Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá
nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b
Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,
Tento dokument je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Sociálního
centra města Světlá nad Sázavou:http://www.scsvetla.cz/ počet stránek: 23

Výroční zpráva za rok 2016

1

1. Úvod
2. Základní údaje
3. Charakteristika činnosti (poskytované služby)
4. Hospodaření organizace
5. Kontroly
6. Ostatní
- Vzdělávání zaměstnanců
- Aktivity pro klienty
7. Závěr – hodnocení

2

1. Úvod
Sociální centrum města Světlá nad Sázavou je příspěvkovou organizací podle
zákona č. 250/2006 Sb., jejímž zřizovatelem je Město Světlá nad Sázavou.
Organizace vznikla rozhodnutím Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou číslo
080/2003 ze dne 17. 9. 2003.
Statutárním zástupcem je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Města Světlá
nad Sázavou.
Sociální centrum Města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace, poskytuje:
 prostřednictvím Domova pro seniory sociální a ošetřovatelskou péči
osobám, které zejména z důvodu věku a zdravotního stavu nemohou
setrvat ve svém přirozeném prostředí a potřebují pomoc jiné osoby,
 prostřednictvím Pečovatelské služby přiměřenou míru pomoci občanům
města Světlá nad Sázavou a Mikroregionu Světelsko tak, aby mohli co
nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. Prostřednictvím svých služeb
podporuje vztahy s jejich rodinnými příslušníky a přáteli a napomáhá tak
v jejich sociálním začleňování,


prostřednictvím Denního stacionáře péči osobám, které z důvodu věku,
či zdravotního stavu, nemohou bez stálé pomoci jiné fyzické osoby žít ve
svém přirozeném prostředí a zároveň jejich rodinným příslušníkům
umožňuje nadále chodit do práce, či se věnovat jiným aktivitám.
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2. Základní údaje
Zřizovatel:

Město Světlá nad Sázavou, Náměstí Trčků z Lípy 18

Název organizace:

Sociální centrum města Světlá nad Sázavou

Sídlo organizace:

Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČO:

70844763

Statutární zástupce:

ředitelka organizace Mgr. Kateřina Klementová, DiS.

Kontakt: tel.: +420 569 45 69 39, 604 85 89 25
e-mail: scsvetla@scsvetla.cz, klementova@scsvetla.cz
Vedoucí zaměstnanci
Ekonomka /zástupce ředitelky/

Bc. Markéta Kočí

Vrchní sestra

Bc. Magda Polanská

Vedoucí přímé péče

Lucie Coufalová, DiS.

Vedoucí Pečovatelské služby a
Denního stacionáře

Mgr. Markéta Dvořáková

Sociální pracovnice

Bc. Adéla Dolejší

Organizační schéma
Ředitel

Úsek
zdravotnický

Úsek přímé péče

Útvar sociálně
pečovatelský

Úsek sociální

Útvar provozně
ekonomický

Úsek
stravovací

Pečovatelská
služba

Úsek
prádelna a
úklid

Úsek
údržba

Denní
stacionář

Úsek
ekonomický
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3. Charakteristika činností
a) Domov pro seniory
Domov pro seniory poskytuje svým klientům pobytové služby již od roku 2000.
Cílová skupina: senioři a lidé se zdravotním postižením ve věku od 27 let.
Hlavním posláním Domova pro seniory je zajistit klientovi bydlení,
stravování, úklid a praní prádla, aktivizační činnosti, sociálně poradenskou
činnost a zdravotně ošetřovatelské služby, které zajistí klientovi důstojný život s
podporou k samostatnosti a udržení soběstačnosti v co nejvyšší možné míře.
Základní činnosti a služby poskytované Domovem pro seniory jsou v souladu s
§ 43 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Klientům poskytujeme bydlení ve 44 dvoulůžkových a 27 jednolůžkových
pokojích. V každém z nich je kompletní hygienické zařízení. K většině pokojů
náleží balkon. Budova Domova je šestipodlažní, bezbariérová.
K dispozici mají klienti na každém patře klubovny, odpočinkové prostory s
možností sledování televize, čajové kuchyňky. K Domovu patří zahrada
s lavičkami a altánem, klienti mohou využít služby péče o vlasy a pedikérky
přímo v Domově. Stravování klientů zajišťujeme prostřednictvím vlastní
kuchyně s kapacitou 300 jídel. Celodenní strava odpovídá dietním požadavkům
jednotlivých klientů a je podávána 5x denně.
Kapacitní údaje
Kapacita Domova pro seniory je 115 klientů a v průběhu roku 2016 byla využita
z 97,21 %. Bylo přijato 28 nových klientů, 27 klientů ukončilo pobyt.
Věková struktura klientů Domova pro seniory k 31. 12. 2016:
27-65 let: 13 klientů
66-75 let: 23klientů
76-80 let: 39 klientů
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86-95 let: 35 klientů
nad 96 let: 2 klienti.
Z tohoto počtu je 33 mužů a 79 žen. Průměrný věk klientů byl 80 let. Nejstarší
klientka našeho Domova oslavila v tomto roce 101. narozeniny.
Struktura podle výše stupně závislosti k 31. 12. 2016
I. stupeň: 18 klientů
II. stupeň: 25 klientů
III. stupeň: 35 klientů
IV. stupeň: 28 klientů

Počty zaměstnanců Domova pro seniory:
Počet zaměstnanců k 1. 1. 2016: 63
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2016: 65
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Pracovní pozice
Sociální pracovníci
Přímá obslužná péče
Základní výchovná nepedagogická činnost
Všeobecná sestra
Pracovníci - prádelna
Pracovníci - stravování
Pracovníci - údržba
Pracovníci - úklid
Vedoucí organizace
Ostatní vedoucí pracovníci
Účetní
Ostatní administrativní pracovníci
CELKEM:

K 1. 1. 2016
2
25
3
9
2
10
2
6
1
1
1
1
63

K 31.12.2016
2
25
3
10
2
10
2
6
1
1
1
2
65

b) Pečovatelská služba
Pečovatelskou službu provozuje město Světlá nad Sázavou od roku 1970. V roce
2004 se stala součástí Sociálního centra města Světlá nad Sázavou. Sídlo
Pečovatelské služby je v přízemí Domu s byty zvláštního určení, tzv. DPS – U
Rybníčků 1044, Světlá nad Sázavou.
Cílovou skupina: senioři a lidé se zdravotním postižením ve věku od 27 let.
Posláním Pečovatelské služby je poskytovat přiměřenou míru pomoci občanům
města Světlá nad Sázavou a mikroregionu Světelsko tak, aby mohli co nejdéle
setrvat ve svém domácím prostředí. Prostřednictvím svých služeb podporovat
vztahy s jejich rodinnými příslušníky a přáteli a napomáhat tak v jejich
sociálním začleňování.
Základní činnosti a služby poskytované prostřednictvím Pečovatelské služby
jsou v souladu s § 40 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Rozsah poskytovaných základních úkonů pečovatelské služby:
 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
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Dále poskytujeme našim klientům i tyto fakultativní služby: dohled nad požitím
léků, doprava uživatele vozidly PS, asistence při orientačním měření TK, pulsu,
mytí společných prostor v obytných domech, odklízení sněhu, drobné
údržbářské práce, jídelní lístek, administrativní úkony.
Kapacitní údaje
Kapacita pečovatelské služby je 160 klientů formou terénní služby a 60 klientů
formou ambulantní. V roce 2016 bylo uzavřeno 49 smluv s novými klienty, 47
klientů smlouvu ukončilo.
V průběhu roku 2016 jsme poskytli naše služby 205ti klientům.
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Počet zaměstnanců Pečovatelské služby je 9.
Pracovní pozice
Sociální pracovníci
Pečovatel
Pracovníci-údržba
Pracovníci - úklid
CELKEM:

K 1. 1. 2016
1
6,5
0,5
1
9

K 31.12.2016
1
6,5
0,5
1
9

c) Denní stacionář
Denní stacionář je ambulantní služba, která zahájila svůj provoz v květnu roku
2015. Sídlo denního stacionáře je v přízemí domu s pečovatelskou službou – U
Rybníčků 1044, Světlá nad Sázavou.
Cílová skupina: senioři.
Posláním denního stacionáře je poskytnout seniorům a občanům se
zdravotním postižením ze Světlé nad Sázavou a přidružených obcí denní pobyt v
době, kdy nemohou nebo nechtějí zůstávat sami doma. Naše zařízení chce
umožnit těmto občanům žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve svém
domácím prostředí. Rodinným příslušníkům nabízíme

pomoc

formou

celodenního dohledu nad jejich blízkými.
Základní činnosti a služby poskytované prostřednictvím Denního stacionáře jsou
v souladu s § 46 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Rozsah poskytovaných základních úkonů Denního stacionáře:
 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 Poskytnutí stravy.
 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 Sociálně terapeutické činnosti.
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
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Dále poskytujeme našim klientům i tyto fakultativní služby: doprava uživatele
do/z Denního stacionáře ve městě i mimo město, vč. základní přípravy uživatele
na cestu, dohled nad požitím léků (asistence), zapůjčení přístroje na měření TK,
pulsu, kopírování.
Kapacitní údaje
Kapacita Denního stacionáře je10 klientů. V roce 2016 bylo uzavřeno celkem10
smluv s novými klienty.

Počet zaměstnanců k 1. 1. 2016: 3
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2016: 4
Pracovní pozice
Sociální pracovníci
Přímá obslužná péče
CELKEM:

K 1. 1. 2016
1
2
3

K 31.12.2016
1
3
4
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4. Hospodaření organizace
V roce 2016 jsme hospodařili s těmito zdroji:

Domov pro seniory:
Kč
933.000,00

%
2,82

6.683.000,00

20,22

819.000,00

2,48

72.000,00

0,22

1.952.163,18

5,91

Sponzorské dary

60.473,00

0,18

Příjmy od klientů

22.524.850,00

68,16

1.200,00

0,01

Zdroj
Kraj Vysočina
MPSV
Příspěvek zřizovatele
Úřad práce
Fondy zdrav. pojišťoven

Ostatní (úroky)
Celkem

33.045.686,18

100%

Kč
114.000,00

%
3,02

710.000,00

18,78

2.281.000,00

60,34

675.000,00

17,86

3.780.167,00

100%

Pečovatelská služba:
Zdroj
Kraj Vysočina
MPSV
Příspěvek zřizovatele
Příjmy od klientů
Celkem

Denní stacionář:
Zdroj
Příspěvek zřizovatele
Příjmy od klientů
Celkem

Kč
798.000,00
250.896,00
1.048.896,00

%
76,08
23,92
100%
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Náklady na jednotlivé služby v roce 2016 byly:
Domov pro seniory:
Nákladová položka

Kč

%

Spotřeba materiálu

4.900.451,99

14,90

Spotřeba energie

2.326.634,18

7,09

Opravy a udržování

1.364.062,10

4,16

11.502,00

0,03

1.000,00

0

Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby

816.810,67

2,49

16.337.959,00

49,80

Zákonné sociální pojištění

5.403.446,00

16,40

Zákonné sociální náklady

417.945,07

1,27

Mzdové náklady

Daně
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z DDM
Celkem

8.400,00

0

169.696,93

0,50

74.678,00

0,20

1.038.131,51

3,16

32.780.717,45

100

Pečovatelská služba:
Nákladová položka

Kč

Spotřeba materiálu

164.485,93

4,41

Spotřeba energie

17.428,20

0,47

Opravy a udržování

30.929,00

0,83

1.914,00

0,05

642,00

0,02

112.691,77

3,02

2.375.920,00

63,75

Zákonné sociální pojištění

804.979,00

21,60

Zákonné sociální náklady

60.296,71

1,62

4.140,00

0,11

Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby
Mzdové náklady

Daně

%
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Ostatní náklady z činnosti

45.564,22

1,22

Odpisy dlouhodobého majetku

43.380,00

1,16

Náklady z DDM

64.864,80

1,74

3.727.235,63

100

Celkem

Denní stacionář:
Nákladová položka
Spotřeba materiálu

Kč

%

62.831,66

6,01

15.000

1,44

10.074,20

0,96

658,00

0,06

67.657,10

6,47

Mzdové náklady

592.040,00

56,61

Zákonné sociální pojištění

200.171,00

19,14

Zákonné sociální náklady

16.340,53

1,56

Daně

2.250,00

0,22

Ostatní náklady z činnosti

2.260,05

0,22

76.494,00

7,31

1.045.776,54

100

Spotřeba energie
Opravy a udržování
Náklady na reprezentaci
Služby

Náklady z DDM
Celkem

Vývoj fondů
Rezervní fond
Stav fondu k 1. 1. 2016 byl 793.867,45 Kč. Tvorbu fondu činil příděl ze
zlepšeného HV z předchozího roku ve výši 60.017,42 Kč, finanční dary ve výši
53.000,00 Kč. K dalšímu rozvoji organizace bylo použito 60.473,00 Kč.
Konečný stav k 31. 12. 2016 je 846.411,87Kč.
Fond kulturních a sociálních potřeb
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2016 byl 3.166,18 Kč. Tvorba fondu činila
283.631,18 Kč. Z fondu bylo čerpáno dle pravidel pro tvorbu a užití fondu
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110 172,- Kč na stravování zaměstnanců, ostatní čerpání bylo 146.865,- Kč na
jubilea, kulturní akce a vitaminové prostředky pro zaměstnance. Konečný stav
fondu k 31. 12. 2016 je 29.760,36 Kč.
Investiční fond
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2016 byl 197.884,00 Kč. Příjmy z odpisů
dlouhodobého hmotného majetku činily 118.917,00 Kč. Z fondu bylo čerpáno
134.000,00 Kč na nákup automobilu pro přepravu invalidních klientů a
65.000,00 Kč byl nařízen odvod zřizovateli. Konečný stav fondu k 31. 12. 2016
je 117.801,00 Kč.

5. Kontroly
V roce 2016 byly v naší organizaci provedeny tyto externí kontroly:
 Veřejnosprávní kontrola hospodaření roku 2015 zřizovatele organizace
(20. 5. 2016) – protokol č. 2/2016 ze dne 31. 5. 2016 – zjištěno
nedostatečné vyplňování cestovních příkazů. Napraveno ihned
 Audit účetnictví roku 2015 se zaměřením na ověření čerpání dotace ze
státního rozpočtu- Ing. Zdeněk Kříž (13. 6. 2016) – Vyjádření nezávislého
auditora ze dne 16. 6. 2016 – bez závad.
 Kontrola z Krajské hygienické stanice kraje Vysočina – kontrola
stravovacího provozu a výdeje stravy PS – protokol ze dne 18. 10. 2016 –
bez závad
 Veřejnosprávní kontrola použití finančních podpor z rozpočtu Kraje
Vysočina na zajištění sociálních služeb za rok 2015 (22. 8. 2016) –
protokol č. 42/RO/2016 ze dne 23. 8. 2016 - bez závad
 Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění (Všeobecná
zdravotní pojišťovna) za období 1. 3. 2013 – 31. 8. 2016 (14. 10. 2016) –
protokol č. 60MH706/16 ze dne 26. 10. 2016 – zjištěny drobné evidenční

14

nedostatky a přeplatek na pojistném ve výši 1.518,00 Kč. Napraveno ve
stanovené lhůtě
 Kontrola plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění a při
odvodu pojistného (OSSZ Havlíčkův Brod) za období 1. 2. 2013 – 30. 11.
2015 (5. 1. 2016) – protokol č. 4/16/660 ze dne 7. 1. 2016 – zjištěny
evidenční nedostatky při vyplňování ELDP, přihlášek a odhlášek
zaměstnanců. Napraveno na místě.


Inspekce kvality sociálních služeb v Denním stacionáři (MPSV) za
období 1. 4. 2015 – 22. 9. 2016 provedená ve dnech 20. 9. – 22. 9. 2016 –
zjištěny nedostatky v oblasti administrativy. Napraveno ve stanovených
termínech. Zároveň členové inspekčního týmu poukázali na profesionalitu
pracovníků DS a vytvořené pozitivní a domácí prostředí celého Denního
stacionáře.

 Ve stanovených lhůtách probíhaly kontroly elektrických zařízení a
spotřebičů, plynových kotlů, spalinových cest a komínů, požárních
klapek, hasicích přístrojů, hydrantů, hromosvodu a tlakových nádob.
Kontrolu elektrické zabezpečovací signalizace a elektrické požární
signalizace zajišťuje firma Patrol Jihlava. Na dodržování bezpečnosti
v oblasti ochrany zdraví dohlíží v naší organizaci firma BEPPO
Havlíčkův Brod.

6. Ostatní
Vzdělávání zaměstnanců
Sociální centrum města Světlá nad Sázavou má vytvořený plán vzdělávání
zaměstnanců v návaznosti na platnou legislativu. Snažíme se využívat aktuální
nabídky týkající se vzdělávání a poskytnout našim zaměstnancům možnost
výběru. K dispozici mají naši zaměstnanci také odborné časopisy týkající se naší
služby. Všichni zaměstnanci splnili zákonem stanovené povinné vzdělávání.
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Uskutečněné vzdělávací aktivity v roce 2016
Datum

Forma vzdělávání

Název

Leden
13.1.2016 Účast na konferenci

Konference pracovníků nelékařských zdravotních povolání

Únor
2.2.2016 Akreditovaný kurz

Problémové situace při poskytování terénních služeb a jejich
řešení

22.2.2016 Akreditovaný kurz

Bazální stimulace-základní kurs

25.2.2016 Školicí akce

Umíme spolu vycházet

Březen
7.3.2016 Školicí akce

Umíme spolu vycházet

17.3.2016 Akreditovaný kurz

Pohybové aktivity pro seniory

22.3.2016 Akreditovaný kurz

Základy arteterapie pro seniory

Květen
5.5.2016 Školicí akce

Bariéry rozvoje terénních služeb

12.5.2016 Účast na konferenci

Konference vedoucích pracovníků DPS,DD a ÚSP

26.5.2016 Akreditovaný kurz

Pokojná smrt - akceptace a základy komunikace

27.5.2016 Účast na konferenci

Sdílená péče o seniory v kraji Vysočina

30.5.2016 Ostatní vzdělávání

Seminář pro žadatele k výzvám v rámci IROP

31.5.2016 Akreditovaný kurz

Cvičení paměti seniorů

Červen
1.6.2016 Akreditovaný kurz

Opatrovnictví osob s omezenou svéprávností-úvod do
problematiky

1.6.2016 Ostatní vzdělávání

Seminář k operačnímu programu Zaměstnanost

2.6.2016 Akreditovaný kurz

Pokojná smrt-akceptace a základy

2.6.2016 Školicí akce

Pokojná smrt-akceptace a základy komunikace

9.6.2016 Akreditovaný kurz

Zásady komunikace s člověkem s demencí jako nástroj
prevence a řešení problematických situací

10.6.2016 Školicí akce

Individuální plánování jednoduše,srozumitelně,prakticky

Srpen
29.8.2016 Ostatní vzdělávání

Pracovní setkání poskytovatelů zdravotních a sociálních
služeb

Září
5.9.2016 Školicí akce

Den poranění míchy

16.9.2016 Školicí akce

Právní minimum pro management sociálních služeb

26.9.2016 Školicí akce

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Říjen
5.10.2016 Supervize

Skupinová supervize
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14.10.2016 Školicí akce

Dotační řízení 2017 a reporty dat

26.10.2016 Školicí akce

Ovládání modulu klienti Cygnus2

26.10.2016 Stáž

Odborná stáž PS Ledeč nad Sázavou

27.10.2016 Školicí akce

Ovládání modulu klienti Cygnus2

27.10.2016 Stáž

Odborná stáž PS Ledeč nad Sázavou

Listopad
3.11.2016 Stáž

Odborná stáž Domov důchodců Proseč-Obořiště

4.11.2016 Ostatní vzdělávání

Spisová služba a archivnictví

7.11.2016 Akreditovaný kurz

Práce s rodinou uživatele sociálních služeb

7.11.2016 Školicí akce

Práce s rodinou uživatele sociálních služeb

10.11.2016 Stáž
24. 11. 2016 Stáž

Odborná stáž Domov důchodců Proseč-Obořiště
Odborná stáž Denní stacionář Ledeč nad Sázavou

Prosinec
6. 12. 2016 Stáž

Odborná stáž Denní stacionář Ledeč nad Sázavou

Aktivity pro klienty
Sociální centrum města Světlá nad Sázavou nabízí pro své klienty velké
množství aktivit. Mezi aktivity, které probíhají v rámci celého týdne, patří např.
ranní cvičení, ergoterapie, práce s hlínou, taneční terapie, trénink paměti,
muzikoterapie. Každý měsíc nechybí Kavárna s hudebním programem.
Naši klienti se mohou také každý týden zúčastnit bohoslužby přímo v zařízení.
Přijíždějí k nám divadelní soubory, hudební kapely, canisterapie, pořádáme
Univerzitu třetího věku, jezdíme na výlety a naši klienti také rádi navštěvují i
akce konané mimo naše zařízení. Všechny aktivity jsou pořádány pro
klienty Domova pro seniory i Denního stacionáře.
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Kulturní a společenské akce v roce 2016
V lednu nás navštívili, jako každý rok Tři králové, v únoru jsme měli maškarní
ples a přijelo k nám divadlo.
V březnu jsme oslavili MDŽ a 100. narozeniny naší klientky paní Jelínkové.
Klienti pekli mazance a velikonoční perníčky, malovali vajíčka a pletli
pomlázky a ještě se vypravili do zahradnictví Starkl.
V dubnu navštívili výstavu „Dráteníci“ a přijali pozvání do Chráněného bydlení
ve Světlé nad Sázavou. V květnu se dojeli podívat do kostela, který zbyl po
zatopené obci Zahrádka, navštívili výstavu Světelských neprofesionálních
malířů a jako každý rok pasovali prvňáčky zdejší základní školy na čtenáře.
K příležitosti Dne matek přijali naši klienti pozvání do MŠ v Kožlí.
V červnu náš domov navštívily děti ze zdejší mateřské školy se svým
vystoupením a klienti vyrazili také na prohlídku zámku ve Zruči nad Sázavou.
V srpnu jsme společně navštívili zámek zde ve Světlé a byli jsme na houbách.
V září jsme oslavili již 16. výročí otevření Domova s tématem „Divoký západ“ a
proběhl v pořadí druhý Rodinný den. Byli jsme tradičně na zdejší
Svatováclavské pouti a zúčastnili jsme se otvírání nové zahrady v Domově pro
seniory v Havlíčkově Brodě. Za účasti zástupců zřizovatele se uskutečnilo
setkání obyvatel Domu s pečovatelskou službou u příležitosti 20. výročí jeho
založení. V poslední zářijový den jsme stihli navštívit výstavu „Světelská
zahrádka“.
V říjnu jsme uspořádali v rámci Týdne sociálních služeb „Den otevřených
dveří“, navštívili jsme ÚSP Háj, uspořádali jsme výlet do Dýňového světa, pekli
jsme a vařili z dýní a vyráběli dušičkové věnce.
V listopadu nás se svým vystoupením přijely navštívit za účasti TV NOVA
odsouzené ženy z Věznice Světlá nad Sázavou a před první adventní nedělí jsme
za účasti rodinných příslušníků našich klientů slavnostně rozsvítili vánoční
strom před budovou SC.
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A prosinec už byl ve znamení vánoc, takže se pekly perníčky a cukroví, ozdobili
jsme stromečky, přišel Mikuláš s čerty i s andělem, chodily k nám děti
z místních základních a mateřských škol se svými vystoupeními, oslavili jsme
nejen Štědrý den, ale i příchod Silvestra.
S výrobky, které naši klienti v průběhu celého roku vyráběli, se prezentovali
nejen doma ve Světlé, ale až v našem krajském městě.

7. Závěr
V roce 2016 nám náš zřizovatel zaplatil výměnu nevyhovující podlahové krytiny
v kuchyni Domova pro seniory, za což mu touto cestou děkujeme.
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Dále se nám podařilo zajistit výměnu dveří v koupelnách na pokojích klientů
Domova, nechali jsme zmodernizovat výtahy, nakoupili jsme pro naše klienty
další polohovatelná lůžka a invalidní vozíky, pořídili jsme ojetý automobil pro
přepravu imobilních klientů a proběhla výměna žaluzií ve všech oknech
Domova. Proběhly také úpravy prostor Denního stacionáře. Díky internetovému
přemostění máme propojenou počítačovou síť mezi Domovem pro seniory
a Domem s pečovatelskou službou. V neposlední řadě jsme ke konci roku přešli
na nový informační systém evidence klientů DpS (tzv.Cygnus 2).
Za největší úspěch tohoto roku považujeme především to, že se nám
podařilo zvládnout velmi náročnou rekonstrukci podlahové krytiny v kuchyni
Domova a to s minimálním omezení provozu, náš pracovní tým se s touto
těžkou situací dokázal výborně vypořádat a projevil se jako stabilizovaný a
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dobře fungující, proto věříme, že i nadále budeme všechny překážky zdárně
překonávat, a že nás těžké situace jenom posílí.
Jako další z našich úspěchů vidíme tu skutečnost, že o naše služby je čím
dál větší zájem, který vyplývá nejenom z neustále se zvyšujícího počtu zájemců
o všechny naše služby, ale i ze zpětné vazby nejen od klientů, rodin našich
klientů, ale i z hodnocení veřejnosti, my si této skutečnosti nesmírně vážíme.
I v dalším roce se budeme snažit směřovat veškeré úsilí managementu a
celého pracovního týmu k zajištění takových podmínek, které budou vycházet
z potřeb našich klientů, které povedou k vytvoření příjemného prostředí pro naše
klienty, které budou založeny na dobrých vztazích mezi klienty, tak i
interpersonálně. Stejně jako v loňském roce budeme podporovat kooperaci
s rodinami našich klientů v rámci společných akcích.
Nový rok přinese také opětovnou práci na neustálém zlepšování standardů
kvality, naši klienti budou mít na výběr ze dvou variant jídel, rádi bychom pro
naše klienty zřídili novou rehabilitační místnost, chceme zavést novou terapii tvořivou dílnu pro muže a rozšířit prostory ošetřovny pro zdravotní sestry.
Doufáme, že se nám podaří provést i menší opravy v rámci údržby Domova,
mezi které patří oprava oken a altánku v zahradě Domova. Těšíme se, že v brzké
době dojde také k revitalizaci zahrady kolem Domova s pečovatelskou službou.
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Naše pracovní týmy
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Ve Světlé nad Sázavou dne 30.3.2017
Mgr. Kateřina Klementová, DiS.
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