno příjemné
prostředí s občerstvením a živou hudbou k poslechu.
Klienti byli rádi, že mohou prožít pěkné odpoledne ve
společnosti svých blízkých, z nichž někteří nemohou
jezdit na návštěvu vzhledem k velké vzdálenosti tak
často, jak by si obě strany přály.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
A. NÁKLADY CELKEM
Náklady z činnosti
1. Spotřeba materiálu
2. Spotřeba energie
3. Opravy a udržování
4. Cestovné
5. Náklady na reprezentaci
6. Ostatní služby
7. Mzdové náklady
8. Zákonné sociální pojištění
9. Jiné sociální pojištění
10. Zákonné sociální náklady
11. Daň silniční
12. Jiné daně a poplatky
13. Jiné pokuty a penále
14. Odpisy dlouhodobého majetku
15. Tvorba a zúčtování opravných položek
16. Náklady z vyřazených pohledávek
17. Náklady z drobného dlouhodobého
majetku
18. Ostatní náklady z činnosti
19. Daň z příjmů
B. VÝNOSY CELKEM
Výnosy z činnosti
1. Výnosy z prodeje služeb
2. Čerpání fondů
3. Ostatní výnosy z činnosti
4. Úroky
5. Výnosy vybraných místn. vlád. instit. z
transferů

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření běžného účetního
období

Běžné období
67 358 813,04
67 357 830,50
5 681 783,24
1 159 624,40
619 170,74
28 197,00
36 940,09
1 256 322,94
40 433 083,00
13 574 041,00
168 191,00
1 254 305,77
8 284,00
1 815,00
15 000,00
2 113 734,00

Minulé období
57 682 482,96
57 681 953,05
5 490 845,87
1 194 748,43
406 217,86
6 826,00
3 554,12
1 070 611,68
33 818 304,00
11 214 758,00
139 355,00
954 476,03
782,00
4 500,00

934 282,61
73 055,71
982,54

890 048,06
73 055,71
529,91

67 360 745,46
35 853 354,12
35 727 639,12
125 715,00

57 712 717,20
29 464 895,20
29 400 704,17

2 510 085,00
-38 643,00
4 815,60

5 171,34

64 191,03
2 788,93

31 502 220,00

28 245 033,07

2 914,96

30 764,15

1 932,42

30 34,24
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Výroční zpráva
o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu
k informacím“), zveřejňuje Domov důchodců Proseč u Pošné, p. o. následující údaje:

I.

V roce 2021 nebyla podána žádost o informace ve smyslu zákona o svobodném
přístupu k informacím a zároveň nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí
žádosti o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

II.

V roce 2021 nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o
informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

III.

Žádný případ nebyl řešen soudem ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

IV.

V roce 2021 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o
svobodném přístupu k informacím.

V.

V roce 2021 nebyla podána stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu
k informacím na postup Domova důchodců Proseč u Pošné při vyřizování
žádosti
o informace

VI.

Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu
k informacím je možné získat na internetových stránkách Domova důchodců
Proseč u Pošné: http://www.ddprosecposna.cz

