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ÚVOD
1.

Název zařízení:

Domov Korýtko, příspěvková organizace
sídlem: Petruškova 2936/6, Ostrava – Zábřeh, PSČ 700 30
IČ: 70 63 18 67
DIČ: není plátcem DPH
kontakt: tel: 596 761 640
fax: 596 761 644
e-mail: reditel@domovkorytko.cz
www.domovkorytko.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 14022761/0100

2. Druhy poskytovaných sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, včetně kapacity:
1) domov pro seniory /dále jen “DS“/ – s kapacitou 226 míst registrace k 1.10.2007 rozhodnutím Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje č.j. 102722/2007, identifikátor služby:
4859242
střediska služby: B2, B3, B4, C1, C2, C3
2) domov se zvláštním režimem /dále jen „DZR“/ – s kapacitou 33
míst - registrace k 1.10.2007 rozhodnutím Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje č.j. 102722/2007, identifikátor služby:
3412464
středisko služby: C4
------------------------------------------------------------------------------Kapacita zařízení celkem:
259 míst
 Kapacita zařízení k datu 31.12.2013 činila 259 míst.
3. Počet zaměstnanců celkem a dle kategorií v jednotlivých službách
Počet zaměstnanců Domova Korýtko, příspěvkové organizace k datu 1.1.2013 dle organizačního
členění – 160 zaměstnanců – viz Příloha č. 1.
Personální zajištění soc. služby – domov pro seniory, včetně organizačního schématu,
je zachyceno v Příloze č. 2 tohoto plánu činnosti.
Personální zajištění soc. služby – domov se zvláštním režimem, včetně organizačního schématu,
je zachyceno v Příloze č. 3 tohoto plánu činnosti.
 Počet zaměstnanců – 160 osob - zůstal k datu 31.12.2013 dle organizačního řádu zachován.
Evidenční stav zaměstnanců k datu 31.12.2013: 162 zaměstnanců (s ohledem na zástupy
zaměstnanců v dlouhodobé prac. neschopnosti).
4. Základní a fakultativní činnosti u poskytovaných soc. služeb
Základní činnosti dle § 49 odst. 2 a § 50 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v platném znění:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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Fakultativní služby
 Nadstandardní služba – mimořádné zajištění úklidu: v případě úmyslného znečištění nebo
znečištění pod vlivem alkoholu či omamných a psychoaktivních látek
o úklid znečištěných prostor, např. vytření podlahy
o převlékání lůžkovin
o mytí postele či nábytku
 Nadstandardní služba – zajištění nákupu drobného spotřebního zboží uživateli mimo
zařízení; osoby ve III. a IV. stupni potřebné podpory službu nehradí
 Nadstandardní služba – obstarávání osobních záležitostí uživatele zaměstnancem
s využitím osobního automobilu zařízení (za úhradu skutečně vynaložených nákladů)
 Soukromé telefonáty z recepce
 Kopírování (cena černobílé fotokopie)
 Označení oděvu
 Oprava a údržba oděvů, byt. textilu a osob. zboží (nevztahuje se na drobné opravy oděvů
ve smyslu zákona o soc. službách)
 Označení oděvu
 Masérské, rekondiční a regenerační služby
Sazebník úhrad za ubytování a stravování včetně fakultativních služeb účinný od 1.2.2013
je Přílohou č. 4 tohoto plánu činnosti. U ubytování dochází k navýšení o 4,- Kč (ubytování/den)
a u stravy o 3,- Kč (strava/den).
 Základní a fakultativní činnosti u poskytovaných soc. služeb zůstaly zachovány. S ohledem na
nárůst cen potravin v průběhu roku 2013 došlo od 1.10.2013 ke změně v Sazebníku úhrad.
Úhrada za stravu byla navýšena o 3 Kč za den, úhrada za ubytování byla snížena o 3 Kč za
den; sazebník úhrad je platný od 1.10.2013 až do února 2014.
A) ZABEZPEČENÍ PROVOZU
1. Předpokládaný rozpočet pro rok 2013, včetně zdrojů financování pro jednotlivé služby
Schválený rozpočet pro rok 2013 dle materiálu „Rozpočet SMO pro rok 2013“:
Plán DS

Plán DzR

v tis. Kč
Plán celkem

61 566
38 105
21 667
0
961
833

12 193
8 824
3 382
0
168
147

73 759
46 929
25 049
0
1 129
980

41 551
20 440

7 685
2 700

49 236
23 140

18 200
1 650
420
841

3 900
610
328
147

22 100
2 260
748
988

Plánované náklady
z toho: osobní
ostatní
účelové
odpisy - movitý majetek
odpisy – nemov.
majetek
Plánované vlastní výnosy
z toho: úhrady uživ.-pobyt,
strava
příjmy za péči
zdravotní pojišťovny
ostatní
odpisy
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Očekávaná státní dotace
Schválený příspěvek SMO
z toho: na provoz
účelový
na odpisy mov. majetku
svěřeného organizaci


9 550
10 465
9 512
0
953

2 040
2 796
2 628
0
168

11 590
13 261
12 140
0
1121

Údaje k datu 31.12.2013 budou součástí materiálu Hodnocení činnosti a hospodaření
organizace za rok 2013 – finanční část.

2. Plán provozních akcí v roce 2013
2.1 Investice (u obou soc. služeb)
Z investičního fondu plánuje organizace pořízení:
 dalšího HIM dle aktuálních potřeb organizace (bezdrátové signalizace do pokojů uživatel
v budově C, koupacích van, apod.)
průběžně 2013
V souladu se schváleným Plánem činnosti pro rok 2013 a s ohledem na své aktuální potřeby
pořídila organizace z vlastních prostředků:
plynový varný kotel PVK 2
4 vozíky sprchovací
křeslo sprchovací SOFLEX
Celková pořizovací cena HIM činila 580 tis. Kč.
2.2 Nákupy u obou služeb /dle potřeb středisek a fin. možností organizace – z provozních prostředků
organizace/
 pomůcky na přemísťování uživatel
 noční a servírovací stolky
 polohovací lůžka
průběžně 2013
SPLNĚNO; Nákupy byly provedeny v souladu s potřebami a fin. možnostmi organizace.
Nákupy DHIM do 3 tis. Kč byly realizovány ve výši 692 tis. Kč /ventilátory, chladničky, noční
stolky, toaletní křesla, jídelní stolky, lavičky, atd./.
Nákupy DHIM od 3 do 40 tis. Kč byly realizovány v částce 3 334 tis. Kč /komody, teleskopické
zástěny, geriatrická křesla, polohovací stolky k lůžku, polohovací pečovatelská lůžka, pohovky,
PC příslušenství, atd./.
Nákupy středisek ke zkvalitnění soc. služeb, realizované z limitovaných příslibů, jsou uvedeny ve
Zprávách středisek za rok 2013 v Příloze č. 2.
3. Úsporná opatření
Pokračování v systému sdružených nákupů prostřednictvím eCENTRE, a.s.
průběžně 2013


SPLNĚNO; díky zadávacím řízením přes eCentre u komoditní skupiny KS1 (elektřina, plyn,
telekomunikace,…) došlo k úspoře provozních nákladů ve výši 963 279,- Kč a u komoditní
skupiny KS2 (potraviny, MTZ, zdrav. materiál, PHM) k úspoře 1 435 256,- Kč. Zcela největší
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úsporu zaznamenal domov u akce na dodávku polohovacích pečovatelských lůžek a na
dodavatele úklidových prací.
4. Využívání dotačních titulů
Měkké projekty – připravené:
ZAHRADA PLNÁ ŽIVOTA
Celkové náklady na projekt:
Výše požadovaných prostředků:

300 000,- Kč
200 000,- Kč

CANISTERAPIE
Celkové náklady na projekt:
100 000,- Kč
Výše požadovaných prostředků:
50 000,- Kč
(projekty budou předloženy dle aktuálních výzev)
 Připravené projekty neodpovídaly vyhlášeným výzvám; nicméně organizace podala v roce
2013 jiné projekty dle aktuálních výzev:
Projekt "Folklórní dopoledne"
Organizace/subjekt: Nadace OKD
Datum podání projektu: 22.2.2013
Plánovaná realizace: 1.6.2013 – 30.11.2013
Požadovaná částka: 32.000,Celkové náklady na projekt: 33.450,Program: Nadace OKD - Pro radost
Výsledek řízení: ZAMÍTNUT
Projekt "Systematické vzdělávání pracovníků domova pro seniory Domova Korýtko,
příspěvkové organizace“
Organizace/subjekt: Moravskoslezský kraj
Datum podání projektu: 4.3.2013
Plánovaná realizace: 9.1.2013 – 31.12.2013
Požadovaná částka: 50.000,Celkové náklady na projekt: 74.500,Program: Podpora systematického vzdělávání týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních
služeb, včetně dobrovolníků
Výsledek řízení: ZAMÍTNUT
Projekt "Divadelní představení"
Organizace/subjekt: Nadace AGROFERT HOLDING
Datum podání projektu: 9.5.2013
Plánovaná realizace: 6/2013 – 12/2013
Požadovaná částka: 11.000,Celkové náklady na projekt: 11.000,Výsledek řízení: POSKYTNUTO 11.000,Projekt "Výlety v roce 2014 A 2015"
Organizace/subjekt: ŠKODA AUTO
Datum podání projektu: 4.10.2013
Plánovaná realizace: 1.1.2014 – 31.12.2015
Požadovaná částka: cca 36 000,Celkové náklady na projekt: cca 36 000,Výsledek řízení: ZAMÍTNUT
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Projekty, na kterých domov spolupracoval s dalšími organizacemi:
Projekt „Srdce na dlani“
Nositelem projektu a příjemcem dotace: Centrum mentoringu, o.s.
Příjemcem příspěvku (zaměstnavatel): Domov Korýtko, p.o.
Dohoda o poskytnutí mzdového příspěvku č. 02/13 ze dne 28.2.2013
Výše příspěvku (dle skutečnosti): 387 180,- Kč
Projekt CZ.1.04/3.1.03/A7.00233 společnosti EDUCO CENTRUM s.r.o.
participace domova na tomto projektu v rámci výzvy A7 OPLZ
– školení pro zaměstnance domova v roce 2014 zdarma v rozsahu 1999 hodin
5. Vedlejší hospodářská činnost Domova Korýtko, příspěvkové organizace:
- hostinská činnost
- pronájem nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb
- praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, byt. textilu a osobního zboží
- masérské, rekondiční a regenerační služby
Předpoklad nákladů, výnosů a zisku z vedlejší hosp. činnosti v roce 2013 (vzhledem ke
skutečnosti roku 2012):

náklady
460 tis. Kč

výnosy
520 tis. Kč

zisk
60 tis. Kč

 Ekonomické údaje budou součástí Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2013.

B) NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE/NAPLŇOVÁNÍ PODMÍNEK ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH PODLE SLUŽEB
Zprávy o činnosti úseku odborných sociálních služeb a úseku odborné ošetřovatelské péče, které
se přímo podílejí na poskytování sociálních služeb (domova pro seniory, domova se zvláštním
režimem) ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách, v platném znění, lze nalézt
v Příloze č. 1.
Stručné zprávy o činnosti jednotlivých středisek služby /B2, B3, B4, C1, C2, C3 – domovů pro
seniory, C4(DZR) – domova se zvláštním režimem/ jsou vedeny v Příloze č. 2.

1. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení
1.1 U obou služeb


Aktualizace metodických postupů a pokynů podle výstupů z konzultací s inspektory
kvality.
průběžně 2013

SPLNĚNO; na základě průběžných konzultací s inspektory kvality sociálních služeb
(Strakovou, Jurýškem) došlo k revidaci stávajících metodických postupů a pokynů. Kritérium:
zeštíhlení, zefektivnění a upřesnění stávající metodiky, nikoliv vytváření nových písemných
postupů.
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Sledované oblasti:
Jednání se zájemcem o službu (kritérium 3a, 3b)
Smlouva o poskytované sociální službě (kritérium 4b, 4c)
Individuální plánování průběhu poskytované sociální služby (kritérium 5a, 5b, 5c)
Střety zájmů vyplývající z přímé práce s uživateli služby
Metodiky zaručující řádný průběh služby (kritérium 1c)
Povinnosti poskytovatele služby §88a, §88b, §88 f, §88g, §89
Písemné výstupy (viz oblasti výše):
 Metodické postupy k základním činnostem daným k druhu poskytované služby (§49
ZSS) - viz kritérium 1c - pracovní postupy zaručující řádný průběh služby. VÝSTUP:
stanoveno limitem - rozsah úkonů dán pracovními postupy jednotlivých středisek, tj.
B2 (4 ks), B3 (4 ks), B4 (12 ks), C1 (4ks), C2 (ks), C3 (14 ks), DZR (25 ks).
 Výstup ze schůzek týmu vedení a týmů pracovníků v soc. službách:
- ke kritériu 1a část zásady poskytování sociální služby - definováno 42 příkladů
dobré praxe k vysvětlení uplatňování konkrétní zásady v praxi;
- ke kritériu 1a část cíle poskytované sociální služby - definováno 23 příkladů dobré
praxe k vysvětlení naplňování konkrétního cíle v praxi;
- ke kritériu 1a a 3b - limity poskytované sociální služby - definováno 10 oblastí
a následně 26 konkrétních situací
 Vydefinované situace střetů zájmů pouze vyplývajících z přímého poskytovaní soc.
služby pracovníky v sociálních službách na jednotlivých střediscích (18 situací, viz
jednotlivé dokumenty středisek).
 Oblast jednání se zájemcem o službu - revidace metodiky k jednání se zájemci o službu
ze dne 1.9.2012. VÝSTUP: Procesní stávající metodika zachována + doplnění:
Přehled otázek k sociálnímu šetření (7 ks dle specifik středisek), vydefinování oblastí
informací zjišťovaných při soc. šetření (13 oblastí)
 Smlouva o poskytnutí sociální služby - revidace smluv dle novelizace z.č. 108/2006 Sb.
a dle z. č. 89/2012 občanského zákoníku. VÝSTUP: nové formuláře Smlouvy
o poskytnutí sociální služby. Úprava + doplnění příloh smlouvy (4ks), Pravidla soužití
(2 verze), Naše pravidla (2 verze), Fotografické listy k Pravidlům soužití (11 ks),
Fotografické listy k Našim pravidlům (20 ks)
 Oblast individuálního plánování - revidace metodiky ze dne 1.4.2012, revidovaná část
bod 3 Dokumentace - formuláře (Můj profil, plán užívání služby, osobní cíle, rizika)
VÝSTUP: uchování stávající dokumentace do 30.6.2014 a změna na formu "Příběh
uživatele" ke dni 1.7.2014 (základní informace, příběh v čase, rituály, dohody, osobní
cíle a jejich vyhodnocení).
Diskuse a srovnání stávající dokumentace uživatelů služby viz předcházející bod - 48
spisů uživatelů služby (střediska C1, C2, C3, DZR, B2, B3, B4)
 Oblast povinností poskytovatele - viz body výše; a dále §89 - revidace stávající
metodiky Směrnice č. 16/2007. VÝSTUP: stávající metodika zůstává. Formulář užití
opatření je v souladu s povinnostmi v odst. 6 §89. Dále proběhla kontrola použití
opatření (de facto pouze středisko B2, 1 uživatel). Také proběhla namátková kontrola
evidence OOP a záznamu o průběhu poskytované služby (střediska C1, C2, C3, DZR,
B2, B3, B4) - viz důkazy v evidenci na jednotlivých střediscích. Proběhly schůzky
inspektorů kvality s vedoucími týmů jednotlivých středisek a sociálními pracovníky (3
schůzky) a s týmem pracovníků úseku odborné ošetřovatelské péče (4 schůzky).


Úprava prezentačních materiálů v návaznosti na konzultace s inspektory kvality
a supervizory.
2. polovina 2013

SPLNĚNO; v říjnu 2013 byly vydány nové informační letáky Domova Korýtko, příspěvkové
organizace, které byly z velké části rozebrány zájemci při konferenci Řízená kvalita ve
zdravotní a sociální sféře a XVII. Gerontologických dnech Ostrava, konaných v říjnu 2013.

-7-

Organizace prezentovala soc. služby také prostřednictvím Nadace společenské odpovědnosti
a svých internetových stránek www.domovkorytko.cz, které průběžně aktualizovala.


Schůzka pracovníků s uživateli střediska /náměty, podněty ke zvyšování kvality
poskytované soc. služby, …./.
1x ročně

SPLNĚNO: výbor obyvatel se konal ve dnech 28.3.2013 (Zákaz kouření, Připravované akce
na 1. pololetí 2013, diskuse) a 10.7.2013 (Výsledky voleb do výboru obyvatel, přiblížení
povinností členů, připravované akce na 2. pololetí 2013, diskuse).


Schůzka pracovníků střediska s uživateli a rod. příslušníky /zapojení rod. příslušníků
do naplňování osobních cílů uživatel, do společenských aktivit, podpora kontaktu
uživatele s rodinou/.
1x ročně

SPLNĚNO; V r. 2013 proběhla v domově řada velkých akcí, do kterých byli zapojeni nejen
uživatelé a zaměstnanci, ale i rodinní příslušníci (Taneční párty v Domově Korýtko,
Odpoledne s Městskou policií Ostrava, Pouť u příležitosti Slavnosti seslání Ducha sv.
(vystoupení folklórního souboru Morava, požehnání P. Mgr. Vítězslava Řehulky, faráře
z Ostravy – Zábřehu, ukázka dravců spol. Zayferus, poděkování dobrovolníkům za jejich práci
a předání pamětních listů, vystoupení Mažoretek Bambulek, ukázka zásahu Hasičského
záchranného sboru, vystoupení folk. souboru Morava, hra na harmoniku, malování na obličej),
Opereta O perníkové chaloupce a O červené karkulce, Camerata historická hudební
společnost z Kopřivnice, Tvůrčí dílny, Divadlo loutek Ostrava, Ženský pěvecký sbor Ostravská
klika, Volejbalový turnaj Domova Korýtko, Domova Slunovrat a Dětského centra Čtyřlístek,
Vystoupení žáků gymnázia Fr. Hajdy, Vánoční trhy, Otevření reminiscenční místnosti,
Vánoční tvoření… Statistiky zapojení osob (uživatelů, rodinných příslušníků) do jednotlivých
velkých akcí jsou vedeny úsekem odborných soc. služeb; při těchto akcích byla rodinným
příslušníkům dána možnost hovořit s ředitelem, vedoucími úseků i středisek a zapojenými
zaměstnanci o uživatelích, jejich potřebách, atd. S ohledem na aktivní práci s rodinami došlo
k aktivizaci mnoha seniorů.
Přehled společensko-kulturních, volnočasových a sociálně terapeutických aktivit – viz
Příloha č. 3.
1.2 U soc. služby - Domov pro seniory


Zapracování poznatků ze cvičné inspekce ve službě Domov pro seniory z prosince
2012 do praxe – úpravy prohlášení, postupů a metodiky.
průběžně 2013

SPLNĚNO;
 Úprava prohlášení proběhla v prosinci 2012, a to úpravou zveřejněných informací viz webové stránky poskytovatele; ověřena v lednu 2013.
V říjnu 2013 byly vydány nové informační letáky Domova Korýtko, příspěvkové
organizace.
 Postupy a metodiky - viz bod 1.1 a dále formulář vyjádření lékaře ke schopnosti
uživatele sám/sama jednat.


Konzultace s inspektory kvality k procesu individuálního plánování a zavedení
nových poznatků z těchto konzultací do praxe.
průběžně 2013
SPLNĚNO; konzultace s inspektory kvality proběhly v následujících dnech:
Dne 18.2.2013 - vedoucí úseků a středisek a soc. pracovnice
Termíny a plánovaný obsah setkání. Diskuze nad: nastavením dokumentace,
co vyhovuje, co nevyhovuje, co je zapotřebí změnit. Naplánování průběhu
-8-

poskytované služby, rozsah a obsah záznamů o průběhu poskytované služby,
rizikové oblasti a ohrožení pracovníků v sociálních službách
Dne 25.2.2013 – pracovníci v soc. službách a soc. pracovnice - tým č. 1
Dne 20.3.2013 – pracovníci v soc. službách a soc. pracovnice - tým č. 2
Dne 11.4.2013 - pracovníci v soc. službách a soc. pracovnice - tým č. 3
Diskuse nad: nastavením dokumentace, co vyhovuje, co nevyhovuje, co je
zapotřebí změnit. Naplánování průběhu poskytované služby, rozsah a obsah
záznamů o průběhu poskytované služby, rizikové oblasti a ohrožení
pracovníků v sociálních službách.
Dne 11.7.2013 – středisko služby C2
Dne 16.7.2013 – středisko služby B2
Dne 17.7.2013 – středisko služby B4
Dne 12.8.2013 – středisko služby C1
Dne 16.8.2013 – středisko služby C3
Dne 22.8.2013 – středisko služby B3
Průběh a rozsah služby – zápisy do dokumentace uživatele služby - zdravotní
terminologie x sociální terminologie, hodnocení adaptačního období
u uživatele služby, postup při přehodnocování poskytované služby během
nepřítomnosti uživatele (hospitalizace) nebo nepřítomnosti klíčového
pracovníka (dovolená, pracovní neschopnost).
Dne 28.8.2013 – vedoucí úseků a středisek a soc. pracovnice
Změna nastavení části metodiky pro pracovníky v soc. službách od
vydefinování skupin uživatelů dle jejich specifických potřeb k popisu životních
příběhů a následnému definování osobních cílů, které budou u uživatelů
službou naplňovány.
Dne 29.8.2013 – středisko služby C1
Dne 4.9.2013 – středisko služby C2
Dne 5.9.2013 – středisko služby B4
Dne 9.9.2013 – středisko služby C3
Průběh a rozsah služby – rituály uživatele služby - zachování a podpora
rituálů uživatele služby x poskytovaná služba (pracovní dny a víkendy),
zaměření na verbálně nekomunikující uživatele. Účel změny plánování,
ochrana pracovníků v sociálních službách, diagnostika rizik na středisku
služby.
Dne 30.9.2013 – vedoucí úseků a středisek
Potvrzení změny a následné diskuse k nastavení části metodiky pro pracovníky
v soc. službách od vydefinování skupin uživatelů dle jejich specifických potřeb
k popisu životních příběhů a následnému definování osobních cílů, které
budou u uživatelů službou naplňovány.
Dne 9.10.2013 – středisko služby B2
Dne 18.10.2013 – středisko služby B3
Průběh a rozsah služby – rituály uživatele služby - zachování a podpora
rituálů uživatele služby x poskytovaná služba (pracovní dny a víkendy),
zaměření na verbálně nekomunikující uživatele. Účel změny plánování,
ochrana pracovníků v sociálních službách, diagnostika rizik na středisku
služby.
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Dne 14.11.2013 - vedoucí středisek služby
Úkolování vedoucích středisek k naplnění plánované části metodiky pro
pracovníky v soc. službách od vydefinování skupin uživatelů dle jejich
specifických potřeb k popisu životních příběhů a následnému definování
osobních cílů, které budou u uživatelů službou naplňovány (příběhy uživatelů
služby 6 ks za každé středisko, tj. 42 možných základů individuálních plánů
uživatelů služby včetně naplánovaného průběhu služby)
VÝSTUP: Proběhlo celkem 12 schůzek na jednotlivých střediscích (týmy
přímé práce), 3 schůzky týmů pracovníků v soc. službách a soc. pracovníků,
4 schůzky týmu vedení. Bylo zpracováno 53 základů IP uživatelů služeb.
Definovány rizikové situace ve spolupráci se sociálními pracovníky
a vedoucími středisek (35 ks).


Anketa spokojenosti uživatelů služby.

1x ročně

SPLNĚNO; anketu spokojenosti provedl Odbor soc. věcí, školství, sportu a volnočasových
aktivit MMO v období od 11.10.2013 do 31.10.2013.


Pokračování ve stávajících terapiích /canisterapie, felinoterapie, bazální stimulace,
kinoterapie, muzikoterapie, procvičování paměti, reminiscenční terapie, ergoterapie, atd./
průběžně 2013

SPLNĚNO; vyhodnocení pravidelných aktivit je uvedeno v Příloze č. 4; felinoterapie (terapie
s kočkou) probíhala dle časových možností majitelky kočky.
1.3 U soc. služby - Domov se zvláštním režimem


Příprava služby DZR na následnou inspekci kvality /v případě, že nebude tato služba
vybrána k násl. inspekci ÚP, domov zajistí ke konci roku 2013 cvičnou inspekci/.
průběžně 2013

SPLNĚNO; I když nebyla domovem zajištěna cvičná inspekce v závěru roku 2013 s ohledem
na dlouhodobou prac. neschopnost vedoucí střediska služby, byly zaměstnancům DZR
poskytovány supervize (20.2.2013, 9.4.2013, 10.10.2013) a konzultace s inspektory kvality
(16.9.2013, 17.10.2013, 20.11.2013).


Schůzka pracovníků střediska s uživateli a rod. příslušníky /zapojení rod. příslušníků
do naplňování osobních cílů uživatel, do společenských aktivit, podpora kontaktu
uživatele s rodinou/.
3x ročně

SPLNĚNO; schůzky s rodinnými příslušníky proběhly v lednu 2013 a v srpnu 2013. Cílem
bylo kvalitativní a kvantitativní zlepšení služby DZR; na schůzkách se řešil chod střediska,
provozní záležitosti, fakultativní služby, práva uživatelů, atd.


Pokračování ve stávajících terapiích /bazální stimulace, muzikoterapie, taneční terapie,
trénování paměti, reminiscenční terapie, videotrénink interakcí/.
průběžně 2013

SPLNĚNO; stávající terapie zůstaly zachovány - vyhodnocení pravidelných aktivit je
v Příloze č. 4. Videotrénink interakcí jako jediný v roce 2013 neprobíhal (pozn. 1 proškolená
zaměstnankyně ukončila prac. poměr, druhá byla na mateřské dovolené).
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2. Transformace, humanizace služeb - snížení kapacity, změny organizace práce atd.
U obou soc. služeb


Pokračování v postupné změně třílůžkových pokojů v budově C na dvoulůžkové
v souladu s požadavky na humanizaci zařízení a schváleným PČ pro rok 2011 a 2012 –
pokračování ve snižování kapacity zařízení celkem o 2 místa, z toho o 1 místo v domově
pro seniory a 1 místo v domově se zvláštním režimem. Změny budou prováděny v době
ukončení pobytu některého z uživatelů třílůžkového pokoje.
průběžně 2013

NESPLNĚNO; třílůžkové pokoje zůstaly zachovány, neboť žádný z uživatel třílůžkových
pokojů neukončil pobyt (pozn. ke změně třílůžkového pokoje na dvoulůžkový může dojít pouze
při uvolnění pokoje 1 uživatelem – ukončení smlouvy dohodou, výpovědí, smrtí, apod.).


Revize pracovních postupů v návaznosti na cvičnou inspekci na službě Domov pro
seniory z prosince 2012 a konzultace s inspektory kvality a supervizory v průběhu roku
2013 (metodické postupy pro pracovníky, ...).
průběžně 2013

SPLNĚNO; viz bod 1.1 shora.

3. Aktivity
3.1 U obou sociálních služeb


Udržení rozsahu stávajících sociálně terapeutických a aktivizačních činností pro celý
domov /volnočasové dílny, biblická hodina, mše, ruské kuželky, bingo, mažoretky
Bambulky, Klub pamětníků, taneční terapie, trénování paměti, canisterapie/.
průběžně 2013

SPLNĚNO; stávající sociálně terapeutické a aktivizační činnosti zůstaly zachovány –
vyhodnocení pravidelných aktivit viz Příloha č. 4; probíhaly dle programu, který připravovaly
sociální pracovnice vždy na týden předem. Volnočasové dílny byly rozšířeny o další prostory
v prvním patře domova.


Udržení rozsahu společensko-kulturních akcí a výletů – minimálně 1x měsíčně akce
pro uživatele organizované na úrovni domova, kde jsou zváni i hosté z okolí a jiných
domovů /plesy a zábavy, turnaje, tvarůžky, opékání/.
průběžně 2013

SPLNĚNO; přehled akci domova konaných pro všechna střediska služeb je uveden v Příloze
č. 3; přehled akcí konaných pouze na konkrétním středisku lze nalézt ve Zprávách středisek za
rok 2013 – viz Příloha č. 2.


Pokračování v osvědčených aktivitách na jednotlivých střediscích v různém časovém
rozpětí během dne: čtení, posezení s hudbou, filmové dopoledne, ruční práce,
muzikoterapie, vaření, sportovní odpoledne, kuželky, turnaje v kartách, bingo, pexeso
nebo jiné společenské hry, diskusní pořady na různá témata, posezení s písničkou,
kroužky vaření, kluby pamětníků, víkendové předčítání, odpolední hudební tančírna,
posezení u grilu, kosmetický den, malování, tvoření z plastelíny, aranžování květin,
dámský klub, smažení vaječiny, opékání párků, návštěvy divadla nebo kina, promítání
DVD, program na přání uživatel, posezení u kávy, atd.
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průběžně 2013
SPLNĚNO; více viz Zprávy středisek za rok 2013 v Příloze č. 2.
3.2 Nové aktivity u sociální služby Domov pro seniory
 B2 – bylinkový záhonek pro uživatele služeb;
Dle přání uživatel byly truhlíky nakonec osázeny surfiniemi.
 B3 – výstava obrazů žáků ZŠ K. Pokorného, vědomostní kvíz pro uživatele středisek B2,
B3 a B4;
Výstava obrazů žáků K. Pokorného neproběhla z technických důvodů; nahradilo jí však
dne 12.7.2013 hudební vystoupení 3 žáků z ostrav. konzervatoře (hra na kytaru a flétnu se
zpěvy); vystoupení se zúčastnilo 30 uživatelů.
Vědomostní kvíz proběhnul ve 4 kolech dne 25.11., 2.12., 9.12. a 16.12.2013;
připravovala jej sociální pracovnice pro všechna střediska budovy B; za každé středisko
budovy B se zúčastnilo 7 uživatelů, výherci obdrželi věcné ceny.
 B4 – odpolední kino pro pamětníky, soutěžní odpoledne společenských her (karty, kostky,
Člověče, nezlob se, pexeso);
Odpolední kino probíhalo 1x měsíčně, vyjma měsíce července, srpna a prosince (6.1., 2.2.,
25.3., 14.4., 1.5., 8.6.,18.9.,15.10.,12.11.); účastnilo se jej 10 uživatelů.
Soutěžní odpoledne ve společenských hrách se konalo pouze v karetních hrách, Člověče
nezlob se a v pexesu ve dnech 22.1., 12.2., 26.3., 16.4., 25.5., 10.9., 8.10. a 5.11.2013;
účastnilo se jej 15 uživatelů.
 C1 – používání biolampy; vernisáž fotografií spojená s povídáním o navštívené zemi
(Rumunsko, Dánsko), ukázka výcvikových psů, výroba a skládání puzzle;
Biolampa byla používána na hojení ran u 5 uživatelů služby s dekubity, a to 3x denně do
doby zahojení dekubitu.
Vernisáž fotografií spojená s povídáním o navštívené zemi Rumunsku proběhla na
středisku dne 13. 3. 2013 a zúčastnilo se jí 8 uživatelů.
Vernisáž fotografií spojená s povídáním o navštívené zemi Dánsku proběhla na středisku
dne 18. 4. 2013 a účastnilo se jí 6 uživatelů.
Ukázka výcvikových psů se uskutečnila v rámci Odpoledne s Městskou policií Ostrava dne
21.7.2013.
O výrobu a skládání puzzle nebyl ze strany uživatelů zájem.
 C2, C3 – toulání Českou republikou – 1x měsíčně /vyprávění o konkrétní kulturní
památce, fotografie, dokumenty a zajímavosti/;
C2, C3 – aktivita „toulání Českou republikou“ se nakonec neuskutečnila kvůli nezájmu
uživatel. K přání uživatel byla na středisku C2 nahrazena společenskými akcemi s hudbou
a zpěvy a na středisku C3 aktivitami zaměřenými na procvičování jemné motoriky
a senzorické stimulace (pečení buchet, piškotů, vánočního cukroví, práce s krepovým
papírem a zdobení papírových předloh), u jednoho uživatele seznámením se se základy
anglického jazyka ve spolupráci s klíčovým pracovníkem a aktivním samostudiem práce
na PC.
3.3 Nové aktivity u sociální služby Domov se zvláštním režimem


C4 (DZR) – kuželkový turnaj pro smíšená družstva /rodiny a uživatelé/.
r. 2013

Kuželkový turnaj se neuskutečnil pro velmi nízký zájem uživatelů; v prosinci 2013 jej
nahradilo Zdobení perníčků, kterého se zúčastnili uživatelé, jejich rodiny i zaměstnanci.
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4. Hodnocení kvality (externí podpora, konzultace, aj. v roce 2013)
4.1 U soc. služby - Domov pro seniory:


min. 4x konzultace s inspektory kvality

průběžně 2013

SPLNĚNO; konzultace proběhly ve dnech 9.1.2013 (vedoucí středisek a úseků a soc.
pracovnice), 16.1.2013 (vedoucí středisek a úseků a soc. pracovnice), 18.2.2013 (vedoucí
středisek a úseků a soc. pracovnice), 25.2.2013 (pracovníci v soc. službách a soc. pracovnice),
20.3.2013 (PSS a soc. pracovnice), 11.4.2013 (PSS a soc. pracovnice), 11.7.2013 – středisko
C2, 16.7.2013 – středisko B2, 17.7.2013 – středisko B4, 12.8.2013 – středisko C1, 16.8.2013
– středisko C3, 22.8.2013 – středisko B3, 28.8.2013 - vedoucí středisek a úseků a soc.
pracovnice, 29.8.2013 – středisko C1, 4.9.2013 – středisko C2, 5.9.2013 – středisko B4,
9.9.2013 – středisko C3, 30.9.2013 - vedoucí středisek služby, 9.10.2013 – středisko B2,
18.10.2013 – středisko B3, 14.11.2013 - vedoucí středisek služby.
Témata konzultací:
Nastavení dokumentace, co vyhovuje, co nevyhovuje, co je zapotřebí změnit. Naplánování
průběhu poskytované služby, rozsah a obsah záznamů o průběhu poskytované služby, rizikové
oblasti a ohrožení pracovníků v sociálních službách.
Průběh a rozsah služby – zápisy do dokumentace uživatele služby - zdravotní terminologie
x sociální terminologie, hodnocení adaptačního období u uživatele služby, postup při
přehodnocování poskytované služby během nepřítomnosti uživatele (hospitalizace) nebo
nepřítomnosti klíčového pracovníka (dovolená, pracovní neschopnost).
Nastavení části metodiky pro pracovníky v soc. službách od vydefinování skupin uživatelů dle
jejich specifických potřeb k popisu životních příběhů a následnému definování osobních cílů,
které budou u uživatelů službou naplňovány.
Konzultace k vypracovaným životním příběhům a následnému definování osobních cílů, které
budou u uživatelů službou naplňovány. Diskuse nad propojením obecných cílů služby
s osobními cíli uživatelů služby, a to vzhledem ke specifikům uživatelů služby a specifikům
poskytované služby na jednotlivých střediscích služby.


supervize na střediscích služeb

průběžně 2013

SPLNĚNO; supervize proběhly ve dnech:
8.2.2013 (C1), 20.2.2013 (B3), 14.3.2013 (C2 a C3), 20.3.2013 (C1 a B3), 9.4.2013 (B4),
23.4.2013 (B2), 14.5.2013 (C1), 26.8.2013 (B3), 13.9.2013 (B2 a B4), 18.9.2013 (C3),
15.10.2013 (C1), 24.10.2013 (B3), 20.11.2013 ( B3), 29.11.2013 (B4), 4.12.2013 (B2 a B3)
Témata řešená v týmových supervizích:
Jednotný přístup pracovníků v soc. službách
Provázanost odborných služeb s přímým poskytováním služby
Očekávání, ohrožení a rizika u pracovníků v soc. službách
Role, povinnosti a kompetence pracovníků v jednotlivých týmech
Témata řešená v rámci případových diskuzí:
12 konkrétních uživatelů služby v návaznosti na způsob poskytované služby, sjednaná
pravidla, práva uživatelů x práva pracovníků služby a jejich povinnosti, limity služby, konflikty
mezi pracovníky.
Témata individuální supervize:
Ohrožení pracovníků, nejistota pracovníků, nevyjasněné kompetence, nejasnosti v komunikaci,
možnosti náhledu na situace, předjímání skutečností, atd.
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4.2 U soc. služby - Domov se zvláštním režimem:


Supervize a případové studie na středisku služby

min. 4x v roce 2013

SPLNĚNO; supervize proběhly ve dnech 20.2.2013, 9.4.2013, 10.10.2013;
Témata supervizí: opatření ochrany, opatření omezujících pohyb, práva uživatelů, práva
a ochrana zaměstnanců, individuální plánování, personální neshody, stížnosti, podněty,
připomínky, pochvaly.


Následná inspekce kvality /pokud nebudeme vybráni ÚP, tak cvičná inspekce kvality/
2. polovina 2013

NESPLNĚNO; cvičná inspekce kvality neproběhla v závěru roku 2013 na službě Domov se
zvláštním režimem s ohledem na dlouhodobou prac. neschopnost vedoucí střediska služby.
5. Spolupráce s dalšími subjekty – využívání návazných služeb


Organizace bude nadále rozvíjet spolupráci se stávajícími partnery (farnost Stará Bělá, farnost
Ostrava – Zábřeh, Fórum dárců – firemní dobrovolnictví, ArcellorMittal, ADRA…).
průběžně 2013
SPLNĚNO; probíhala spolupráce s(e):
Farností Ostrava – Zábřeh – pravidelně 1x za 14 dní mše sv., 2x měsíčně návštěvy faráře na
pokojích uživatel; dne 19.5.2013 - Pouť u příležitosti Slavnosti seslání Ducha svatého;
ArcellorMittalem – Vánoční tvoření dne 6.12.2013; jeden zaměstnanec AM podal ve prospěch
naší organizace minigrant;
GE Money – dne 31.10.2013 zajistila kino pro uživatele služeb – Kameňák 4 a dne
12.12.2013 uskutečnila s uživateli společné Vánoční tvoření;
ADROU – pravidelné návštěvy dobrovolníků u uživatelů služeb (rozhovory, doprovody při
procházkách, kulturních akcích a výletech,…). Supervize pro dobrovolníky se uskutečnily
ve dnech 11.3.2013, 25.11.2013 a 10.12.2013; školení nových dobrovolníků dne 5.11.2013.
Fórem dárců - portál zapojimse.cz
Nadací společenské odpovědnosti – letáky,
školami: gymnázium Fr. Hajdy, VOŠS, atd;
Hasičským záchranným sborem z Ostravy – Zábřehu – ukázka zásahu HZS a jeho techniky
v rámci poutě
Městskou policií Ostrava – akce v zahradě domova Odpoledne s městskou policií Ostrava
(ukázka služ. kynologie, představení činnosti skupiny hipologie, stánek prevence, laserová
střelba,…)
Domovem Čujkovova, Domovem Sluníčko, Domovem Slunovrat – výměnné stáže
zaměstnanců
Občanským sdružením Folklor bez hranic Ostrava – zajištění vystoupení folk. souboru
z Itálie dne 13.8.2013

C) LIDSKÉ ZDROJE
1. Změny organizace práce


Organizace práce bude upravována k doporučením a stanoviskům inspektorů kvality,
kontrolních orgánů, apod.
průběžně 2013
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SPLNĚNO; na základě průběžných konzultací s inspektory kvality sociálních služeb
(Strakovou, Jurýškem) došlo k aktualizacím stávajících metodických postupů a pokynů Individuální plánování, což vyžaduje zvýšenou potřebu času pro pracovníky v sociálních
službách – klíčové pracovníky. Střediska služeb hledala možnosti, jak ušetřit pracovní čas
změnou v organizaci práce, aby se zvýšil prostor pro aktivizaci, plnění cílů jednotlivých
uživatel služby, vedení sociální dokumentace a spolupráce se sociálním pracovníkem.
K tomuto cíli byly použity následující postupy:
 nákup notebooků, na kterých se klíčoví pracovníci učili pracovat a posléze převádět
sociální dokumentaci do elektronické podoby. Tím se zvýšila přehlednost, čitelnost
a došlo ke zkvalitnění a rychlejšímu přenosu informací. Zjednodušilo se provádění
změn v individuálních plánech.
 úpravy harmonogramu práce na nočních směnách (odebrání některých činností
z ranních a odpoledních směn).
 úprava náplně práce u jednoho PSS na středisku, který převážně zabezpečoval nutné
manuální práce – prádlo, kuchyňka na ranních směnách.
 úprava náplně práce u jednoho PSS na středisku, který převážně zabezpečoval
aktivizační činnosti (na středisku, kde je vedoucí služby zároveň sociálním
pracovníkem).
 úprava nastavení služby v návaznosti na nižší obsazení směn. Jednalo se o úpravu
organizace práce v naplňování cílů v individuálním plánování u konkrétních uživatelů
a skloubení časového harmonogramu na středisku v sobotu a neděli, kdy byl na službě
menší počet zaměstnanců.
2. Vzdělávání zaměstnanců


Vzdělávání zaměstnanců bude probíhat v souladu s osobními plány rozvoje a potřebami
uživatelů služeb, jednotlivých středisek a organizace. Vedle školení budou mít zaměstnanci
nadále možnost samostudia odborné literatury pořizované průběžně do knihoven
jednotlivých středisek.
Organizace bude nadále podporovat zaměstnance v dalším profesním růstu umožněním
studia na odborných školách a stáží v jiných zařízeních.
Vzdělávání pracovníků – navrhované okruhy:
- individuální plánování
- základy pozitivní psychologie
- práce o uživatele s demencí
- prevence proti syndromu vyhoření
- řešení konfliktních situací
- péče o uživatele s rizikovým chováním
- zdokonalování komunikačních dovedností
- bazální stimulace
- reminiscenční terapie
- muzikoterapie
- přístup k agresivním a neagresivním projevům ve stáří
- paliativní péče
- rehabilitace – polohování a RHB chůze
- fytoterapie, ….

průběžně 2013

SPLNĚNO; Vzdělávání probíhalo dle potřeb organizace. Osobní plány rozvoje byly
zaměstnanci naplňovány a vyhodnocovány vedoucími středisek a úseků a personální a admin.
pracovnicí. Vzdělávací harmonogram organizace za rok 2013 (plánované a uskutečněné
aktivity) jsou vedeny u personalistky domova.
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Pro zaměstnance byly zajištěny stáže v jiných zařízeních, konkrétně v Domově Čujkovova,
Ostrava – Zábřeh, příspěvkové organizaci a v Domově Sluníčko, Ostrava – Vítkovice,
příspěvkové organizaci.
Knihovny středisek a úseků byly průběžně doplňovány odbornou literaturou a časopisy.
.
 Pravidelné pracovní workshopy organizované vedoucími pracovníky domova, konzultace
s inspektory kvality a supervize na jednotlivých střediscích.
průběžně 2013
SPLNĚNO; viz písm. B) body 1.2, 4.1
3. Hodnocení zaměstnanců
V roce 2013 plánuje domov revizi systému osobního hodnocení.
SPLNĚNO; revize byla provedena. Osobní příplatky byly a jsou přiznávány na základě
hodnocení zaměstnanců dle přesně stanovených kritérií.
D) ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU ORGANIZACE


Vnitřní kontrolní systém, včetně plánu kontrol je upraven směrnicí ředitele. Kontrolní činnost
bude prováděna v souladu s touto směrnicí a písemně dokumentována. Zjištěné nedostatky
budou evidovány, neprodleně projednány a přijata nápravná opatření.

 SPLNĚNO; kontrolní činnost byla prováděna dle plánu kontrol v souladu se Směrnicí
ředitele č. 3/2010, Vnitřním kontrolním systémem, ve znění příloh a dodatků, zjištění
zaznamenávána a na jejich základě přijímána nezbytná opatření k ochraně veřejných
prostředků.
Přehled vnějších kontrol, které proběhly v domově v roce 2013:
1) ve dnech 6.-7.5.2013 a 13.-14.5.2013 proběhla v domově veřejnosprávní kontrola peněžních
a věcných depozit za období 1/2011 – 12/2012 Odborem sociálních věcí, školství, sportu
a volnočasových aktivit; nebyly zjištěny nedostatky;
2) dne 30.10.2013 byla provedena veřejnosprávní kontrola zaměřená na hodnocení přiměřenosti
a účinnosti vnitřního kontrolního systému v roce 2013 Odborem sociálních věcí, školství,
sportu a volnočasových aktivit; přijata nápravná opatření (vytýkací dopisy pracovníkům dle
zákoníku práce);
3) dne 5.11.2013 proběhla v domově kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského
kraje se sídlem v Ostravě se zaměřením na kontrolu dodržování požadavků zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, atd.; nebyly zjištěny nedostatky;
shora uvedenými kontrolami nebyly uloženy žádné odvody ani sankce.
Vnitřní kontrolní systém bude také doplňován nebo upravován k doporučením kontrolních
orgánů tak, aby byl přiměřený a dostatečně účinný.
průběžně 2013
Vnitřní kontrolní systém reagoval na změny ekonomických, právních, provozních a dalších
podmínek; k doporučení odboru soc. věcí bude směrnice ředitele s ohledem na množství
dodatků a příloh aktualizována v roce 2014 (po kontrole IAKu).
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E) ROZVOJOVÉ CÍLE NA OBDOBÍ NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LET V JEDNOTLIVÝCH
SLUŽBÁCH
1. Investice s dopadem na transformační a humanizační záměry /týkající se obou soc. služeb/
2014 – 2015

Rekonstrukce domova

Doposud nebylo SMO přistoupeno k realizaci díla (pozn. Rozhodnutí Rady města byla a budou
zveřejňována na webových stránkách města Ostravy).
Vysvětlivky:
_ černé písmo: znění Plánu činnosti pro rok 2013
_ modré písmo kurzívou: skutečné plnění Plánu činnosti pro rok 2013

Příloha: č. 1 – Zprávy úseku odborných soc. služeb a úseku odborné ošetřovatelské péče za rok 2013
č. 2 – Zprávy středisek za rok 2013
č. 3 – Přehled společensko-kulturních, volnočasových a sociálně-terap. aktivit
č. 4 – Vyhodnocení pravidelných aktivit
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Příloha č. 1

Zprávy ÚOSS a ÚOOP
za rok 2013
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Ú

SEK ODBORNÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Vedoucí úseku: Bc. Veronika Králová, DiS. (zástup za mateřskou dovolenou)
Tel.: 596 761 647
Fax: 596 761 644
E-mail: info@domovkorytko.cz nebo socialni@domovkorytko.cz
Personální obsazení:
- vedoucí úseku odborných sociálních služeb
- sociální pracovnice – agenda
- 2 sociální pracovnice pro jednání se zájemci o službu
- 5 sociálních pracovnic středisek +2 soc. pracovnice, vykonávající funkci vedoucí služby
- 2 pracovnice v sociálních službách (volnočasové dílny)
Sociální šetření
- vykonávání sociálního šetření před stěhováním uživatele do domova – celkem 66 šetření
- vykonávání sociálního šetření pro zařazení osob do evidence zájemců a průběžná šetření
k aktualizaci informací o zájemcích o službu - celkem 447 šetření
Sociální poradenství
- průběžné poskytování sociálního poradenství uživatelům domova (celkem 323 uživatelům)
- poskytnutí sociálního poradenství (telefonicky, osobně, e-mailem) k řešení nepříznivé sociální
situace zájemců o službu - celkem 2 125 soc. poradenství
Sociální agenda
- vedení sociální dokumentace uživatelů potřebné k poskytování sociálních služeb - celkem 323
dokumentací
- vedení dokumentace k jednání se zájemci o službu
Řešení sociálně-právních problémů - poskytování pomoci při:
- zajišťování trvalého pobytu u 42 uživatelů (plné moci, nové OP)
- vyřizování nových OP po skončení platnosti u 8 uživatelů
- řešení exekucí u 6 uživatelů (jednání s právníky, exekutory, pomoc se splátkovými kalendáři, se
splácením dluhů, apod.)
- zajišťování opatrovnictví ve spolupráci s ÚMOb u 5 uživatelů – vyplácení kapesného, pomoc
s nákupy, zajišťování navazujících služeb,…
- vyřizování PNP – podávání žádosti o PNP, o zvýšení PNP, spolupráce s ÚP při sociálním šetření pro
účely PNP – celkem u 54 uživatelů
- zajišťování dávek hmotné nouze u 2 uživatelů
- jednání ohledně úhrad u nově příchozích uživatelů do domova – celkem u 66 uživatelů a rodinných
příslušníků
- úschova věcných depozit (elektronika, šperky) od 4 uživatelů služeb
- uzavírání doplatkových dohod s rodinnými příslušníky – 58 dohod
Aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti
- zajištění a vedení terapií a aktivit pro uživatele služeb - taneční terapie, procvičování paměti,
mažoretky, bingo, ruské kuželky, mše svatá, biblická hodina, reminiscence
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- 1x měsíčně organizace a pořádání společenských akcí a výletů – besedy, ples, vystoupení dětí
a pěveckých souborů, Jarní zábava, Kuželkový turnaj, Stavění a kácení máje, Pouť u příležitosti
Slavnosti seslání Ducha svatého, Výlet do Skanzenu v Rožnově, do Sanatorií Klimkovice, Taneční -párty, Odpoledne s městskou policií, Folklor bez hranic, Koncert skupiny Camerata a Tvůrčí dílny,
Vinobraní, Vánoční trhy, Předvánoční posezení, Silvestrovské bingo a jiné.
- zapojení rodin a příbuzných v rámci akcí domova
Volnočasové dílny
- příprava a tvorba různých technik s uživateli (malování na sklo, malování na látku, quilling, obrázky
z krepového papíru, pletení košíků z novin,…), vaření, pečení, apod. – 18 uživatelů denně v obou
dílnách
- v odpoledních hodinách probíhají individuální dílny pro uživatele DZR
Standardy kvality sociálních služeb
- naplňování standardů kvality
- aktivní účast při konzultacích s inspektory kvality a zpracovávání podkladů pro revizi metodického
pokynu k jednání se zájemci a individuálnímu plánování
- metodické vedení v oblasti standardů kvality sociálních služeb
Fakultativní služby
- vyplňování formulářů a evidence fakult. služeb:
 mimořádné zajištění úklidu v případě znečištění pod vlivem alkoholu - 8x
 obstarávání osobních záležitostí s využitím osob. automobilu zařízení – 9x (řidič a doprovod soc.
pracovnicí)
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, navazujících služeb
- zajišťování doprovodů na nákupy, do kina, do divadla, k lékařům, k holiči, kadeřnici, do banky, na
společenské akce (Senior roku, návštěva MŠ, výstavy, návštěvy jiných sociálních služeb, převážně
domovů pro seniory…)
Dobrovolnictví
- spolupráce s DC ADRA Ostrava – zajišťování nových dobrovolníků, proškolování
- vedení agendy dobrovolnictví (zpracovávání odchozených hodin dobrovolníků, evidence jednání
s dobrovolníky) – celkem 24 dobrovolníků
- 2x ročně organizační zajišťování supervizí
- v rámci firemního dobrovolnictví spolupráce s GE Money Bank (Kino Kameňák, Vánoční tvoření),
s ArcellorMittalem (Vánoční tvoření), s Fórem dárců (portál zapojimse.cz) – zajištění dobrovolníků
na akci Vánoční trhy (3 dobrovolnice z České spořitelny)
Projektová činnost
- Příprava, zpracování a podávání projektů:
 „Folklorní dopoledne“ (Nadace OKD)
 „Systematické vzdělávání pracovníků domova pro seniory Domova Korýtko, příspěvkové
organizace“ (Moravskoslezský kraj)
 „Výlety v roce 2014 a 2015“ (ŠKODA AUTO)
 „Pomozte vzpomínkám ožít“ (O2)
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Ú

SEK ODBORNÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

Vedoucí úseku: Ing. Daniela Nováková, DiS.
Tel: 596 761 649
Fax: 596 761 644
E-mail: zdravotni@domovkorytko.cz
Ošetřovatelská a rehabilitační péče
Personální obsazení:
- 1 vedoucí úseku odborné ošetřovatelské péče,
- 3 denní zdravotní sestry,
- 1 ambulantní zdravotní sestra,
- 14 všeobecných zdravotních sester,
- 2 fyzioterapeutky,
- 1 nutriční terapeutka,











poskytování základní a specializované ošetřovatelské péče,
vznik "patronek" na střediscích služeb pro zkvalitnění poskytování ošetřovatelské péče,
vedení ošetřovatelské dokumentace a denních hlášení,
ošetřování poruch celistvosti kůže, chronických ran a stomií,
odborný dohled nad pracovníky v sociálních službách v návaznosti na zdravotní stavy uživatelů
služby,
důrazné dodržování hygienických a protiepidemiologických zásad,
přímá asistence lékaři při vyšetření a ošetření uživatelů služby,
zabezpečování doprovodů uživatelů služeb k vyšetření do zdravotnických zařízení,
cílené proškolování zaměstnanců ošetřovatelského úseku
atd.

Rehabilitační péče
2 zaměstnanci,
uživatelé služeb DS a DZR využívající rehabilitační péči - 92 osob v roce 2013,
dle ordinace lékařů se provádí ILTV na oddělení rehabilitace a na pokojích uživatelů služby
5x týdně - na střediscích B2, B3 a B4 - 16 uživatelů a na střediscích C1, C2 a C3 - 20 uživatelů,
 2x týdně probíhá vodoléčba, elektroléčba měsíčně u cca 7 uživatelů, 1x týdně skupinové cvičení –
u 30 uživatelů,
 rehabilitační vyšetření u každého nově příchozího uživatele služby,
 1x za 14 dnů přítomnost rehabilitačního lékaře v Domově Korýtko, p.o.,
 zajišťování kompenzačních pomůcek pro uživatele služby (berle, MIV, chodítka, speciální vložky,
ortézy),
Nutriční péče
 1 zaměstnanec - jednoosobové pracoviště,
 uživatelé služeb DS a DZR využívající péči nutričního terapeuta formou cílené nutriční podpory:
 nutriční screening – každé 2 měsíce - 259 uživatelů za rok 2013,
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poradna klinické výživy – 20 uživatelů za rok 2013,
sledování příjmu stravy – 183 uživatelů za rok 2013,
nutriční podpora – 39 uživatelů za rok 2013,

vytvoření nových edukačních obrázkových materiálů k dietám, které jsou v Domově Korýtko, p.o.
zastoupeny - diabetická, šetřící, při onemocnění DNA, s omezeným množstvím bílkovin,
s vyloučením mléka,
zaveden nový program v PC - Nutrix, jenž usnadňuje pracovníkům zaznamenávat změny v dietách,
přihlašování i odhlašování stravy,
výběr stravy pro téměř všechny diety ze dvou druhů jídel (snaha vyjít vstříc požadavkům a přáním
uživatel Domova Korýtko, p.o.),
obnovení jídelního lístku o nově zařazené receptury,
zlepšení kvality jídel díky obnově kuchyňského zařízení a vybavení - zpracování potravin tak
probíhá rychleji a šetrněji se zachováním všech živin,
poradenská a edukační činnost ke zdravému způsobu života.
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Příloha č. 2

Zprávy středisek
za rok 2013
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Bydlení

Středisko služby B2
domov pro seniory
Vedoucí střediska (zástup): Bc. Věra Machulová,
sociální pracovnice
Telefon: 596 76 16 12
E-mail: b-2@domovkorytko.cz

Nákupy střediska během roku 2013:
Ke zkvalitnění služeb byla v roce 2013 dovybavena jídelna
uživatel (talíře, hrnky, lžičky, džbány na čaj, vázy na květiny).
Po vymalování střediska byly zútulněny společné prostory nákupem obrazů a různých estetických doplňků, které přispěly
ke spokojenosti uživatelů střediska B2. Byl pořízen fotoaparát
k zachycení společenských akcí střediska a Domova Korýtko.
Pro lepší pocit při koupání u imobilních uživatelů bylo
zakoupeno koupací lůžko. Vzhledem k tomu, že při průzkumu
o zájmy našich uživatelů byl vysloven požadavek naučit se práci
na PC, byl zakoupen notebook, jehož výhodou je, že se uživatel
za podpory personálu může učit ve svém pokoji, kde má
soukromí a nic ho nevyrušuje od soustředění. Notebook je
také
využíván
pracovníky
k písemnému
zpracování
individuálního plánování našich uživatel. Během celého roku
pracovníci společně s uživateli v rámci aktivizace , procvičování
jemné motoriky a podpory fantazie vyráběli k různým
příležitostem upomínkové předměty (přání, záložky, krabičky
atd.). K tomuto účelu byly zakoupeny na středisko ozdobné
děrovačky.

Počet uživatelů služby v roce 2013: 42

Počet uživatelů služby dle příspěvku na péči k 31. 12. 2013:
I. stupeň - 6 uživatelů
II. stupeň - 17 uživatelů
III. stupeň - 11 uživatelů
IV. stupeň - uživatelů

Společná práce

Jednou z definic sociální práce je, že je to
pomoc k svépomoci, což se stalo i heslem střediska B2.
Klademe velký důraz na to, abychom u našich
uživatel pomáhali udržet schopnost pečovat o sebe a vést
důstojný život. S ohledem na individualitu uživatele
a jeho aktuální potřeby, poskytujeme příslušnou pomoc
a podporu a tím mu zajišťujeme pocit bezpečí. To
vše v prostředí, které se snažíme co nejvíce přiblížit domácímu.
Středisko má 42 uživatel, z toho 18 mužů a 24 žen. Bydlí zde
i dva partnerské páry.
O uživatele pečuje kolektiv deseti pracovnic v čele se sociální
pracovnicí, která zajišťuje kromě odborné sociální práce
i celkový chod střediska. Personál je verbálně a interpersonálně
obratný, empatický a vstřícný.

Aktivity:
Velmi oblíbená je canisterapie, která probíhá 1x měsíčně. Proto
v roce 2013 byla ještě zavedena individuální canisterapie, jejíž
výhodou je delší čas terapie na osobu.
Další terapeutickou činností je procvičování paměti, které vede
sociální pracovnice B2. Paměť procvičujeme každý čtvrtek v
dopoledních hodinách. V průměru se zúčastňuje 15 uživatel z B2,
B3, B4 což podporuje setkávání našich uživatel s ostatními.
Hodiny probíhají v jídelně B2. V současné době je k dispozici
také prostor v přízemí, který je vhodnější z důvodu lepšího
soustředění uživatel – klidná atmosféra, bez rušivých vlivů.
Hodiny procvičování paměti navštěvuje široké spektrum uživatel,
co se týká vytrénovanosti paměti, tudíž je nutno hodinu
přizpůsobovat všem, flexibilně reagovat na schopnosti našich
trénujících uživatel.

Bydlení:
Uživatelé jsou ubytováni ve dvoulůžkových a jednolůžkových
pokojích. Mají možnost vybavit si pokoj i svým drobným
nábytkem, doplňky a přiblížit se tak jejich domácímu prostředí,
na které byli zvyklí.
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Personál střediska B2 podporuje uživatele v jejich dovednostech
a zálibách. Zástupci z řad pracovníků a uživatel se zúčastnili
taneční latino – párty.

V průběhu roku se uživatelé za podpory personálu také věnovali
ručním pracím a výrobky všem zpříjemňovaly různé svátky nebo
potěšily rodinné příslušníky či ostatní uživatele. Na všechny
naše akce zveme rovněž rodinné příslušníky.
Reprezentace střediska
Naše uživatelka se podílela na prezentaci našeho domova tím, že
dělala modelku pro fotografie v retro kalendáři pro rok 2014.

Taneční párty
Během léta byly pořádány dva “gurmánské“ výlety, a to do
Klimkovic na tvarůžky a do Krmelína na bramborový placek
nebo palačinku se zmrzlinou. Výlety jsou velmi oblíbené
a uživatelé se zúčastňují v hojném počtu.
Výlety

Středisko B2 mělo zastoupení z řad pracovníků na volejbalovém
turnaji mezi ostravskými domovy pro seniory a Dětským
centrem Čtyřlístek.
Ocenění naší práce
Velmi mile ocenil práci personálu střediska B2 rodinný
příslušník našeho uživatele tím, že věnoval středisku B2 pět kusů
mini ledniček, kterými jsme dovybavily pokoje našich uživatel.

Středisko B2 také hojně spolupracuje s vyškolenými
dobrovolníky, protože je zde několik uživatelů, kteří nemají moc
rádi větší společenský kontakt, proto preferují práci
s jednotlivcem.
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Středisko B3
domov pro seniory

MOTTO střediska:

Vedoucí střediska: Šárka Ranochová
Telefon: 596 761 613
E-mail: b-2@domovkorytko.cz

„Chovej se ke každému uživateli tak,
jak by sis přál, aby se chovali oni k tobě“

Počet uživatelů služby v roce 2013:
42
Počet uživatelů služby dle příspěvku na péči k 31.12.2013:
bez příspěvku:
1
požádáno o navýšení PnP
1.stupeň:
10
2.stupeň:
14
3x požádáno o navýšení PnP
3.stupeň:
13
4. stupeň:
4
Středisko B3 Vás vítá:

Středisko B3 osloví barvou, vůní i barevně sladěným vybavením,
které je přizpůsobeno individuálním potřebám uživatel.
Středisko plně nahrazuje domácí prostředí /vybavené, esteticky laděné, čisté/.
Přístup personálu k uživatelům je profesionální a vstřícný.
Myšlení personálu je optimistické, otevřené vůči novým myšlenkám.
Personál pracuje týmově, panuje v něm důvěra.
O spokojenosti svědčí děkovné dopisy uživatel:

.
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Výjimkou není ani poděkování rodinných příslušníků, tentokrát v podobě divadelního vystoupení se
zpěvy a tanci.
Nákupy střediska za rok 2013 z limitovaných příslibů:
kalendář velký plechový – na chodbu střediska
vybavení koupelen – háčky, poličky, nové sprchové hadice a hlavice, vanové rohože,...
nádobí do kuchyňky uživatelů - hrníčky, sklenice, příbory, podnos, struhadlo, …
korkové nástěnky na pokoje uživatelů a velká nástěnka na chodbu na foto uživatelů
sušáky na prádlo - na balkóny uživatelů
nové háčky na skříně a WC uživatelů
kovové trezorky - do nižších polic ve skříni – pro některé uživatele
tavné pistole a děrovače pro volnočasové aktivity na středisku
antidekubitní matrace pro vyšší nosnost
rychlovarná konvice pro uživatele
dřevěná madla do předsíní uživatelů mezi pokoji
dekorace na stěnu chodby
toaletní a sprchové židle pro vyšší nosnost
jídelní stolek s protiskluzovou úpravou
speciální odlehčený polohovací vozík /pro sed i leh/ s podnožkou a oporou hlavy
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY a AKCE pořádané střediskem B3 v roce 2013:
povánoční beseda – přání do Nového roku 2013
beseda s uživateli - vybavení střediska vedoucí ke zvyšování kvality poskytované služby, zjišťování
potřeb jednotlivých uživatelů /náměty, nápady, podněty/, finanční a prostorové možnosti střediska,…
canisterapie
sledování DVD s občerstvením
malování velikonočních kraslic
besídka dětí z MŠ s jarmarkem
mazlení se s kočkou Sněženkou
výroba prostírání z čajových sáčků s dětmi z MŠ
bingo
odpolední posezení s písničkou a harmonikou, smažení vaječiny
kuželkový turnaj mezi středisky
opékání párků na terase s hudebním doprovodem
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výlet autobusem na tvarůžky – restaurace Mexiko - pro uživatele pohybující se na mech. inval. vozíku
výlet autobusem do Rožnova pod Radhoštěm
výlet do Krmelína – restaurace Šindlerův dvůr – pro uživatelé pohybující se na mech. inval. vozíku ,
nabídka bramborových placků nebo ovocné palačinky s kávou
divadelní vystoupení „Opereta aneb Bohyně půvabu a praví muži“
návštěva stylové „Kavárny u Adiny“- 20. léta min. století v kulturní místnosti domova
biograf pro seniory na středisku B3 (dle přání uživatel) s malým pohoštěním
turnaj „Člověče nezlob se“
výroba bramborových placků s kuřecími křidélky na elektrické pánvi - posezení s písničkou a
historkami z mládí
„naše paní kuchařky“- spolupráce personálu a uživatelů při výrobě zeleninového leča s klobásou
posezení s písničkou
na přání uživatelů – hudební odpoledne s reminiscenční tématikou –TRIO RUCKA a s domácí teplou
pizzou
návštěva knihovny
AKTIVITY V RÁMCI DOMOVA s účastí seniorů střediska B3:
tanečky/dílny/bingo
cvičení v tělocvičně s fyzioterapeutem
mše svaté a návštěvy kněze na pokoji (dle přání konkrétních uživatel)
ruské kuželky
mažoretky
trénování paměti
nedělní POUŤ u příležitosti SLAVNOSTI SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO v zahradě domova
Taneční párty“ s TK WERKDANCE v prostorách domova
Operní ztvárnění pohádek „ O perníkové chaloupce a Červené Karkulce“ – Operní studio Ostrava – na
terase domova s malým občerstvením
Odpoledne s městskou policií Ostrava – v zahradě a na parkovišti domova
Folklór bez hranic – na terase domova
„CAMERATA“ –vystoupení historické hudební společnosti z Kopřivnice
„VINOBRANÍ“ – v kulturní místnosti domova
návštěva multikina Cinema City v Nové Karolíně - promítání filmu Kameňák 4
„ Hubertovské posezení“ v kult. místnosti domova - přednáška mysliveckého sboru
hudební dopoledne - vystoupení žáků Základní umělecké školy z Ostravy-Zábřehu
„BIOGRAF SENIOR“ – pořad film. kritika a publicisty Mgr. Martina Jiroučka, pořádané Domovem
Slunečnice v Ostravě - Porubě (filmový portrét francouzské herečky Catherine Deneuve)
nedělní posezení s „Divadlem loutek“ a zpěvem / ženský pěvecký sbor Ostravská klika/ a s malým
občerstvením ve vestibulu domova
vyhlášení ankety „Senior roku“ v Divadle loutek v Ostravě, vč. divadelního představení „Malované na
sklo“
odpolední posezení s hudbou – hudební vystoupení studentů z Gymnázia Fr. Hajdy z Ostravy Hrabůvky
Prezentace střediska široké veřejnosti:
články ve zpravodaji Korýtko
internetové stránky domova - www.domovkorytko.cz
nástěnky Domova Korýtko, příspěvkové organizace
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Výrobky uživatelů střediska:

Nástěnka s fotografiemi akcí:
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Středisko služby B4
domov pro seniory

Personální zajištění střediska:
Vedoucí střediska: Libuše Holčáková
Telefon:
596 761 614
E-mail:
b-4@domovkorytko.cz
Sociální pracovnice: Bc. Věra Ulmannová, DiS.
Pracovníci v sociálních službách: 9 pracovníků,
z toho 6 klíčových pracovníků
Počet uživatelů služby v roce 2013: 42
Počet uživatelů služby dle příspěvku na péči:
I.
II.
III.
IV.

stupeň - 8 uživatelů
stupeň -12 uživatelů
stupeň – 13 uživatelů
stupeň - 9 uživatelů

V čem je naše středisko výjimečné?
Na středisku B4 poskytujeme službu uživatelům,
kteří mají obtíže se zrakem; někteří z nich jsou zcela
nevidomí. Abychom zkvalitnili naší službu pro tyto
uživatele, zajistili jsme odborné proškolení
personálu pro práci s nevidomými.
Naši pracovníci umí pracovat s lidmi, kteří mají
obtíže se zrakem nebo jsou zcela nevidomí.
Poskytujeme těmto lidem podporu při orientaci
v prostředí, zajišťujeme doprovody uživatelů,
přizpůsobujeme prostředí pokojů jejich potřebám.
Snažíme se, aby se tito lidé cítili v tomto prostředí
bezpečně a udržovali si svou samostatnost.
Dle slov jedné naší uživatelky „Vy jste moje rodina
a mám vás všechny moc ráda“ se snažíme
uživatelům, kteří nemají kontakt se svými rodinami
či příbuznými uspokojit jejich citové i emocionální

potřeby. Dle jejich individuálních potřeb a přání jim
pomáháme např. s hospodařením s financemi,
zprostředkováváme kontakt se společenským
prostředím, poskytuje podporu při uplatňování práv
a oprávněných zájmů a obstarávání osobních
záležitostí uživatelů služby.
V čem se lišíme od dalších středisek?
Uživatelé mají možnost vybavit si svůj pokoj
drobným nábytkem (např. křeslo, malá lednička,
rychlovarná konvice, TV, apod.). Naši uživatelé si
vyzdobí své pokoje tak, aby se v nich cítili doma
a příjemně.
Jedna naše uživatelka, která se do naší služby
přistěhovala, si sebou přinesla elektronickou kočku,
která je pohyblivá a vydává zvuky. Paní má k ní
citový vztah, protože celý život je vášnivou
chovatelkou koček.
Spolupracujeme s rodinnými příslušníky, kteří jsou
ochotni se zapojit do aktivit na středisku a podílet se
např. na projektu Vzpomínky nepatří do koše. Velmi
pravidelně se na nás obrací rodinní příslušníci 15
uživatelů, kteří nabízejí svou pomoc v péči o své
blízké.
Naši uživatelé jsou nadšeni z návštěv dobrovolníků
z ADRY. Pravidelně k nám dochází 5 dobrovolníků.
Jedna dobrovolnice navštěvuje jedenkrát v týdnu
naši uživatelku již 4 rokem.
Ke zkvalitnění služby v roce 2013 jsme ze
schváleného limitu pro naše středisko pořídili:
Ke zlepšení kvality stolování byly zakoupeny nové
ubrusy s teflonovou úpravou, talíře, hrnky, ošatky
na pečivo, konvice na rozlévání nápojů.
Po vymalování střediska jsme moderně obnovili
výzdobu chodby a jídelnu (rámy na obrazy, obrazy,
nálepky na sklo a doplnili pohovku).
Pro zlepšení hygienických podmínek na pokojích
uživatelů byly zakoupeny toaletní židle, koše na
smetí, odpařovače na topení. K ošetření pokožky
uživatelů jsme dokoupily pěny a olejíčky.
Nové skříně s větším úložným prostorem a regály
slouží k přehlednějšímu a vhodnějšímu uložení věcí,
potřebných ke každodenní práci.
Pracovníkům střediska (klíčovým pracovníků) jsme
zakoupili notebook, který využívají při plánování
služby i individuální práci s uživateli.
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V denní místnosti je obnovené posezení –
zakoupením nových křesel. K pracovnímu stolu byla
pořízena nová kancelářská židle.
Naši uživatelé na středisku
B4
si
oblíbili
tyto
volnočasové aktivity:
Vaření – oblíbenou činností
na středisku je vaření.
K dispozici je zde kuchyň.
S pomocí klíčových
pracovníků, si zde uživatelé
mohou připravit chutná jídla.
Víkendové čtení pro
relaxaci,
obohacení
duševního zdraví i k rozšíření znalostí napomáhá
zajímavá kniha, časopis či
noviny. Proto se o víkendu
scházíme v naší jídelně,
abychom takto společně
strávili dopoledne.
Společenské hryoblíbenými hrami našich
uživatelů jsou zejména:
karetní hra žolík, šachy,
Člověče, nezlob se, hry
zaměřené na procvičování
jemné motoriky rukou,
procvičování paměti, kvízy.
Filmové promítání a hudební dýchánky–klasiky není
nikdy dost! Z širokého repertoáru jsou oblíbené
nejen filmy pro pamětníky, ale i romantické filmy
dle knižní předlohy Rosamunde Pilcher či komedie
např. Na samotě u lesa. Nechybí ani sledování
sportovních utkání. Naši uživatelé mají rádi hudbu,
a proto v jídelně na středisku můžete zaslechnout
linoucí se hudbu z magnetofonu na vinylové desky.
Cestománie – Pracovníci našeho střediska si pro
uživatele
připravují
zajímavosti ze
svých cest do
zahraničí.
Formou prezentace jsme navštívili např. Norsko a
Velkou Británii

Pro naše uživatele jsme zorganizovali tyto akce:
Výlet na tvarůžky, restaurace Mexiko, OstravaKlimkovice. Ve spolupráci se střediskem B3 jsme se
podíleli na organizaci pohádkového operního
vystoupení na terase našeho domova.
Zúčastnili jsme se předávání cen Senior roku 2013 v
divadle loutek. Naši uživatelé se zúčastňovali
projektu „Moderní stáří“, Biograf: senior – setkání
se stříbrnou múzou Alan Delon, Brigitte Bardot,
Caterine Deneuve.
Uživatel
střediska
B4
zvítězil v taneční soutěži
pořádané
v Domově
Korýtko.
Pravidelně navštěvujeme
děti z mateřské školky ul.
Ignáta Herrmanna, O.Hrabůvka, které si pro nás
připraví velikonoční i
vánoční besídky.
Využili jsme možnost
podívat se do Duhového domu na Den otevřených
dveří v O. - Mar. Horách.
Podílíme se na projektu firmy O2 s názvem
Pomozme vzpomínkám ožít.
Kde všude jste nás mohli potkat?
Uživatelky z našeho střediska se dále podílejí na
projektu (1. ročník výstavy Vzpomínejme společně).
V roce 2013 2. ročník Vzpomínky nepatří do koše.
Aktivně se účastnily setkání, přispěly svými
rodinnými fotografiemi, poskytly dokumenty
(vysvědčení, občanské průkazy, osobní dopisy)
z dob svého mládí a podělily se s ostatními o své
životní příběhy.
Oslavili jsme 10 výročí mažoretek Bambulek.
Reportáž v České televizi, pořad Události
v regionech Ostrava, většina účinkujících uživatelů
bydlí na středisku B4
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233udalosti-v-regionech-ostrava/413231100031203udalosti-v-regionech/
Uživatelky střediska B4 reprezentovaly mažoretky.
Bambulky v centru Ostravy na akci Lidé lidem.
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Řídíme se mottem:„Chováme se tak, jak bychom
chtěli, aby se druzí chovali k našim rodičům“
Fotografie z akcí, dopisy uživatelů
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Středisko služby C1
domov pro seniory

Vedoucí střediska: Bc. Petra Míčková, DiS.
Telefon: 596 761 621
E-mail: c-1@domovkorytko.cz
Počet uživatelů služby v roce 2013: 33 uživatelů
Počet uživatelů služby dle příspěvku na péči ke dni 31. 12. 2013:
bez příspěvku
0
I. stupeň
0
II. stupeň
5
III. stupeň
13
IV. stupeň
15
Motto střediska:
„ Chováme se k lidem tak, jak bychom chtěli, aby se ostatní chovali k našim rodičům“.
Výjimečnost střediska C1:
 středisko C1 je vedeno vedoucí služby, která je zároveň i sociální pracovnicí,
 pracovnice střediska C1 přistupují ke všem uživatelům laskavě, srdečně a snaží se ke
každému uživateli najít cestu a zpříjemnit mu život v našem zařízení. Spirituální
podpora uživatelů ze strany personálu.
Odlišnost od jiných středisek:
 pracovnice střediska doprovází dle zájmu uživatele na bohoslužbu do kostela sv.
Ducha,
 na středisku probíhá Caviaterapie což je jedna ze zooterapií, které se využívají pro
léčbu i obveselení mnoha lidí. Při caviaterapii přichází uživatelé do kontaktu
s morčátkem, které jim dělá společnost a zahání tak chmury

 zapojení velkého počtu uživatelů do různých akcí a volnočasových aktivit,
 vyvážení imobilních uživatelů na zahradu,
 narozeninové zpívání pracovnic v den narozenin uživatele

 návštěvy uživatelů v nemocnici ve volném čase pracovnic,
 doprovázení umírajících – modlitba.
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Nákupy ze schváleného limitu za účelem zkvalitnění služby:
 polohovací pomůcky, polohovací křesla, materiál pro tvoření s uživateli, odborná
literatura pro vzdělávání personálu, ošetřovatelský materiál, vaky na zvedací techniku,
antidekubitní matrace, toaletní křesla, ventilátory, slunečníky na terasu, atd.
Volnočasové aktivity v roce 2013:
 výlety po okolí, hraní společenských her s uživateli, cvičení s imobilními uživateli,
cvičení na Motomedu, duchovní aktivity, posezení v kavárně, vířivá lázeň na nohy,
využívání biolampy, poslechy hudby a pohádek, promítání filmů, procvičovaní paměti,
arteterapie, atd.
Akce střediska C1 v roce 2013:
 Kosmetický salón, Duchovní posezení, Tvoření velikonočních výrobků na jarmark,
Filmové odpoledne, Kuželkový turnaj, Procvičování paměti, Vědomostní soutěž,
Divadelní představení Popelka, Tvoření adventních věnců, Pečení perníčků, Výroba
vánočních ozdob, Výroba svícnů, Výroba vánočního cukroví, nedělní návštěvy mše
svaté v kostele sv. Ducha, atd.
Akce pořádané střediskem C1 ve fotogalerii:

Grilování na terase.

Výlety po okolí.

Vánoční setkání u stromečku
(uživatelé, pracovnice, rodiny a blízcí).

Tvoření adventních věnců.
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Středisko služby C2
domov pro seniory
Vedoucí střediska:
Telefon:
E-mail:

Kateřina Krömrová, DiS.
596 761 622
c-2@domovkorytko.cz

Motto střediska:
„Každý z nás je jedinečná bytost,
a i maličkost může učinit den velkolepým“

Počet uživatelů služby v roce 2013: 33 uživatelů
Počet uživatelů služby dle příspěvku na péči (stav k 31.12.2013):
bez příspěvku:
0
I. stupeň:
0
II. stupeň:
2
III. stupeň:
11
IV. stupeň:
20
Výjimečnost střediska C2
 středisko C2 je od května 2010 vedeno vedoucí služby - sociální pracovnicí, která rovněž provádí
sociální šetření u zájemců – v roce 2013 vedoucí služby provedla 22 sociálních šetření,
 v roce 2010 se na středisku vytvořila pozice aktivizačního pracovníka,
 zdravotní sestry trvale opustily středisko a pouze na něho docházejí.
Odlišnost od dalších středisek
 snaha o vytvoření nejpřirozenějšího prostředí, které nahrazuje rodinné prostředí uživatele,
 zapojení většího počtu rodinných příslušníků při trávení volného času uživatelů (akce v domově,
doprovody, aj.),
 s ohledem na obsazení střediska (pouze vedoucí služby-sociální pracovnice, pracovníci v sociálních
službách) je zjednodušená komunikace s uživateli a rodinnými příslušníky,
 hledání jednoduchých a účinných řešení problémů (např. ochranné polstrování postranic
u uživatelů s motorickým neklidem, kdy dochází k poranění o postranice. U švadlenky se nechalo
našít ze starších peřin polstrování, které působí příjemným dojmem, a zároveň se tímto ušetřily
nemalé finanční prostředky.
Nákupy ze schváleného limitu za účelem zvýšení kvality služby
 ke zkvalitnění hygieny uživatelů – čistící pěny, krémy,
 k podpoře hydratace – pagavit (přípravek pro zvlhčení rtů a ústní dutiny),
 k podpoře samostatnosti – baterie do bezdrátových zvonků, aby uživatelé měli možnost si přivolat
pracovníky,
 k podpoře orientace a zároveň ke zpříjemnění společných prostor – výzdoba dle ročních období
(umělé květiny, dekorace, aj.). Tonery do multifunkční tiskárny k tisku fotek ze společných akcí
(připomenutí času tráveného v domově).
 ke zkvalitnění dopomoci a péče – vhodné misky a dezertní talíře, závěsy na zvedací techniku
(šetrnější manipulace při vysazování), nové antidekubitní vzduchové matrace (prevence dekubitů).
Veškeré nákupy, které jsou prováděny ze schváleného limitu, slouží uživatelům střediska pro
zpříjemnění času, pro manipulaci s nimi, k šetrnějšímu a kvalitnějšímu provádění hygieny, k dopomoci
při udržení samostatnosti, s ohledem na individuální potřeby uživatelů.
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Volnočasové aktivity v roce 2013
Canisterapie, pouštění filmů, poslech hudby, čtení, muzikoterapie, bazální stimulace, dobrovolnictví,
návštěvy faráře. V letních měsících projížďky po okolí domova. Výroba ozdob a výzdoba střediska
(velikonoce, vánoce, aj.).
Akce zorganizované střediskem C2 pro ostatní uživatelé domova:
Velikonoční a Svatováclavské bingo; společné grilování pro střediska C1, C2, C3; vystoupení žáků ZUŠ
Sologubova; vystoupení loutkoherců Divadla loutek a ženského sboru Ostravská klika; vystoupení
studentů Fr. Hajdy (hudba a zpěv).
Uspořádání společného setkání uživatelů a rodinných příslušníků v kulturní místnosti střediska C2.
Prezentace střediska a domova na veřejnosti:
Přednášky pro studenty Gymnázia Fr. Hajdy v rámci jejich Dnu sociálních služeb.
Organizace volejbalového turnaje mezi poskytovateli sociálních služeb.
Od roku 2010 se na středisku C2 vybudoval tým pracovníků, kteří naslouchají uživatelům, přijímají
změny, jsou loajální a s nadšením se zapojují do nových věcí, ve kterých vidí smysl. I proto se stává
středisko C2 výjimečným.
Doprovod na akce z řad pracovníků a zapojení rodinných příslušníků

Společné grilování C1, C2, C3

Spolupráce pracovníků při společné akci

Účast uživatelů na kulturní akci

Účast pracovníků C2 na volejbalovém turnaji
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Středisko služby C3 - POHODA
služba Domov pro seniory
Vedoucí střediska: Josef Chovanec
Sociální pracovnice: Mgr. Jitka Kišková
Telefon: 596 761 623
e-mail: c-3@domovkorytko.cz
Počet uživatelů služby C3: 34
počet uživatelů dle stupně příspěvku na péči (k 31.12.2013):
I (lehká závislost): 0
II (středně těžká závislost): 4
III (těžká závislost): 5
IV (úplná závislost): 24
počet uživatelů služby – s NGS: 1
Příspěvek na péči celkem: 344 000,00
počet uživatelů služeb – s PEG: 2
Průměrný věk uživatelů: 84.8
počet uživatelů služby – s MRSA: 1
Počet pracovníků střediska C3: 16
počet klíčových pracovníků: 5
počet pomocného personálu: 1
Výjimečnost střediska C3
 ve vedení střediska vedoucí s 11-ti letou praxí v přímé péči
 sociální pracovnicí jsou psány tiskové zprávy do novin a bulletinů
 sociální šetření jsou prováděna vedoucím a sociální pracovnicí střediska společně v rámci
individuálního přístupu k uživatelům služby a požadavkům na volné místo;
v roce 2013 bylo provedeno 9 šetření pro středisko
 formou bazální stimulace bylo dosaženo přirozeného příjmu stravy u 3 uživatelů služby
(uživatelé byli přijati s NGS nebo se vrátili s NGS z hospitalizace)….
 úzká spolupráce s nutričním terapeutem – mapování příjmu stravy a jeho řešení formou
nutričního screeningu, sipping, doplňky stravy;
v roce 2013 v nutričním screeningu 15 uživatelů
V čem se liší středisko C3 od ostatních středisek
 nejvyšší počet uživatelů s komplexní ošetřovatelskou péčí (úplná závislost – IV. PNP)
 přijímání uživatelů s onemocněním MRSA (zvýšené hygienické opatření)
 ke skladbě uživatelů střediska – rozmanitá vybavenost kompenzačními a polohovacími
pomůckami
Nákupy za středisko C 3
 ošetřovatelství – v rámci poskytování kvalitní péče a jejího zkvalitňování – pěny k ošetřování
pokožky, Menalind, ochranné krémy, aktivizující krémy, speciální produkty k uživatelům
s onemocněním MRSA
 vybavení střediska – nástěnky (zvýšená informovanost uživatel služby, rodinných příslušníků,
pracovníků a návštěv domova)…nádobí (specifika pro uživatele s plným podáváním
stravy)…papírenské potřeby a tonery( fota pro uživatele a jejich rodiny, výzdoba střediska a
jeho prezentace)….zvedací a koupací technika (zkvalitnění poskytované služby a dodržování
BOZP)
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Akce a prezentace střediska C 3 v roce 2013

Uživatelka
služby
střediska
C3
se
zapojila do sběru
víček z PET lahví na
charitativní účely….
březen 2013

Zdobení papírových grilování na terase 30.8.2013 Čert a Mikuláš
vajíček 20.3.2013
5.12.2013

Pečení
vánočního
cukroví
18.12.2013

22.3.2013 natáčení dokumentu o práci faráře v domově pro seniory – Cesty víry (vysíláno na ČT
21.4.2013) u dvou uživatelek služby střediska C3
24.4.2013 se uživatel služby střediska C3 zúčastnil soutěže Šikovné ruce s literárním příspěvkem
26.6.2013 pečení bábovek v dílnách za pomoci sociální pracovnice
6-7/2013 Jižní listy – Poděkování dcery uživatelky služby střediska C3 za akci (Pouť u příležitosti
seslání Ducha Svatého 19.5.2013)
29.10.2013 pečení bublaniny v dílnách opět za pomoci sociální pracovnice

Zpracovali dne 27.12.2013: vedoucí střediska a sociální pracovnice střediska
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Středisko služby DZR (Domov se zvláštním režimem)
v Domově Korýtko, příspěvková organizace
Petruškova 2936/6 , 700 30 Ostrava – Zábřeh
Personální zajištění střediska:
Vedoucí střediska:
Eva Miklušová
Zástup vedoucí služby:
Monika Volná
telefon:
596 761 624
email:
dzr@domovkorytko.cz
pracovníci v sociálních službách: 18 pracovníků,
z toho 7 klíčových pracovníků, 7 patronů
Počet uživatelů v roce 2013: 33 uživatelů k 31. 12.
počet uživatelů služby dle příspěvku na péči :
III. stupeň:
7 uživatelů (zažádáno o zvýšení PNP )
IV. stupeň:
26 uživatelů
V čem je naše středisko výjimečné?
Na naší službě je ubytováno 33 seniorů s různými
typy demence, převážně se ale jedná o Alzheimerovu
demenci
toto
onemocnění
je
velmi
specifické, provází jej různé příznaky, stádia a změny
v chování, vzhledem k tomu pracovníci přistupují ke
každému uživateli individuálně s profesionálním
přístupem.
Pracovníci plně využívají klidovou místnost, která
slouží pro uživatele i personál. Společně zde pracují
na individuálních plánech.
Snažíme se najít vhodné aktivity, které pomáhají
zlepšit jejich dosavadní schopnosti. Při výběru aktivit
dbáme na schopnosti jednotlivého uživatele, proto je
přístup k uživateli vždy individuální, tak aby danou
aktivitu uživatel zvládl, působilo mu to potěšení a byl
co nejefektivněji vyplněn jejich volný čas.
Lišíme se od dalších středisek: Vyškolený personál
využívá Basální stimulaci. Koncept Basální stimulace
zvyšuje kvalitu života u našich uživatelů. Každý
pracovník je vyškolený v oblasti péče o uživatele
s demencí. Celoročně vytváříme metodické postupy na vytváření a úpravách se podílí celý tým. Domov se
zvláštním režimem je velmi specifická služba, tudíž
postupy a pokyny vydané pro Domov Korýtko
přetváříme pro naše středisko. Vytvořili jsme
elektronickou osobní dokumentaci uživatelů.
Naši uživatelé si mohou určit čas vstávání. S klíčovým
pracovníkem mají uživatelé možnost po domluvě
naplánovat koupání, aktivity, vycházky, nákupy.
Poskytujeme péči dle individuálního plánu, plníme
cíle a respektujeme práva uživatelů.
Do poskytování služby se snažíme maximálně zapojit
rodinné příslušníky - jsou zváni pozvánkami, neustále
s nimi komunikujeme, spolupracujeme, předáváme
ankety, dotazníky. Připomínky, podněty ke službě
nám pomáhají při individuálním plánování, při
zajišťování hygienických potřeb uživatele a potřeb

běžného života uživatele. Spoluúčast rodin nás vždy
potěší.
Ke zkvalitnění služby v roce 2013 jsme ze
schváleného limitu pro naše středisko zakoupili:
Ke zkvalitnění hygieny uživatel jsme zakoupili 2 kusy
koupacích židlí. Do koupelny jsme pořídili sklápěcí
koupací sedátko se sklápěcím madlem pro mobilní
uživatele, dále 2 speciální vaky k zvedacímu zařízení.
K ošetřování pokožky personál používá oleje,
ochranné krémy, mycí gely pro citlivou
pokožku, vlhčené ubrousky, které jsou využívány
k zvyšování péče o uživatele v oblasti hygieny.
Pro zkvalitnění pohodlí uživatel jsme nakoupili větší
počet polohovacích pomůcek. Polohovací pomůcky
nám pomáhají proti prevenci vzniku dekubitů, ale i
k využití basální stimulace.
Ke zlepšení stolování jsme napravili posezení u stolu.
Zakoupil se stůl, který je z jednoho kusu. Mobilní
uživatelé mohou společně sedět u stolu s imobilními
uživateli. Také jsme pořídili nové talíře, víceúčelovou
teflonovou pánev pro přípravu pokrmů na plánované
akce střediska, větší nerezovou termosku, mixér na
přípravu ovoce pro uživatele s problémy přijímat
ovoce v původním stavu. Zakoupily se nové noční
stolky v počtu 33 kusů, odpadkové koše.
Nově jsme vymalovali chodbu střediska do příjemné
barvy. Obnovili jsme výzdobu, pořídili jsme ubrusy tzv.
běhouny. Nově se vybavila pracovna vedoucí služby,
provedla se úprava podlahy na plovoucí podlahu,
nákup umělých květin a nových záclon.
Pro pracovníky jsme nakoupili tiskárnu, klíčovým
pracovníkům USB flash disky pro snadnější vytváření
dokumentace a předávání informací mezi týmem
DZR.
Pro naše uživatele jsme zorganizovali tyto akce:
Posezení nad kotlíkem smažené vaječiny s uživateli a
jejich rodinami. Účastnilo se 27 uživatelů za
příjemného
letního počasí na
terase Domova
Korýtko. Vaječina
chutnala všem,
spotřebovalo se
100 vajec, 6
bochníků chleba.
Zábava byla velmi
úspěšná.

39

akcí: Folklór bez hranic, Odpoledne s Městskou policií
Ostrava, taneční Latino párty, výlet na tvarůžky,
návštěva kina, vánoční tvoření, divadelní a pěvecká
vystoupení, valentýnský ples, vystoupení dětí a
mnoho dalších….
Prezentace střediska: přednáška pro studenty
gymnázia Fr. Hajdy v rámci dne sociálních služeb,
organizace volejbalového turnaje mezi ostravskými
domovy pro seniory.
Řídíme se, aby naši uživatelé byli spokojení a měli
možnost žít svůj život naplno.
Tvoření vánočních perníčků a vánoční posezení
s rodinami.
V čase vánočním jsme vzpomínali na tradiční vánoční
zvyky našich babiček. Středisko se rozvonělo
vánočním punčem a pracovníci upekli perníčky.

Děkovné dopisy
.

Naše volnočasové aktivity:
Naši uživatelé si oblíbili míčové hry a cvičení, které
jim pomáhá zlepšit jejich pohyblivost.
Mezi další oblíbené aktivity patří pouštění lidových
písní, sledování přírodopisných dokumentů, filmů,
pohádek. V kulturní
místnosti uživatelé
mají možnost
poslouchat předčítání
z knih.Také rádi
přivítají
canisterapeutku
s pejskem a v neposlední řadě návštěvy s domácí
kočkou.
Celoročně probíhají
pravidelné aktivity Kuželky,
Bingo,
Mažoretky, Taneční
terapie, Procvičování
paměti, Volnočasové
dílny, Mše, Biblická
hodina. Naši uživatelé se aktivně zúčastnili těchto
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Příloha č. 3

Společensko-kulturní, volnočasové a sociálně terapeutické aktivity
v roce 2013
1. POLOLETÍ 2013
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

10.1.2013
20.2.2013
8.3.2013
12.3.2013
25.3.2013
9.4.2013
23.4.2013
26.4.2013
30.4.2013
16.5.2013
19.5.2013
20.5.2013
21.5.2013
23.5.2013
16.6.2013
17.6.2013
30.6.2013

Beseda „Byli jsme v zemi květů“
Povalentýnský ples
MDŽ
Vystoupení dětí na flétny
Výroba prostírání s dětmi z MŠ
Jarní zábava
Mužský pěvecký soubor (Vítkovice)
Kuželkový turnaj budovy B
Stavění máje
Vystoupení dětí z MŠ
Pouť u příležitosti Slavnosti seslání Ducha sv.
Koncert (Salesiáni)
Kuželkový turnaj mezi domovy
Vystoupení pěveckého souboru Návraty
Operní ztvárnění pohádek
Výlet do Skanzenu v Rožnově
Taneční párty v Domově Korýtko, p.o.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Volnočasové dílny
Biblická hodina
Mše sv.
Ruské kuželky
Bingo
Mažoretky
Taneční terapie
Procvičování paměti
Canisterapie (externí)

2. POLOLETÍ 2013
o
o
o
o
o
o
o
o
o

21.7.2013
13.8.2013
1.9.2013
12.9.2013
19.9.2013
8.10.2013
9.10.2013
10.10.2013
31.10.2013

Odpoledne s Městskou policií
Folklór bez hranic
Koncert skupiny CAMERATA, Tvůrčí dílny, Malířské dílny (cvičné stěny)
Opereta aneb bohyně půvabu a praví muži
Výlet do Sanatorií Klimkovice
Kavárna u Adiny
Den otevřených dveří
Vinobraní
Kino „Kameňák“
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

7.11.2013 Hubertovská
12.11.2013 Hudební vystoupení
17.11.2013 Loutkové divadlo, pěvecký soubor
18.11.2013 Focení v Technickém muzeu Tatra
21.11.2013 Pěvecký sbor gymnázium Fr. Hajdy
26.11.2013 Mužský pěvecký sbor OV Vítkovice
2.12.2013 Hudební vystoupení
5.12.2013 Mikuláš
6.12.2013 Vánoční tvoření s ArcellorMittalem
11.12.2013 Vánoční koncert
12.12.2013 Vánoční tvoření s GE Money bank
17.12.2013 Vánoční trhy
20.12.2013 Předvánoční posezení
31.12.2013 Silvestrovské bingo

PRAVIDELNÉ AKTIVITY:
o
o
o
o
o
o
o
o

Volnočasové dílny
Mše
Ruské kuželky
Bingo
Mažoretky
Taneční terapie
Procvičování paměti
Canisterapie (externí)
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VYHODNOCENÍ PRAVIDELNÝCH AKTIVIT

Příloha č. 4

BINGO
Bingo probíhá 1x týdně 60 minut v kulturním sále.
Pomůcky: hrací tikety, psací potřeby, kuličky s čísly, drátěný buben na kuličky k losování čísel,
odměny pro vítěze (3 menší, 1 větší). Je vhodné, pokud organizují tuto aktivizační činnost dva
sociální pracovníci (jeden se stará o správný postup při losování čísel a druhý pomáhá účastníkům
s vyhledáváním čísel na tiketech).
Pravidla hry bingo: Hra začíná promícháním kuliček s čísly ve drátěném bubnu a vylosováním čísla.
Hráč vyhledá, zda se vylosované číslo nachází na jeho tiketu/tiketech, pokud ano, zakřížkuje ho. Před
dalším losováním se znovu buben zamíchá a losují se čísla a hráči postupují stejně do té doby, než má
některý z hráčů jako první zakřížkovaná čísla v jedné řadě, v jednom sloupci nebo v úhlopříčce.
V té chvíli vykřikne název zakřížkovaného tvaru, a tím mu vzniká nárok na jednu ze tří menších
odměn. Může se stát, že týž hráč získá více menších cen. Znovu se pokračuje s losováním, dokud
nejsou rozdány všechny 3 menší ceny (odměňováni jsou pouze hráči, kteří mají jako první
zakřížkovaný jeden z uvedených tvarů). Hlavní (větší) výhra připadne tomu hráči, který má jako
první zakřížkovaný celý tiket a vykřikne „bingo“. V tomto okamžiku hra končí.
Bingo je pořádáno v kulturní místnosti, obvykle jednou za týden (případně jednou za 14 dní). Okolo
20-ti uživatelů služby dochází na tuto aktivitu pravidelně. K těmto pravidelným účastníkům se ještě
přidává několik dalších, kteří však nechodí s takovou pravidelností. Většinou se celkový počet
zúčastněných pohybuje v rozmezí 25-30 uživatelů služby.
Na této aktivitě jsou vždy dvě sociální pracovnice, kdy jedna hlásí tažená čísla a druhá je
zaznamenává a zároveň obě v případě potřeby pomáhají s hledáním čísel a kontrolují, zda uživatelé
mají všechna již tažená čísla zaškrtnuta. Avšak často je možno vidět také vzájemnou pomoc
s hledáním čísel mezi samotnými hráči binga.
Hraje se o tři malé ceny za nalezení čísel ve sloupci, řádku a úhlopříčce. A jednu cenu větší za
nalezení všech čísel na tiketu. Poté, co jsou všechny tyto ceny předány výhercům, aktivita končí
a uživatelé služby se rozcházejí či jsou doprovázeni na svá střediska, kde bydlí.
Zpracovala: Bc. Eva Žváčková, sociální pracovnice

TANEČNÍ TERAPIE
Taneční terapie probíhá 1x týdně 45-50 minut v kulturním sále.
Jedná se o soubor cvičebních prvků k protažení a prohýbání těla. Podle předchozích zkušeností se
taneční terapie účastní asi 23-26 uživatelů služeb a zájem stále stoupá.
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Pomůcky: cvičební pomůcky, např. lehké dřevěné hůlky k posílení rukou, masážní míčky, apod.,
magnetofon, CD s vhodným hudebním doprovodem.
1x týdně obvykle v úterý od 9:30-10:20 hod. probíhá v kulturní místnosti Domova Korýtko,
příspěvkové organizace aktivita nazvaná Taneční terapie.
Taneční terapie se účastní uživatelé obou služeb Domova pro seniory i Domova se zvláštním režimem.
Terapie probíhá v sedě na židlích nebo na inv. vozíku, dle mobilních schopností uživatelů. Terapie se
účastní 20-35 uživatelů.
Taneční terapie je zaměřena na pohyb a procvičení všech částí těla. Je rozvržena do čtyř pásem.
1. Úvodní: 5 min. dechová cvičení s využitím prvků jógy, 10 min. procvičování a rozcvičování
jednotlivých částí těla (hlava, ramena, trup, dolní končetiny).
2. Intenzivní, zátěžové cvičení: 20 min. za hudebního doprovodu pod vedením terapeuta
uživatelé procvičují jednotlivé části těla.
3. Posilovací cviky: 15 min. probíhá posilovací cvičení s míči (overball), hůlkami nebo
posilovacími gumami, zaměřené na posílení svalstva horních i dolních končetin.
4. Relaxační cviky: 5 min. před koncem terapie se zaměřujeme na uvolnění a protažení svalstva
celého těla. Součástí jsou i dýchací cviky zaměřené na uvolnění a relaxaci.
Co se změnilo:
Od předchozího období jsem zaznamenala, že terapie se účastní větší počet uživatelů. Pravidelně
při cvičení využívám rehabilitační míče a na protahovací cviky používám hůlky. Zaměřila jsem se
také na procvičení jemné motoriky uživatelů. Stále kladu důraz na práci s dechem a po celou dobu
terapie zdůrazňuji vyrovnaný sed uživatelů na židlích.
Dále jsem rozšířila repertoár hudebních doprovodů, zavedla zcela nové cvičební sestavy
a obměňuji i hudební doprovod.
Zpracovala: Bc. Věra Ulmannová, DiS., sociální pracovnice střediska B4

RUSKÉ KUŽELKY
Hra kuželky probíhá většinou v intervalu 1x za 14 dní, hra trvá 60 minut, probíhá v kulturní
místnosti.
Pomůcky: kuželky a konstrukce s kuželkovou koulí, ceny pro vítěze 1. až 3. místa, psací potřeby,
papír na zaznamenávání výsledků. Aktivitu většinou realizují 2 sociální pracovnice, příp. sociální
pracovnice a pracovník v sociálních službách Domova se zvláštním režimem (jedna pracovnice hru
uvádí a pomáhá s manipulací koule a kuželek a druhá zapisuje výsledky a pomáhá s manipulací a
pohybem uživatelů služeb, kteří jsou na invalidním vozíčku).
Pravidla: Hra se hraje na dvě kola, v případě, že uživatelé služeb mají zájem ještě o další kolo a je to
v časových možnostech realizuje se také třetí kolo. Každý účastník hází koulí 3x za sebou a součet
shozených kuželek se zapisuje, až se všichni účastníci vystřídají, hází znovu 3x za sebou. Hráč, který
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shodí např. již při prvním nebo druhém hodu všech 9 kuželek, pokračuje ve hře tak, aby házel vždy
v každém kole 3x. Hráč s nejvyšším konečným počtem shozených kuželek vyhrává hlavní cenu a
zbylé dvě ceny získávají hráči s druhým a třetím nejvyšším počtem. Pokud se stane, že mají dva hráči
stejný počet bodů, následuje rozstřel, tj. vyhrává ten, který na první pokus shodí vyšší počet kuželek.
Aktivita probíhá zhruba 1x za 14 dní v kulturní místnosti domova. Účastní se jí okolo 20 uživatelů
obou našich sociálních služeb. Prostor přizpůsobujeme také uživatelům na vozíčku nebo polohovacím
křesle. Účastníci hrou zdokonalují svou jemnou motoriku (úchopem kuželkové koule) a prostorovou
orientaci (zaměření a správný hod na kuželky).
Zpracovala: Mgr. Jitka Kišková, sociální pracovnice C3

MŠE SVATÁ
1x za 14 dní dochází do našeho domova farář, který zde vede mše svaté. Tyto probíhají v kulturní
místnosti, přibližně 1 hodinu. Účastní se jí uživatelé obou služeb. Farář rovněž navštěvuje uživatele,
kteří se nemohou mše svaté zúčastnit v kulturní místnosti, přímo na pokoji, kde si s nimi povídá
a modlí se s nimi.
Zpracovala: Monika Poláchová, DiS., sociální pracovnice pro jednání se zájemci o služby

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Pomůcky: psací potřeby a papíry, nakopírovaná cvičení, prezenční listina. Mezi pomůcky patří
i příprava tématu na každé setkání, což zahrnuje také úkoly (4-7) s tématem související (bludiště,
zapamatování si seznamu na nákup, vymyslet nové slovo nahrazením jednoho písmene v uvedeném
slově, zapamatovat si obrázek a po časovém limitu odpovídat na otázky týkající se obrázku, apod.).
K vykonávání této aktivizační činnosti je zapotřebí absolvovat odborný kurz u Společnosti pro
trénování paměti a mozkový jogging, kde je možno získat také návrhy úkolů trénování paměti.
Množství pomůcek pro práci jednotlivce musí odpovídat alespoň průměrnému počtu účastníků
aktivity.
Paměť procvičujeme každý čtvrtek v dopoledních hodinách. V průměru se zúčastňuje 15 uživatel B2,
B3, B4. Hodiny probíhají v jídelně střediska B2. V současné době máme k dispozici také prostor
v přízemí, který je vhodnější z důvodu lepšího soustředění uživatel – klidná atmosféra bez rušivých
vlivů. Máme široké spektrum uživatel, co se týká vytrénovanosti paměti, tudíž je nutno hodinu
přizpůsobovat všem, flexibilně reagovat na schopnosti našich trénujících uživatel.
Hodina začíná koncentračním cvičením, potom procvičujeme dlouhodobou paměť a nakonec
krátkodobou paměť. Během hodin se učíme různé memotechnické pomůcky – techniku loci, rozdělení
informací do menších celků a pamatovat si díky asociaci, zapamatování pomocí příběhu, kategorizace,
aj. pomůcky, které pomáhají si zapamatovat. Jednotlivá cvičení prokládáme také fyzickým cvičením,
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které také pomáhá lépe si pamatovat. Těm, kteří procvičují paměť opravdu svědomitě, také zadávám
procvičovací úlohy „na doma“. Snažím se o to, aby procvičování paměti bylo přínosné hlavně
v každodenním životě.
Zpracovala: Bc. Věra Machulová, sociální pracovnice B2

MAŽORETKY
Trénování probíhá 1x týdně 60 minut v kulturním sále. Před plánovaným vystoupením jsou tréninky
častější – 2 až 3x týdně.
Pomůcky: vlastnoručně vyrobené hůlky, kovové profi hůlky, pom-pom, míče různých velikostí,
magnetofon, CD s vhodnými písničkami. Při vystoupeních jednotné kostýmy s ozdobami a
doplňky. Choreografii jednotlivých písní na trénování a na vystoupení vytváří sociální pracovník
vedoucí klubu mažoretek.
Mažoretky mají cvičení 1x týdně, zúčastňují se ho všichni zájemci, průměrně chodí na cvičení 15
uživatelů z obou služeb domova. Cvičení trvá 60 minut, 10 minut je protažení, rozdýchání a uvolnění
mimických svalů. Pak 20 minut rozehříváme a posilujeme s balony a procvičujeme postřeh (různé
možnosti házení a kopání do míče), pak 20 minut cvičíme s hůlkami na tradiční i moderní skladby,
poté 10 minut prodýchání, protažení. Během cvičení obměňuji hudbu, i na hodiny mívám některé
písničky jiné než na předešlé.
Pokud se mažoretky připravují na vystoupení, zájemkyně o vystoupení trénují odpoledne buď
v tělocvičně domova nebo v jídelně na některém středisku budovy B; trénink trvá cca 60 minut.
Hodina pak vypadá takto: mažoretky se protáhnou, poté jim zopakuji, kterou písničku si procvičíme,
zopakujeme si cviky bez hudby, pak cviky na hudbu. Na vystoupení secvičujeme 3 skladby. Na závěr
hodiny následuje opět protažení.
Zpracovala:Mgr. Hana Ohrzalová, býv. sociální pracovnice DZR

BIBLICKÁ HODINA
Biblická hodina probíhá 1x týdně 60 minut v kulturním sále. Je důležité zajistit nerušený prostor
a soukromí, které jsou potřebné k rozjímání a soustředění na dané texty.
Pomůcky: biblické texty, texty písní a další psané materiály (je potřeba při kopírování zvětšit na
maximální možnou velikost písma, aby je uživatelé služby přečetli).
Mezi pomůcky patří také příprava krátké zmínky o tom, co se zrovna v církevním roce slaví. Množství
pomůcek pro práci jednotlivce musí odpovídat alespoň průměrnému počtu účastníků aktivity.
Biblická hodina má v Domově Korýtko dlouholetou tradici. Společenství seniorů, kteří mají zájem
o rozjímání nad duchovními texty a zároveň o vzájemné sdílení a povzbuzení spojené s modlitbou, se
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schází většinou v úterý odpoledne kolem 14-té hodiny v kulturní místnosti domova. Účast na biblické
hodině je spíše komorní (4-6 uživatelů služeb), což odpovídá její náplni. Navštěvuje nás také externí
spolupracovnice, paní Šárka, která doprovází náš zpěv na klavír.
Zpracovala: Bc. Alžběta Jurečková, býv. vedoucí služby C1

CANISTERAPIE
Canisterapii provádí v Domově externí pracovnice s svými dvěma psy. Probíhá 1-2x týdně s tím, že
každý týden se koná na jednom z pater. Na C4 se provádí také canisterapie individuální. Výjimkou
není ani skupinová canisterapie se skupinkami uživatelů služeb, které canisterapeutický tým potká
během cesty na patro.
K výkonu canisterapie je důležitý canisterapeutický tým, který tvoří psovod a canisterapeutický pes.
Psovod zodpovídá za psa, nepřetržitě ho sleduje a snaží se předejít nečekaným způsobům reagování
psa tak, aby si toho ostatní nevšimli. Psovod také vytváří s uživateli služeb vztah důvěry, aby neměli
ze psa strach, také je navádí, jak se ke psovi chovat. Pes, který je součástí canisterapeutického týmu
musí projít canisterapeutickými zkouškami a získat osvědčení k provozování canisterapie.
Uživatel služby musí dát souhlas, jinak u něj nemůže být canisterapie prováděna.
Zpracovala: Bc. Veronika Králová, DiS.

MUZIKOTERAPIE
Muzikoterapie je v domově prováděna jednak na střediscích služeb, kdy si pracovníci v sociálních
službách s uživateli zpívají a hrají při tom na hudební nástroje. Dále je součástí ostatních terapií
a volnočasových aktivit – např. biblických hodin (zpěv písní za doprovodu klavíru), reminiscenční
terapie, práce , apod.
Zpracovala: Bc. Veronika Králová, DiS.

REMINISCENČÍ TERAPIE
V průběhu roku 2013 probíhala tato terapie formou setkávání s 2 uživatelkami a jejich rodinnými
příslušníky nebo dobrovolnicí. Jednalo se o předem naplánované setkání s tématy – bydlení, místo
odkud pocházím, škola, školní léta, rodina a příbuzní, vánoce a tradice. Schůzky vždy vedla vedoucí
úseku odborných sociálních služeb, která nejprve nechávala uživatele samotné mluvit k danému
tématu a následně pokládala otázky, které vyvolávaly další vzpomínky. Při vzpomínání byly
využívány různé předměty, fotografie, apod. Setkávání se uskutečňovalo v naší Místnosti plné
vzpomínek (reminiscenční místnosti). Výstupem pak bylo vytvoření společného díla s novinovými
články z každého setkání, které bylo vystaveno v rámci výstavy „Vzpomínky nepatří do koše“ ve
dnech 16. – 20.12.2013 na Magistrátu města Ostravy.
Zpracovala: Bc. Veronika Králová, DiS.
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PRVKY BAZÁLNÍ STIMULACE
Prvky bazální stimulace jsou na střediscích služby prováděny v rámci každodenního poskytování
sociální služby. Jedná se zejména o stimulaci dotekem - při jakémkoliv kontaktu s uživatelem služby
(toaleta a koupel, podávání stravy, změna polohy), stimulaci ke stravě (forma podávané stravy, přímé
podávání stravy – individuální přístup ke konkrétnímu uživateli služby) a senzorickou stimulaci
(individuální stimulace ke konkrétní potřebě uživatele služby).
Zpracoval: Josef Chovanec, vedoucí služby C3

„KINOTERAPIE“
V rámci tzv. „Kinoterapie“ (nejedná se o oficiální název terapie) probíhalo na jednotlivých střediscích
promítání filmů v jídelnách či v kulturních místnostech. Tohoto promítání se účastnili vždy uživatelé
daného střediska, kteří si sami zvolili film či pohádku, na kterou se společně dívali.
Zpracovala: Bc. Veronika Králová, DiS.

ERGOTERAPIE
Ergoterapie probíhá v rámci volnočasových dílen, ve kterých uživatelé služeb vytvářejí výrobky
formou různých technik (pletení z novin, pletení z vlny, výroba obrázků z krepového papíru, malování,
vymalovávání obrázků, quilling, malování na sklo, na textil, apod.) Rovněž s uživateli služby
pracovnice vaří a pečou, pomáhají jim s vyplňováním různých kvízů, hádanek, apod. Uživatelé si
rovněž můžou ušít drobnější výrobky či si opravit oblečení, apod., a také mají možnost si oblečení
sami vyžehlit.
Zpracovala: Bc. Veronika Králová, DiS.
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