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Úvodní slovo ředitelky 
Vážené dámy, vážení pánové, 

v rukou držíte Výroční zprávu příspěvkové organizace Sociální služby Česká Třebová za rok 

2020. Zpráva obsahuje informace o činnosti a hospodaření organizace, ale nutno říct, že 

veškeré dění v loňském roce mělo jednoho společného jmenovatele, kterým byla pandemie 

COVID-19.  

Celosvětový problém dopadl i na naši organizaci, byli jsme nuceni zcela změnit přístup 

k poskytování služeb a museli jsme se přizpůsobit pandemii a všem opatřením, která v jejím 

důsledku vznikala. Nebyl to jednoduchý rok. Tlak a obavy sílily s každým měsícem pandemie. 

To, co se zprvu zdálo, že bude zajímavou zkušeností, se nakonec ukázalo jako obrovský 

problém, se kterým se budeme vypořádávat ještě velmi dlouho. A co víc, ještě nejsme  

na konci a úleva stále nepřichází. 

Přesto, že rok 2020 byl po všech stránkách a pro všechny skutečně náročný, s hrdostí mohu 

říct, že se díky obětavému nasazení zaměstnanců podařilo zachovat chod služeb v zásadě 

bez větších problémů, klienti ve všech našich službách byli obstaraní tak, jak si to jejich 

potřeby vyžadovaly, a nedošlo ke kolapsu služeb ani z hlediska personálního, ani z hlediska 

materiálního. Počty nakažených onemocněním COVID-19 se ke konci roku 2020 počítaly 

v jednotkách, což lze považovat za velký úspěch. 

Je třeba na tomto místě poděkovat zejména zaměstnancům, kteří prokázali, že mají srdce  

na pravém místě, a kteří ani přes vlastní velké obavy o zdraví své i svých blízkých 

nezapomněli, že jsou tu lidé, kteří je potřebují, a byli tu pro ně. Bez ohledu na to, v jaké službě 

jsou zařazení, dělali maximum. A za to děkuji! Současně je potřeba poděkovat všem, kteří 

nás během loňského roku podporovali, ať ekonomicky nebo materiálně, či povzbuzením a 

dodáním odvahy.  

Velmi bych si přála, aby rok 2021 byl lepší po všech stránkách. Abychom mohli alespoň zčásti 

odložit roušky a respirátory a mohli se na sebe zase usmát. Abychom se mohli potkávat, 

podat si ruce a společně trávit čas. Abychom se postupně mohli vrátit k tomu, proč tu jsme: 

poskytovat kvalitní sociální služby a dál pracovat na jejich rozvíjení.  

K tomu nám všem, zaměstnancům, klientům a uživatelům, ale i Vám, dámy a pánové, přeji 

hlavně pevné zdraví.  

 

JUDr. Magdaléna Zemková, Ph.D. 

„Roušky halí 

naše tváře, ale 

nehalí naše 

srdce, která 

otevíráme pro ty, 

kteří to potřebují.“ 
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Obecné informace 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ TŘEBOVÁ 

příspěvková organizace 

zřizovatel: Město Česká Třebová 

  Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 

  IČ 278653 

 

datum zřízení: 1. 10. 2001 

  aktuální zřizovací listina ve znění účinném od 18. 9. 2019 

 

sídlo organizace:  Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová 

místa poskytování služeb: Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová 

    (Domov pro seniory, Odlehčovací služby) 

    

    Masarykova 2100, 560 02 Česká Třebová 

    Masarykova 1400, 560 02 Česká Třebová 

    (Pečovatelská služba) 

    Lhotka 172, 560 02 Česká Třebová 

    (Týdenní stacionář) 

    

IČ organizace:  709 33 341 

ID datové schránky: ef3k7w9 

statutární orgán: JUDr. Magdaléna Zemková, Ph.D., ředitelka 

členství v organizacích: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 

    Česká asociace sester 

Organizace je zřízena Městem Česká Třebová za účelem poskytování služeb  

dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen ZSS) a souvisejících právních předpisů. Poskytované služby jsou službami 

obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011  

o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 

vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným 

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU). 
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ZAMĚSTNANCI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

celkový počet zaměstnanců k 31. 12. 2020: 108 

(z toho 8 zaměstnanců v kategorii ZTP a 17 zaměstnanců na zkrácený úvazek) 

přepočtený úvazek:    101,062 

 
Složení úvazků v jednotlivých profesích:  
      

vedoucí pracovníci  5,5 
všeobecné sestry  6 
nutriční terapeutka  1  
sociální pracovnice  4           
    (z toho Domov pro seniory 2, Pečovatelská služba 1,5,  
    Týdenní stacionář 0,5) 
přímá obslužná péče  38,95 
    (z toho Domov pro seniory 33,95, Týdenní stacionář 5) 
aktivizační pracovnice  4           
    (z toho Domov pro seniory 3, Týdenní stacionář 1) 
terénní pečovatelky  6 
THP    4,75 
provozní pracovníci  30,862 (vč. 2 v projektu VPP) 
 

Z celkového počtu zaměstnanců pracuje na směny 58 pracovníků.  

 

Celkový údaj o průměrných platech 

 Celkem 

Průměrný hrubý měsíční plat 28 849,- 

 

 

Celkový údaj o vzniku a skončení PPV 

 Počet 

Nástupy 36 

Odchody (z toho 3 do důchodu) 36 

 

 



Str. 04 
 

Hospodaření organizace v roce 2020  
   

 

Hospodaření organizace v roce 2020 
 

 

  
 

 

 

 

CELKOVÉ NÁKLADY OBCE ČESKÁ TŘEBOVÁ NA ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU P. O. 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ TŘEBOVÁ  

Příspěvek od zřizovatele na provoz 10 920 000,00 Kč 

Investice zřizovatele vč. oprav a údržby       357 871,30 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

HOSPODAŘENÍ hlavní činnost   

celkové náklady                          61 255 805,27 Kč  

celkové výnosy                          61 255 805,27 Kč  

HV                                               -  Kč  

  
HOSPODAŘENÍ doplňková činnost   

celkové náklady                               360 327,75 Kč  

celkové výnosy                               360 568,00 Kč  

HV                                      240,25 Kč  

  

  
Vyplaceno na platy, náhrady platů, učně                          33 878 300,00 Kč  

Vyplaceno na DPP, DPČ                               241 605,00 Kč  
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ZDROJE FINANCOVÁNÍ   
DOMOV PRO SENIORY   

účelová dotace Pardubický kraj                          14 578 000,00 Kč  

zřizovatel Město Česká Třebová                            7 277 525,33 Kč  

dotace od obcí                                   3 000,00 Kč  

úhrady od uživatelů služby                          19 325 628,00 Kč  

fondy zdravotních pojišťoven                            2 516 014,19 Kč  

jiné zdroje                            5 026 505,60 Kč  

  

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA  

účelová dotace Pardubický kraj  576 000,00 Kč 

zřizovatel Město Česká Třebová  276 005,22 Kč 

úhrady od uživatelů služby  395 403,00 Kč 

jiné zdroje  228 788,58 Kč 

    

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA   

účelová dotace Pardubický kraj                            1 743 000,00 Kč  

zřizovatel Město Česká Třebová                            2 691 616,38 Kč  

úhrady od uživatelů služby                            1 873 672,25 Kč  

jiné zdroje                               598 484,45 Kč  

    

TÝDENNÍ STACIONÁŘ   

účelová dotace Pardubický kraj                            1 651 000,00 Kč  

zřizovatel Město Česká Třebová                               674 853,07 Kč  

dotace od obcí                                   5 000,00 Kč  

úhrady od uživatelů služby                            1 174 800,74 Kč  

jiné zdroje                               640 508,46 Kč  

 
Úhradou od uživatelů služby se v případě Domova pro seniory a Týdenního stacionáře rozumí úhrada 

za pobyt, stravu, a příspěvek na péči. 

Úhradou od uživatelů služby se v případě Odlehčovací služby rozumí úhrada za pobyt, stravu a péči. 

Úhradou od uživatelů služby se v případě Pečovatelské služby rozumí úhrada za přímou a nepřímou péči 

a zajištění stravy.  

Jinými zdroji se rozumí mimořádné dotace MPSV a MZDR na odměny pracovníků, vícenáklady a sanaci 

výpadku zdrojů příjmů souvisejících s pandemií COVID-19, dotace Úřadu práce na pracovní místa VPP 

(veřejně prospěšné práce), fakultativní činnost, stravné zaměstnanců, čerpání fondů a dotace od ostatních 

obcí, jejichž občané jsou našimi klienty/uživateli.  
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Vlastní investice a nákup majetku v roce 2020 

 
Domov pro seniory 
 

V roce 2020 byl pořízen následující majetek: myčka nádobí Fagor za částku 96.679 Kč a 

elektrický varný kotel za částku 129.993,90 Kč, obojí do kuchyně Domova pro seniory. Jiné 

investice nebyly realizovány. 

Pro zkvalitnění péče o uživatele Domova pro seniory a k řešení situace spojené s pandemií 

COVID-19 byl pořízen drobný hmotný majetek: zejména speciální polohovací vozík INOVYS 

II, který byl pořízen z finančního daru společnosti Pirell s.r.o. (blíže viz s. 31), PC a monitor 

pro smluvního lékaře, TV na kulturní místnost bud. B, 3 ks notebooků pro výkon práce 

zaměstnanců pracujících v karanténě nebo izolaci v režimu home office, dezinfekční svítidlo 

Enzo, 2 ks bezdotykových stojanů na dezinfekci. Tyto položky byly uhrazeny z mimořádné 

dotace MPSV na vícenáklady a sanaci výpadku zdrojů příjmů souvisejících s pandemií Covid-

19. 

Dále byla pořízena repro souprava vč. mikrofonu pro přenos koncertů pod okny pro naše 

uživatele, zčásti bylo hrazeno z finančního daru společnosti dm drogerie markt s.r.o. 

Pro aktivizační činnost „Tvořivá dílna“ organizace zakoupila přístroj Big shot umožňující 

pomocí šablon vyřezávat z různých materiálů rozmanité tvary k výrobě dekorací. Tato 

pomůcka byla z převážné části financována prostřednictvím grantového programu 

„Společně za úsměv“, které vyhlašuje společnost KONZUM, obchodní družstvo v Ústí  

nad Orlicí. 

Týdenní stacionář  

Pro Týdenní stacionář byla zakoupena keramická vypalovací pec, na jejíž pořízení jsme 

čerpali peníze z dotace a darů obcí, jejichž občany jsou uživatelé našeho Týdenního 

stacionáře. 

 

 

Za majetek do 40.000,- Kč bylo uhrazeno cca 330.000,- Kč. 
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Vlastní opravy, rekonstrukce a obnova v roce 2020 

• služební automobily   85.472,- Kč 

• vybavení a stroje    369.583,- Kč 

(kuchyň, prádelna, oddělení uživatelů, výtahy) 

• malování     36.152,- Kč 

• ostatní      79.983,- Kč 

(vč. oprav elektroinstalace) 

 

opravy celkem:    571.190,- Kč 

 

Investice zřizovatele v roce 2020 

Domov pro seniory 

V budově A byly provedeny opravy výtahů (došlo k výměně signalizace výtahu a optického 

rámu). Dále byly provedeny elektroopravy (zejména oprava elektroinstalace v prádelně  

na budově B) a porevizní opravy. Zřizovatel dále provedl opravy v kotelnách v budovách A, 

B, opravy topení a kotle, na budově B vodoinstalační práce (celkem v částce 193.948,- Kč)  

Týdenní stacionář, Pečovatelská služba 

Byly zpracovány monitorovací zprávy týkající se udržitelnosti projektů (celkem v částce 

24.200,- Kč): 

Pečovatelská služba – Středisko osobní hygieny 

Týdenní stacionář - koupelna 

Plány oprav a rekonstrukcí na rok 2021 

Byly zahájeny kroky v investičním záměru „Komplexní modernizace budovy B Domova 

pro seniory.“ V roce 2020 byla připravena variantní řešení, pro rok 2021 je plánována 

příprava projektové dokumentace a bude vyhledáván vhodný dotační titul pro realizaci akce.  

Naplánovány jsou opravy na budově B Domova pro seniory, zejména výměna střešní krytiny, 

opravy stropů a nouzového východu, na budově A výměna střešní krytiny nad jídelnou 

uživatelů. Práce na budově B jsou bezpodmínečně nutné pro zachování provozuschopnosti 

staré budovy.  
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Rok 2020 – rok covidový 
 

Tak jako celá společnost, museli jsme se i my potýkat v průběhu roku 

2020 s pandemií COVID-19. Vše bylo nové, neodzkoušené, vládní a 

ministerská opatření se měnila a střídala takřka denně, a bylo velmi 

obtížné ve spleti všech legislativních norem najít tu správnou cestu, 

která nám pomůže ochránit nás i naše klienty před rostoucí hrozbou.  

Pandemii COVID-19 jsme my v sociálních službách začali pociťovat 

mezi prvními. Jako první přišel zákaz návštěv, zprvu dočasný, 

preventivní… který se nakonec ukázal být pouze jedním z dlouhodobých 

          řešení, které jsme museli přijmout, abychom situaci zvládli. 

 

Šířící se koronavirus omezil chod našich služeb. Od 18. 3. 2020 se uzavřel Týdenní stacionář, Pečovatelská služba 

fungovala, ale nepřijímala nové klienty. Domov pro seniory byl omezen v návštěvách, mezi prvními jsme měli 

povinnost začít nosit roušky. V době, kdy materiální zabezpečení ještě nefungovalo úplně spolehlivě, začali nám 

roušky šít dobrovolnice. Děkujeme všem švadlenkám, díky kterým jsme mohli vybavit rouškami nejen personál, 

ale i uživatele v našich službách.  

Uživatelé Domova pro seniory nemohli opouštět zařízení. Noví uživatelé se 

nepřijímali. Senioři byli zrovna tak jako my z celé situace nešťastní. Návštěvy 

jim chyběly. Snažili jsme se je všemožně rozptýlit a udržet v Domově dobrou 

náladu. Náš aktivizační úsek zprostředkovával videohovory mezi uživateli a 

jejich rodinami. 

V průběhu jara 2020 se podařilo zprovoznit facebookové stránky, na které 

začaly být vkládány aktuální příspěvky o dění v Sociálních službách.  

 

 

Nenechávali jsme nic náhodě a poctivě jsme se připravovali na to, co může nastat.  

K tomu patřila i instruktáž k používání osobních ochranných prostředků. Poděkování patří 

našim zdravotním sestrám za ukázku a výklad. 
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Napříč celou společností se šířila obrovská vlna solidarity. Každý dar, který 

jsme obdrželi v té nelehké době pro nás znamenal povzbuzení a podporu  

do dalších dní. 

Jedno z mnoha našich poděkování patří komunitě "Tiskne celé Svitavsko," 

která nám dodala ochranné štíty pro personál. Štíty nám dodalo také 

Pekařství Sázava. Děkujeme. 

 

 

Děkujeme společnosti DATART, která nám do Domova pro seniory darovala set pračky se sušičkou. 

Převzali jsme také DAR od společnosti Philip Morris ČR a.s., která ve spolupráci  

s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Nadací Charty 77 spustila,  

za přispění dalších partnerů (Mall.cz, Vodafone a deník BLESK), unikátní projekt 

„Tablet od srdce“. Díky tomuto daru (digitální tablet) jsme mohli podpořit 

videohovory našich uživatelů s jejich blízkými. 

 

 

 

 

Díky společnosti TESCO a jejímu daru, se  

do našeho Domova pro seniory dostala pořádná várka vitamínů pro uživatele. Od této 

společnosti jsme poté ještě obdrželi svačinu pro personál.  

 

V průběhu celého roku jsme neustále komunikovali se zřizovatelem, krajským úřadem, 

místně příslušnou hygienickou stanicí a dalšími subjekty. Monitorovali jsme situaci 

(zejm. přijatá opatření vlády a ministerstev), podle ní jsme postupovali a aktualizovali 

jsme náš organizační preventivní plán. Pro případ nákazy v zařízení nebo u klientů 

terénní pečovatelské služby jsme připravili krizový plán (vč. zajištění nezbytných lůžek 

izolace podle nařízení Ministerstva zdravotnictví).  

Naše úsilí ocenila i paní starostka Mgr. Magdaléna Peterková, která pečovatelkám 

zaslala pozdrav v podobě květin. 
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Proti koronaviru jsme bojovali všemi dostupnými prostředky. Proto jsme se připojili i my  

s provedením "Corona dance" (tanec proti koronaviru, ve kterém jsou zmíněna pravidla proti 

nakažení se koronavirem: 1. Drž si odstup! 2. Myj si ruce! 3. Nedotýkej se obličeje! a  

4. Zatancuj si ). 

Také našim uživatelům jsme se snažili 

zpříjemnit celou složitou situaci jak nejvíce 

bylo v našich silách.  

Pomáhaly v tom i naše báječné kuchařky. 

Firma Beas - Pekárna Lično nám 

věnovala 180 ks koláčů, děkujeme. 

 

 

Péči o naše uživatele v době koronavirové jsme 

neomezovaly, naopak. Protože k nám nemohly docházet 

externisté poskytující služby, ujaly se některých činností 

naše pečovatelky. Nebály se vzít do ruky nůžky, natáčky 

a zastoupily kadeřnice. Skvělá práce! 

 

 

 

 

 

 

Jakmile to jen trochu bylo možné, začali jsme v průběhu měsíce května zase přijímat balíčky pro naše uživatele  

od jejich blízkých, a to i za cenu, že naši recepční měli plné ruce práce s dezinfekcí. Za radost našich uživatelů to 

ale stálo. 

 

Samotnou kapitolou byl fenomén koncertů  pod balkóny, těm je věnována i vlastní  pasáž této výroční zprávy. 
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Pečovatelky se všemožně snažily našim uživatelům zpříjemnit dlouhé dny, kdy nemohly mít 

návštěvu svých blízkých. A protože na dovolenou k moři se nikdo z nás nechystal, přilákaly 

naše pečovatelky trochu té letní pohody k nám do Domova. 

 

  

 

 

V souladu s aktualizovaným plánem uvolňování 

opatření v sociálních službách jsme 25. května 

obnovili provoz Týdenního stacionáře a Domov  

pro seniory jsme otevřeli návštěvám. 

 

 

 

Snažili jsme se co nejpružněji reagovat na veškerá vládní opatření, i když to nebylo ani trochu 

jednoduché. Jakmile to bylo možné, umožnili jsme našim uživatelům znovu volný pohyb. Pro návštěvy 

jsme zavedli rezervační systém, který s drobnými obměnami funguje stále. Udělali jsme tak důležitý krok 

pro to, aby se uživatelé Domova pro seniory mohli opět vidět se svými rodinami.  

A dobré skutky pokračovaly. Nadační fond STOP šikaně daroval naší organizaci malířské barvy, které poslouží  

ke zvelebování prostředí Domova pro seniory. Dárcům ještě jednou velké díky. 

Na Pečovatelské službě se ani přes obtíže spojené s COVIDEM-19 nevzdali již tradiční 

soutěže o nejkrásnější balkony. 
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 Poděkování za krásné květiny do pokojů odlehčovací služby patří paní Silvii 

Richterové (Květiny u kopretiny) a panu Petru Freudlovi.  

Na pokojích odlehčovací služby bylo hned zase  

o něco útulněji. 

 

 

 

Na 1. října 2020 připadl Mezinárodní den seniorů a  

do českotřebovského Domova dorazila krásná přáníčka od dětí a 

kolektivu učitelek z MŠ U Koupaliště a MŠ Vinohrady. 

 

 

Na podzim 2020 vystřídalo náš Dovolenkový koutek 

podzimní zátiší. Naši uživatelé i zaměstnanci měli 

radost, a užívali jsme si hezké Babí léto i uvnitř 

zařízení. 

 

 

 

Velká radost přišla v jinak pochmurném období 29. září 2020, 

kdy převzala paní ředitelka JUDr. Magdaléna Peterková, 

Ph.D. ocenění za činnost v sociálních službách a ve prospěch 

osob se zdravotním postižením v rámci vyhlašování ceny 

DUHOVÉ KŘÍDLO 2020. Vyhlašovateli ceny jsou Pardubický 

kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením 

Pardubického kraje. Dostali jsme se mezi finalisty, a nakonec 

dokonce mezi trojici oceněných.  
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Na podzim se epidemiologická situace opět začala zhoršovat, prázdninové měsíce si vybraly svoji daň a onemocnění 

COVID-19 opět začalo nabírat na síle. V okolních zařízeních už zkušenosti s „covidovou vlnou“ měly, my jsme stále 

odolávali, a to ve všech našich službách. Nasazení a výdrž zaměstnanců byla obdivuhodná, přesto bylo zřejmé, že 

síly docházejí, a to jsme to nejhorší měli teprve před sebou.  

V říjnu 2020 přišla nepříjemná zpráva. Nákaza COVID-19 byla prokázána  

u personálu českotřebovského Domova pro seniory. Okamžitě jsme učinili všechna bezpečnostní opatření, uživatelé 

měli zákaz vycházení, opět byly dočasně zakázány návštěvy.  

I přesto obtížnost situace se podařilo zrealizovat dlouho diskutovaný záměr, a to bylo zajištění pravidelné lékařské 

návštěvní služby v Domově pro seniory. To se podařilo díky spolupráci navázané se společností Všeobecný lékař 

s. r. o. 

Nečekali jsme na nařízené testování (ať plošné nebo indikované u jednotlivců), 

sami jsme nakoupili testy a zaměstnance a uživatele, kteří mohli mít rizikový 

kontakt, jsme začali sami testovat. Díky tomu jsme mohli bezodkladně přijímat 

nezbytná opatření a ukázalo se, že trasování bylo nakonec jedním 

z nejúčinnějších nástrojů v boji proti nemoci COVID-19.  

 

Nákaza COVID-19 se bohužel 

nevyhnula, i přes veškeré naše 

úsilí, ani uživatelům Domova  

pro seniory. Do konce roku jsme 

počty nakažených drželi v počtu 

jednotek, přesto byla situace 

v Domově velmi náročná. Stále nás 

ale utěšovala myšlenka, že situaci 

zvládáme svépomocí a že se 

zaměstnanci po každé směně 

mohou vrátit domů, zatímco 

v jiných zařízeních zasahovala 

Armáda ČR nebo byl personál 

uzavřen v různě dlouhých cyklech 

v zařízení bez možnosti kontaktu 

s rodinou.  
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Práce v ochranných pomůckách byla opravdu náročná. 

Uživatelé nás nepoznávali, neslyšeli nás. Chyběl 

obyčejný lidský kontakt. V respirátorech a v dalších 

ochranných pomůckách se špatně dýchalo, mluvilo, 

existovalo…  

I přesto jsme se snažili vydržet, podporovat jeden 

druhého a být tu pro naše uživatele. 

  

 

 

 

 

 

 

Počátkem prosince se zdálo, že se situace uklidnila. Uživatelé se 

mohli začít zase scházet, byť v omezeném režimu než za 

normálních okolností, ale i tak to pro ně znamenalo vítané zpestření.  

 

 

Mikulášský rej proběhl v respirátorech a 

v rukavicích, ale i tak byla velká legrace a 

uživatelé byli nadšení. 
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Mikulášskou nadílkou potěšil náš stravovací úsek pan Josef Kaválek z firmy AG FOODS 

Group. Týmu z kuchyně udělal radost sladkými piškotovými zákusky. 

Náš stravovací úsek pak potěšil uživatele Domova pro 

seniory domácím cukrovím.  

 

 

 

Přesto, nebo možná právě proto, že byl rok 2020 složitý a 

podivný, snažili jsme se našim klientům a uživatelům zpříjemnit jeho závěr a navodit 

vánoční atmosféru.  

K tomu nám pomáhali i ostatní, lidé i organizace, kterým také chceme poděkovat.  

Děti a paní učitelky z MŠ  

U Koupaliště se postaraly o výzdobu  

na jednotlivých patrech Domova  

pro seniory. 

K příjemné vánoční atmosféře přispěly i medové 

chaloupky, které pro naše uživatele napekla paní 

Petra Frimlová.  

 

Zajímavý nápad, který by se možná mohl stát novou tradicí, bez ohledu na vývoj pandemie, byla akce ZŠ Habrmanova. 

Od rána přicházely jednotlivé třídy základní školy k Domovu a na chodníky pod balkony malovaly vánočně laděné 

obrázky a přání do nového roku. Odpoledne přivezli žáci uživatelům a zaměstnancům vánoční hvězdy, které pořídili za 

peníze z vánočního jarmarku. Krásná předvánoční akce a děkujeme vám! 
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Paní Eva Škodová se svou 

dcerou Veronikou namalovala 

pro naše uživatele pro potěšení 

veselé kamínky se skřítky. Všichni 

jsme si přáli, aby skřítci byli 

kouzelní a splnili nám všem velké 

přání, aby už zase všechno bylo 

normální. 

 

Radost před Vánoci udělaly uživatelům 

i zaměstnancům i dárečky a přáníčka 

ze ZŠ Nádražní a ZŠ Ústecká. 

Poděkování patří všem dětem i členům 

pedagogického sboru. 

 

 

Vánoční přípravy probíhaly také v Týdenním stacionáři. Klienti vyrobili 

pro své blízké a příznivce stacionáře vánoční přáníčka a pečené čaje. 

Klienti se mohli radovat z vánočního dárku, který věnovala firma AS 

AUTO Synek, a klienti si opět mohli užívat aroma difuzéru. 

 

 

 

A nadělovali také Otužilci z České Třebové. 

Díky jejich iniciativě jsme pro imobilní uživatele Domova 

pro seniory dostali nové opěrky do postelí. 
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Před Vánoci proběhla médii zpráva, že budou znovu povolené 

návštěvy v Domovech pro seniory. Pro nás to znamenalo 

obrovský tlak. Tyto zprávy rády přicházely v pátek po obědě. 

Pokyny z ústředních orgánů nebyly téměř žádné, rodiny i naši 

uživatelé byli nedočkaví a my museli veškeré přípravy a realizace 

zvládnout v rekordních časech.  

Opět jsme oprášili rezervační systém pro návštěvy a současně 

jsme také zajišťovali testování příchozích POC antigenními testy.  

 

Chtěli jsme v době vánočních svátků umožnit obyvatelům Domova pro seniory setkávání s jejich rodinami, současně 

pro nás bylo prioritní udržet uživatele i personál v co největším bezpečí.  

Adventní čas doprovodilo i zrušení zákazu vycházení. Všichni jsme 

příchod Vánoc prožívali s přáním a nadějí, že už se skutečně situace 

uklidní a začne být lépe. Uživatelé se podíleli na vánoční výzdobě a 

v Domově začala panovat vánoční pohoda. 

Při rozdávání vánočních dárků bylo tentokrát přání hodně ZDRAVÍ  

do dalšího roku naplněno poselstvím a vírou v lepší časy. Senioři si 

zasloužili opravdu bohatou nadílku, a to zejména proto, že byli celí rok 

stateční, trpěliví a nenechali se zlomit žádnými vládními opatřeními  

ani restrikcemi.  

Pro seniory byl rok 2020 velmi náročný. Od jara byli více či méně 

izolováni od svých rodin. V Domově se nemohli naplno věnovat 

aktivitám tak, jak byli zvyklí. Každý den viděli jen tváře personálu 

skryté pod respirátory a štíty. Dotek teplé dlaně nemohli cítit přes 

rukavice, které byly pro zaměstnance povinností. Každý se s tíhou 

situace vypořádával po svém, a personál nezažíval vždy jen 

příjemné chvilky, ale uvědomovali jsme si, že náročnost situace 

dopadala nejen na nás, ale i na naše uživatele.  

O to víc nás těšilo, když i s koncem roku 2020 bylo ve tvářích našich 

seniorů vidět úsměv a slyšeli jsme slova uznání a poděkování. 

Naším velkým společným přáním bylo, aby byl rok 2021 klidnější a důvodů k úsměvům,  

aby bylo mnohem víc.  
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DOMOV PRO SENIORY 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adresa:  Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová 

kontakt:  465 503 311 (recepce) 

  465 503 456 (ředitelka) 

  465 503 403 (sociální pracovnice)  
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Posláním zařízení je poskytovat pobytové sociální a zdravotní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodů vyššího věku či zhoršeného zdravotního stavu a jejich situace vyžaduje nepřetržitou a pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby s cílem zajistit především jejich základní životní potřeby, s cílem zajistit základní životní potřeby 

(čistota, strava, oblékání, zdraví, orientace, komunikace a mobilita) uživatelů a pomocí skupinových i individuálních 

aktivit udržovat motorické, sociální a psychické schopnosti a dovednosti každého uživatele. 

ZÁSADY A METODY PRÁCE 

• Podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů. 

• Individuální přístup ke každému uživateli v závislosti na jeho potřebách, 

zájmech a míře soběstačnosti. 

• Respektování práv uživatelů, především práva na lidskou důstojnost. 

• Respektování náboženského vyznání uživatelů. 

 

CÍLOVÁ SKUPINA (okruh osob, kterým je služba určena) 

• osoby, jejichž soběstačnost v oblastech péče o vlastní osobu (čistota, strava, oblékání, zdraví, orientace, 

komunikace a mobilita) je snížena především z důvodu věku (od 65 let věku), případně změn zdravotního 

stavu (od 27 let věku) tak, že nejsou zajištěny jejich základní životní potřeby, a z tohoto důvodu vyžadují 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, současně však potřebnou péči již není možné zajistit v jejich 

domácím prostředí (např. s pomocí terénních či ambulantních sociálních služeb); 

preferovány jsou osoby s trvalým bydlištěm v České Třebové a spádových obcích či s vazbou na rodinné 

příslušníky zde žijící. 

VÝJIMKY Z POSKYTNUTÍ SLUŽBY  

1. osoba žádá sociální službu, kterou neposkytujeme (nepatří do naší cílové skupiny), 

2. nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, 

3. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální 

služby: 

– zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, 

– osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo 

– chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, 

4. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto 

žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. 
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MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY 

Domov pro seniory se nachází v krásném přírodním prostředí u řeky s výhledem na louku a 

les a sestává z budovy A a B, které jsou propojeny prosklenou spojovací lávkou. 

Budova A 

• přízemí: recepce, bufet, kanceláře (ředitelka, ekonomický úsek, provozní, personální 

a mzdová účetní, sociální pracovnice), jídelna, ordinace lékaře, sesterna, kuchyň + 

sklady 

• 1. patro: pokoje, místnost pro pohybové aktivity, knihovna, aktivizační pracovnice, 

zázemí PPOP 

• mezipatro – velká kulturní místnost, spojovací lávka s budovou B 

• 2. patro: pokoje, reminiscenční koutek, kulturní místnost s televizí a s výběhem  

pro králíka, audio-knihovna, zázemí PPOP 

• 3. patro: pokoje, kulturní místnost s televizí, zázemí PPOP 

• na jednotlivých patrech jsou společné koupelny vybavené vanami a zvedacím 

zařízením, široké chodby s posezením pro setkávání uživatelů; doprava mezi patry je 

zajištěna osobními výtahy 

• vybavenost pokoje: polohovací postel (mechanicky či elektricky polohovatelná lůžka 

s antidekubitními nebo zdravotními matracemi), noční stolek, pracovní stolek  

se zásuvkou, vestavná šatní skříň s uzamykatelným prostorem, skříňka na lůžkoviny, 

police, jídelní stůl s židlemi, telefon s přípojkou na internet, vlastní sociální zařízení  

s koupelnou, sprchovým koutem, malou kuchyňskou linkou a balkónem 

 

Budova B 

• 18 pokojů ve dvou patrech – 1 jednolůžkový, 17 dvoulůžkových. 

přízemí: jídelna – kulturní místnost s televizí, prádelna, technické zázemí, pokoje 

• 1. patro: pokoje, kulturní místnost s televizí, místnost zdravotního a ošetřovatelského 

personálu 

• na každém patře jsou společné toalety a koupelna se zvedacím zařízením 

• vybavenost pokoje: polohovací postel, noční stolek, šatní skříň, police, jídelní stůl 

s židlemi, umyvadlo 

 

Obě budovy jsou bezbariérové, vybavené výtahy a propojeny dvoupodlažní spojovací lávkou. 

Jednotlivé provozy jsou vybaveny tak, aby odpovídaly současným požadavkům kladeným  

na poskytování sociálních služeb. 
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STATISTICKÉ ÚDAJE 

Průměrný věk uživatelů Domova pro seniory za rok 2020 byl 82,5 let. 

 

Věková pásma uživatelů Domova pro seniory ke dni 31. 12. 2020 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Okres dřívějšího bydliště ke dni 31. 12. 2020 
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Obložnost lůžek za rok 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohlaví uživatelů ke dni 31. 12. 2020 
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ZDRAVOTNÍ A PŘÍMÁ PÉČE 

V Domově pro seniory měl do 3. čtvrtletí roku 2020 každý uživatel svého obvodního lékaře. 

Do zařízení docházelo v rámci návštěvní služby celkem 10 praktických lékařů a 2 lékaři 

specialisté (z oboru neurologie a psychiatrie). V říjnu 2020 byla sjednána spolupráce se 

společností Všeobecný lékař s. r. o. a v rámci této spolupráce byla zajištěna pravidelná 

návštěvní služba pro uživatele Domova pro seniory, kteří se ke smluvnímu lékaři 

přeregistrovali. Odborná vyšetření se provádějí i nadále v ambulancích lékařů – specialistů.  

Zdravotnickou péči v Domově pro seniory poskytovalo 6 všeobecných sester (vč. 1 vedoucí 

zdravotního úseku), 1 praktická sestra a 1 nutriční terapeutka. Ošetřovatelskou (přímou) péči 

provádělo celkem 30 pracovníků přímé obslužné péče. V období výskytu onemocnění 

COVID-19 byly oba úseky posíleny o pracovníky na DPP zejména z řad studentek 

zdravotnické školy.   

Během řešení pandemie COVID-19 bylo zakoupeno vybavení nezbytné pro péči o Covid 

pozitivní uživatele (bezdotykové teploměry, oxymetry, tonometry). Ve zvýšené frekvenci se  

u Covid pozitivních uživatelů provádělo sledování celkového zdravotního stavu lékařem a 

zdravotní sestrou měřením tzv. Scóre včasného varování (měření tělesné teploty, krevního 

tlaku a pulsu, měření dechové frekvence a saturace kyslíku v krvi, stav vědomí). Provádělo 

se měření tělesných teplot dvakrát denně u všech uživatelů a pravidelné testování všech 

uživatelů. V případě pozitivního výsledku testu následovalo trasování uživatelů a 

zaměstnanců. Důležité byly také následné karantény a u Covid pozitivních uživatelů izo lace. 

Vznikla tak celá izolační jednotka, kde bylo v roce 2020 šest Covid pozitivních uživatelů. I přes 

zvýšenou zdravotní a ošetřovatelskou péči spojenou v některých případech i s hospitalizací 

došlo k úmrtí v důsledku onemocnění COVID-19, a to jak u uživatelů, kteří zůstali v Domově 

pro seniory, tak u uživatelů hospitalizovaných v nemocnici.  

 

KULTURNÍ AKCE A SKUPINOVÉ AKTIVITY  

Rok 2020 přinesl v souvislosti s pandemií mnoho změn, které ovlivnily pořádání kulturních 

akcí a skupinových aktivit v Domově. Bylo třeba se novým podmínkám rychle přizpůsobit.  

I přes mnohá omezení se podařilo v Domově zachovat poměrně bohatý kulturní program.  

Vznikly i nové formáty kulturních akcí, které dříve v Domově nebyly – např. série koncertů pod 

balkony, nebo přenosy hudebních vystoupení domovním rozhlasem. 
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24. 1. 2020 Přednáška „Moskva“  

O Moskvě přišla vyprávět seniorům paní Anna Borková. Promítání 

fotografií doplnila poutavým výkladem o kulturních památkách a 

historii, ale také o všedním životě obyvatel města. 

 

 

20. 2. 2020 Masopust 

Členové spolku Za jeden provaz si pro uživatele připravili 

Masopustní průvod. Rej masek,  

ve kterém nemohla chybět bába, voják, nebo kat, procházel 

budovou a navštěvoval seniory  

i na pokojích. Na každém patře pak předvedly masky 

vystoupení zakončené popravou kobyly.  

 

9. 3. 2020 Tematický den – cvičení s MŠ Vinohrady 

Mělo se jednat o první ze série tematických dnů projektu 

„Propojujeme generace“ zaměřeného na spolupráci dětí  

ze základních a mateřských škol se seniory v Domově. Bohužel kvůli 

pandemii proběhl pouze tento den s názvem „Pohybem ku zdraví“. 

Nicméně tento den se vydařil nad očekávání. Děti si společně se 

seniory mohly vyzkoušet rozcvičku, kop na bránu, masáže s balonky 

a další pomůcky, které běžně využíváme při cvičení. Na oplátku děti 

zahrály uživatelům pohádku o Šípkové Růžence.  

 

26. 3. 2020 Vzkazy rodinám 

Kvůli zákazu návštěv nebylo možné, aby se senioři 

potkávali se svými blízkými v Domově. Proto jsme 

se snažili kontakty s rodinou zabezpečit jinak. 

Uživatelé měli možnost využít videohovory, anebo 

poslat rodině alespoň vzkaz prostřednictvím 

fotografie.  
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3. 4. 2020 Velikonoční výzva  

Týden před Velikonocemi proběhla  

v Domově soutěž s názvem 

Velikonoční výzva. Aktivizační 

pracovnice přichystaly do zavařovací 

lahve (původně od okurek) velikonoční 

kraslice, lahev uzavřely a cílem bylo co 

nejpřesněji tipovat počet vajíček uvnitř. 

Hlavní cenou v soutěži byla čokoláda a 

oplatky. Vítězkami této soutěže se staly 

hned dvě uživatelky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 4. 2020 Dopisy žáků ZŠ Habrmanova 

Žáčci čtvrtých tříd ZŠ Habrmanova pod vedením 

pana učitele Strejčka napsali dopisy seniorům a 

seniorkám v Domově, aby je v době karantény 

trochu potěšili a zároveň jim o sobě vyprávěli, že 

se s karanténou vypořádávají také. Psali o svých 

zvířecích kamarádech, kteří jim při domácí výuce 

dělají společnost, o kroužcích, na které 

nemohou chodit a vzpomínali na kamarády, 

které mohou pozdravit jen zamáváním z okna. 
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24. 4. 2020 „Hrajeme pod balkony“ – Učitelé ZUŠ Ústí 

nad Orlicí 

Prvními umělci, kteří do Domova přišli pod balkony 

zahrát, byl kolektiv učitelů ZUŠ Ústí  

nad Orlicí. Tento koncert odstartoval úspěšnou sérii 

venkovních kulturních akcí, které se z důvodu vládou 

nařízených karanténních opatření nemohly konat uvnitř 

budovy. Koncerty pod balkony si získaly svoje publikum 

a těšily se mezi seniory velké oblibě.  

 

28. 4. 2020 „Hrajeme pod balkony“ – vystoupení 

hudební skupiny 375 m. n. m. 

Hudební skupina 375 m. n. m. uspořádala koncert  

pro uživatele Domova, opět na zahradě budovy A.  

 

 

 

18. 5. 2020 „Hrajeme pod balkony“ – Sousedi ze 

Svinné 

Další ze série koncertů pod balkony, tentokrát 

s oblíbenou kapelou Sousedi ze Svinné. 
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28. 5. 2020 „Hrajeme pod balkony“ – Jabkancové Šlapeto 

Kvůli nepřízni počasí se muselo hudební 

vystoupení přesunout dovnitř budovy. 

Bohužel stále nebylo možné setkávat se ve 

větších skupinách, proto koncert proběhl 

formou přenosu  

do Domovního rozhlasu. Byla to premiéra 

nejen pro umělce, ale i pro uživatele. Vše se 

i přes složité podmínky podařilo a akce měla 

veliký úspěch. 

 

 

Individuální aktivity  

Kromě velkých kulturních akcí nebo 

skupinových aktivit probíhají v Domově i 

aktivity individuální na pokojích uživatel. 

Jednou z nich je trénink paměti, ke kterému 

se využívají různé pomůcky, pracovní listy, 

ale i společenské hry jako např. Pexetrio. 

 

 

 

10. 8. 2020 Anketa „Každá švestka má svou pecku, meruňka taky!“ 

Pro uživatele Domova jsme připravili anketu, 

jejímž cílem bylo správně tipovat, kolik 

meruňkových pecek je v zavařovací sklenici. 

Soutěže se mohli zúčastnit nejen senioři, ale  

i zaměstnanci Domova. Akce měla mnoho 

pozitivních ohlasů a 5 výherců. Každému 

z nich byl předán diplom za účast a sladká 

odměna. 
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25. 8. 2020 Hrajeme pod balkony – hudební 

skupina Karolína 

Hudební skupina Karolína vystupovala 

v českotřebovském Domově poprvé, ale do 

povědomí seniorů se zapsala na výbornou. 

Senioři chválili krásný hlas zpěvačky Romany 

Řehořové, i výběr písní, které si kapela pro 

koncert v Domově připravila. Na akci se přijeli 

podívat také uživatelé z českotřebovského 

Stacionáře, koncert navštívila i starostka 

České Třebové.  

 

16. 9. 2020 Hrajeme pod balkony – Skalický 

a Zoubek 

Vystoupení pánů Skalického a Zoubka bylo 

jedním z posledních koncertů roku 2020, které se 

hrály pod balkony Domova pro seniory. Počasí se 

vydařilo a na balkonech vládla veselá nálada. 

Tentokrát byl hudebním hostem houslista pan 

Chudý. 

 

 

 

30. 9. 2020 Dechovka – Koncert ke dni seniorů 

Toto byl již druhý koncert, který musel být kvůli 

špatnému počasí odehrán zdánlivě bez publika. 

Kapela dechovky, složená převážně z muzikantů 

Velkého swingového orchestru Česká Třebová, 

odehrála hodinový koncert přes mikrofon  

do domovního rozhlasu.  

Na pokojích u rádia si zpívali senioři společně 

s dechovkou a panem Petrem Skalickým, který 

zároveň koncert i moderoval. 
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13. 10. 2020 Tvořivá dílna – malování na kameny  

Za dodržení přísných hygienických opatření se 

nám podařilo uspořádat individuální tvořivou dílnu 

na pokojích uživatel – Malování na kameny. 

Uživatelky malovaly na kameny podzimní motivy, 

hlavně barevné listy.  

 

 

 

21. 10. 2020 Videohovory 

Po celý rok měli uživatelé Domova pro seniory 

možnost kontaktu s rodinou prostřednictvím 

videohovoru. Častěji tuto službu využívali v době, 

kdy byly zakázané návštěvy a videohovor tak byl 

jednou z mála možností, jak vidět své blízké. 

 

 

 

26. 11. 2020 Skupinová aktivita Bingo  

Po delší odmlce si mohly uživatelky opět společně zahrát Bingo. 

 

Vánoce 2021 

Mikulášská nadílka, zdobení stromečku i vánoční nadílka… to vše proběhlo tak, jak to zkrátka k Vánocům patří.  
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PROJEKTY A DALŠÍ SPOLUPRÁCE 

Projekt Giving Friday – Propojujeme generace 

V lednu roku 2020 se Domov pro seniory zařadil do projektu „Propojujeme generace“, který 

připravila společnost DM drogerie ve spolupráci s Orlickým deníkem. Cílem projektu bylo 

finančně podpořit spolupráci mezi generacemi dětí (mládeže) a seniorů.  

Českotřebovskému Domovu se podařilo v rámci projektu zvítězit a získat tím finanční částku 

ve výši 28 600 Kč.  

Tato mezigenerační spolupráce byla naplánována formou Tematických dnů, během kterých 

by navštívily Domov pro seniory třídy mateřských a prvního stupně základních škol. Děti by si 

společně se seniory vyzkoušely aktivity, kterými tráví uživatelé Domova svůj volný čas – 

skupinové cvičení, trénink paměti, tvořivá dílna, zpívání. Připraveny měly být i mimořádné 

akce – Sportovní den, Miniolympiáda, prezentace kompenzačních pomůcek a beseda se 

seniory. 

Bohužel kvůli pandemii koronaviru musely být tyto akce odloženy na dobu příznivější.  

 

Projekt Úsměv do schránky 

V rámci projektu Úsměv do schránky přicházely do Domova během celého roku pohlednice a 

přání z různých koutů ČR. Pohlednice byly kupované i ručně vyráběné, z dovolených, 

s motivy zvířat a pohádkových postav. Na jejich odesílání se podíleli dospělí i děti.  

Jedny z nejpovedenějších přáníček vyrobili pravděpodobně 

malí skauti – Vlčata a Světlušky z Litomyšle.  
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KONZUM – Společně za úsměv  

V roce 2020 se Sociální služby Česká Třebová – Domov pro seniory opět zařadily  

do grantového programu Společně za úsměv, jehož vyhlašovatelem bylo obchodní družstvo 

KONZUM, Ústí nad Orlicí.  

Ze sbírky Společně za úsměv získal Domov částku 5 434 Kč. Z těchto finančních prostředků 

bude zakoupeno 5 evakuačních podložek, které slouží k uchycení na spodní část matrace. 

Takto vybavenou matraci je možné v případě ohrožení života (např. požár) snadno přenášet  

i s uživatelem. Tyto podložky představují jedinečnou možnost rychlého a relativně pohodlného 

transportu s minimálními nároky na další vybavení. Stačí jen uchopit popruhy podložky a 

přenést uživatele i s matrací do bezpečí.  

 

Projekt Strom splněných přání a Ježíškova vnoučata 

V rámci projektu Strom splněných přání spolupracuje českotřebovský Domov pro seniory 

každoročně s Českým červeným křížem Ústí nad Orlicí. Přání seniorů jsou umístěna  

na vánočních Stromcích splněných přání, na kterých můžou dárci vybírat, kterého uživatele 

obdarují. Přání seniorů jsou v tomto projektu limitována částkou 500 Kč, tedy dárce by měl 

mít možnost dárek zakoupit do této ceny. 

Projekt Ježíškova vnoučata vznikl za podpory Českého rozhlasu. Je celorepublikový – 

mohou se do něj zapojit dárci z celé ČR, ale i ze zahraničí. Přání seniorů jsou zadávána  

do internetové databáze, odkud si dárce může vybírat podle ceny, nebo podle povahy přání. 

Přání mohou být buď materiální, nebo zážitková, lze obdarovat jednotlivce, nebo skupinu 

uživatel. 

V roce 2020 se podařilo díky projektu Ježíškova vnoučata navázat spolupráci se Spolkem 

otužilců Česká Třebová, jehož členové se rozhodli nejen za spolek, ale i jednotlivě obdarovat 

seniory českotřebovského Domova.  

 

Pirell s. r. o.  

Díky sponzorskému daru firmy Pirell s. r. o. byl do Domova pro seniory 

pořízen první polohovací vozík. Tento vozík je specifický tím, že nabízí 

možnost vypolohování téměř až do lehu. Slouží tedy primárně  

pro uživatele, kteří z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nemohou 

používat běžný vozík. Je vybavený abdukčním klínem, který zajišťuje 

vysokou míru bezpečnosti – zabraňuje „sklouznutí“ uživatele z vozíku. 
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SPOLU AŽ DO KONCE 

Začátkem září 2020 byla spuštěna výzva Nadačního 

fondu AVAST „Spolu až do konce“,  

do které jsme se zapojili s žádostí o grant na zavedení 

paliativní péče v Domově pro seniory Česká Třebová. 

Věříme, že každý člověk by měl dostat možnost 

svobodně se rozhodnout o tom, jak chce strávit závěr 

svého života a během naší praxe jsme se také 

opakovaně přesvědčili o tom, že naši senioři nechtějí 

být na své poslední dny odvezeni do nemocnic a 

umírat v pro ně neznámém prostředí.  

Přípravu projektu jsme nepodcenili a koncem listopadu 2020 jsme se dozvěděli, že jsme byli 

vybráni k podpoře jako jedno z 15 zařízení po celé ČR a současně jako jediné zařízení v rámci 

Pardubického kraje.  

Projekt „Spolu až do konce“ v rámci fondu Abakus (= nadační fond zakladatelů Avastu) bude 

v Domově pro seniory probíhat do konce roku 2022. Součástí projektu je vzdělávání 

pracovníků, spolupráce s mentorem, metodické vedení, zpracování plánu implementace 

paliativní péče a jeho následná realizace. Po zavedení paliativní péče v Domově pro seniory 

by tak uživatelé měli mít možnost svobodně se rozhodnout o tom, jak si přejí strávit své 

poslední dny a my budeme schopni jejich přáním plně vyhovět, to vše za současného 

budování dobrých vztahů a spolupráce s rodinami našich uživatelů. Realizace projektu zvýší 

kvalitu poskytovaných služeb v Domově pro seniory v průběhu celého pobytu uživatele 

v zařízení, včetně jeho posledních okamžiků.  

 

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2021 

• zvyšování kvality poskytované péče 

• modernizace vybavení 

• aktualizace vnitřních předpisů a postupů 

• nastavování postupů v rámci projektu „Spolu až do konce,“ příprava na plnou 

implementaci paliativní péče 

• realizace Tematických dnů v rámci projektu „Propojujeme generace“ 

• dobrovolnictví  
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 

 

 

 

adresa:  Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová 

kontakt:  465 503 311 (recepce) 

  465 503 456 (ředitelka) 

  465 503 402 (rezervace) 
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Domov pro seniory poskytuje pobytové odlehčovací sociální a zdravotní služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodů vyššího věku či zhoršeného zdravotního stavu a jejich situace vyžaduje nepřetržitou a 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby s cílem zajistit především jejich základní životní potřeby. Tyto pobytové 

Odlehčovací služby jsou poskytovány po časově omezenou dobu, nejdéle však po dobu 3 měsíců, kdy jinak péči a 

podporu zajišťuje rodina nebo blízká osoba a po přechodnou dobu tuto podporu a péči není schopna zajistit (např.  

v době nezbytného odpočinku nebo nemoci).  

 

CÍLE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

• zajistit základní životní potřeby (čistota, strava, oblékání, nezbytná zdravotní péče, orientace, komunikace a 

mobilita) uživatelů 

• pomocí skupinových i individuálních aktivit udržovat motorické, sociální a psychické schopnosti a dovednosti 

každého uživatele 

  

 

METODY PRÁCE 

 

• podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů, 

• neposkytovaní osobní asistence – nutnost smíření se s kolektivním soužitím, 

• individuální přístup ke každému uživateli v závislosti na jeho potřebách, zájmech a míře soběstačnosti, 

• respektování práv uživatelů, především práva na lidskou důstojnost, 

• respektování náboženského vyznání uživatelů. 

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA (okruh osob, kterým je služba určena) 

Sociální služby Česká Třebová poskytují pobytovou sociální službu – Odlehčovací služba – osobám, 

jejichž soběstačnost v oblastech péče o vlastní osobu (čistota, strava, oblékání, péče o zdraví, orientace, 

komunikace a mobilita) je snížena především z důvodu věku (od dovršení věku 60 let) tak, že nejsou zajištěny jejich 

základní životní potřeby. Z tohoto důvodu vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Služba je poskytována časově omezenou dobu, nejdéle po dobu 3 měsíců. Preferovány jsou osoby s trvalým 

bydlištěm v České Třebové a spádových obcích či s vazbou na rodinné příslušníky zde žijící. 
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VÝJIMKY Z POSKYTNUTÍ SLUŽBY 

Služba není poskytována v následujících případech: 

1. osoba žádá sociální službu, kterou neposkytujeme (nepatří do cílové skupiny), 

2. nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, 

3. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální 

služby: 

• zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, 

• osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo 

• chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, 

4. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí 

smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. 

 

 

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY 

Odlehčovací služba je umístěna ve 2 dvoulůžkových pokojích v 1. patře budovy A Domova pro seniory. 

Budova A 

• přízemí: recepce, bufet, kanceláře (ředitelka, ekonomický úsek, provozní, personální a mzdová účetní, 

sociální pracovnice), jídelna, ordinace lékaře, sesterna, kuchyň + sklady. 

• 1. patro: pokoje, místnost pro pohybové aktivity, knihovna, aktivizační pracovnice, zázemí PPOP 

• mezipatro – velká kulturní místnost, spojovací lávka s budovou B 

• 2. patro: pokoje, reminiscenční koutek, kulturní místnost s televizí a s výběhem pro králíka, audio-knihovna, 

zázemí PPOP 

• 3. patro: pokoje, kulturní místnost s televizí, zázemí PPOP 

• na jednotlivých patrech jsou společné koupelny vybavené vanami a zvedacím zařízením, široké chodby 

s posezením pro setkávání uživatelů; doprava mezi patry je zajištěna osobními výtahy 

Vybavenost pokoje – polohovací postel (mechanicky či elektricky polohovatelná lůžka s antidekubitními nebo 

zdravotními matracemi), noční stolek, pracovní stolek se zásuvkou, vestavná šatní skříň s uzamykatelným prostorem, 

skříňka na lůžkoviny, police, jídelní stůl s židlemi, telefon s přípojkou na internet, vlastní sociální zařízení s koupelnou, 

sprchovým koutem, malou kuchyňskou linkou a balkónem. 
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Vzhledem k vládním opatřením a povinnému vyčleňování tzv. COVID lůžek se v průběhu roku 2020 služba spíše 

neposkytovala. Přesto zájem o tento typ služby trvá a pro rok 2021 plánujeme plně obnovit provoz služby tak, aby 

sloužila potřebám, pro které byla registrována. I přes omezený provoz služby lze potvrdit, že služba je pro občany 

důležitá a má velký potenciál využití. Dokážeme poměrně pružně reagovat na potřeby pečujících osob, které mají 

zájem o dočasné umístění jejich blízkého do zařízení s celodenní péčí a někteří klienti si již službu sjednali opakovaně, 

což je důkazem toho, že jsou s poskytovanou službou spokojeni.  

 

Obložnost lůžek Odlehčovací služby za rok 2020 
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

 

 

 

 

 

adresa:  Masarykova 2100, 560 02 Česká Třebová (kancelář Pečovatelské služby) 

  Masarykova 1400, 560 02 Česká Třebová (Středisko osobní hygieny) 

kontakt:  465 503 456 (ředitelka) 

  465 503 511 (sociální pracovnice) 
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Posláním pečovatelské služby je pečovat o uživatele se sníženou soběstačností, kteří potřebují pomoc druhé osoby 

o svou osobu a domácnost tak, aby mohli co nejdéle zůstat v jejich přirozeném domácím prostředí a žít plnohodnotný 

život za důstojných podmínek. 

 

ZÁSADY A METODY PRÁCE 

• zachovávat lidskou důstojnost uživatelů 

• vycházet z individuálních potřeb uživatelů 

• aktivně působit na uživatele 

• podpořit uživatele v samostatnosti 

• motivovat uživatele 

• sociálně začleňovat uživatele 

• dodržovat lidská práva a základní svobody 

 

CÍL POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

• pomoc a podpora v činnostech, které sami uživatelé nezvládnou 

• předcházet sociálnímu vyloučení uživatele 

• podpora uživatele v přirozeném prostředí 

• podpora v uplatňování vlastních práv a povinností 

• zvyšovat kvalitu pečovatelské služby 

• stálý profesionální a kvalifikovaný tým pracovníků 

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

• senioři 

• osoby se zdravotním postižením 

Pečovatelská služba je poskytována především občanům města Česká Třebová a městských částí Česká Třebová 

(katastrální území Parník, Lhotka, Svinná, Kozlov, Skuhrov) 

 

VÝJIMKY Z POSKYTNUTÍ SLUŽBY 

Službu nelze poskytnout: 

• osobám při karanténě nařízené pro podezření z nákazy infekční chorobou a  

při samotném onemocnění touto chorobou 

• zdravým a soběstačným osobám, které se dokážou postarat o svou vlastní osobu a domácnost 

• osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje zdravotní péči či hospitalizaci  

ve zdravotnickém zařízení 

• osobám, které nezajistí bezpečné prostředí pro výkon pečovatelské služby 
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POSKYTOVANÉ ÚKONY 

• bezplatné sociální poradenství 

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – pomoc a podpora  

při podávání jídla a pití, při oblékání či svlékání, při prostorové orientaci, při přesunu 

na lůžko nebo vozík 

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – pomoc  

při úkonech osobní hygieny, při péči o vlasy a nehty, při využití WC 

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – dovoz nebo donáška jídla, pomoc 

při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití 

• pomoc při zajištění chodu domácnosti – běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc  

při zajištění velkého úklidu domácnosti, donáška vody, topení v kamnech včetně 

donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, běžné nákupy a pochůzky, velký 

nákup, praní a žehlení osobního nebo ložního prádla, popř. jeho drobné opravy 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovázení do školy, 

školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, k orgánům veřejné moci a do institucí 

poskytujících veřejné služby a doprovázení zpět 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTATIVNÍ ÚKONY 

• Krátkodobý a dlouhodobý dohled nad uživatelem 

• Doprava uživatelů 

• Obsluha domácího mazlíčka u obyvatel Domu s pečovatelskou službou 

• Použití vysavače Pečovatelské služby k úklidu u uživatele 

• Soukromé administrativní úkony 

• Telefonické hovory k vyřízení záležitosti uživatele 

• Kopie jídelního lístku 
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ČASOVÝ ROZSAH SLUŽBY 

Provozní doba terénní služby: 

PO-PÁ 06:30 – 20:30 hodin 

SO+NE 9:30 – 13:30 hodin 

Provozní doba ambulantní služby: 

PO-PÁ 6:30 – 20:30 

SO+NE – neposkytuje se 

 

Pečovatelská služba se poskytuje terénní formou – tzn., že 

pracovnice přímé péče dochází do domácnosti uživatele, kde 

poskytují nasmlouvané úkony. 

Uživatel také může za Pečovatelskou službou docházet 

(ambulantní forma). K ambulantní formě poskytování služby 

patří prádelna a žehlírna, kde se shromažďuje osobní a ložní 

prádlo uživatelů určené k vyprání a vyžehlení a středisko osobní 

hygieny. 

 

 

 

 

Středisko osobní 

hygieny (dále jen SOH) 

se nachází v přízemí 

zadního traktu Domu 

s byty zvláštního určení 

(tzv. Červeňáku) - 

Masarykova 1400, 

Česká Třebová. Zařízení 

je určeno seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří jsou uživateli 

Pečovatelské služby, a dále osobám, které potřebují pomoc druhé osoby při 

úkonech osobní hygieny nebo nemají ve své domácnosti vyhovující podmínky 

pro osobní hygienu.  SOH je vybaveno zvedací vanou, stropním zvedacím zařízením, sprchovým koutem, sprchovacím 

křeslem, umyvadlem, WC, vaničkou na nohy, vysoušečem vlasů, trojdílnou šatní skříní. 
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STATISTICKÉ ÚDAJE 

Nejmladším uživatelem služby je 48- letý muž, nejstarší klientkou je paní ve věku 99 let.  

Přehled klientů Pečovatelské služby podle pohlaví:  Přehled klientů podle stupně závislosti, od něhož se odvíjí  

výše příspěvku na péči, který uživatel pobírá a který je 

určen na úhradu úkonů Pečovatelské služby. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav uživatelů Pečovatelské služby v roce 2020 

celkový stav   180 

nárůst   32 

úbytek   42 

z důvodu: úmrtí 23 

  

odchod do 

pobytového 

zařízení 

12 

  

ukončení 

smlouvy ze 

strany 

poskytovatele 

1 

  

ukončení 

smlouvy na 

vlastní žádost 

uživatele 

6 

130
50

Struktura uživatelů podle 

pohlaví v roce 2020

Ženy Muži

132
22

17 7 2

Struktura uživatelů 

podle stupně závislosti v roce 2020

žádný I II III IV
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AKTIVITY 

Aktivity seniorů, kteří jsou klienty Pečovatelské služby, byly v roce 2020 velmi omezeny, a to v důsledku pandemie 

COVID-19. Nicméně uživatelé Pečovatelské služby se mohou stát členy Svazu tělesně postižených, Klubu důchodců, 

Svazu postižených civilizačními chorobami (Dia a Kardio klub), jejichž pravidelné schůze se v běžném režimu 

odehrávají ve společenské místnosti Domu s byty zvláštního určení, Masarykova 2100. Dále se mohou uživatelé 

Pečovatelské služby zúčastnit rukodělných aktivit, jež každý měsíc pořádá Klub Červenka finančně podporovaný 

městem Česká Třebová. Církev Římskokatolická a Evangelická zde slouží dvakrát za měsíc mše. Pravidelně, 

počátkem každého měsíce, mají uživatelé možnost využívat výpůjčních služeb Městské knihovny a 

konzultace/poradenství organizace AUDIOHELP, z.s., která zde poskytuje odborné služby sluchově postiženým 

občanům.  

Rok 2020 s sebou přinesl onemocnění 

COVID-19, které omezilo veškeré aktivity, 

veřejná setkávání, kulturní akce, církevní 

shromáždění aj. Nicméně i přes pandemii 

koronaviru se některým interpretům 

podařilo potěšit své posluchače. Dne 5. 5. 

2020 koncertoval pod okny Domů s byty 

zvláštního určení Masarykova 1400 a 2100 

zpěvák Michal Hrůza se svou kapelou 

Hrůzy.  

 

 

 

 

Dne 5. 5. a 2. 9. 2020 se na stejném místě – v parčíku 

pod balkóny u Domů s byty zvláštního určení 1400 a 

2100 – konal „Koncert pro radost“ folkové kapely 

Nahonem. 
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VYHODNOCENÍ SPOKOJENOSTI 

Uživatelé Pečovatelské služby obdrželi v prosinci 2020 dotazník spokojenosti s cílem získat 

zpětnou vazbu na kvalitu poskytované péče, kvalitu obědů, ceny služeb, případně s cílem 

zjistit požadavky a potřeby klientů. Rozdáno bylo celkem 130 dotazníků, vrátilo se jich 94. Až 

na několik výjimek z vyhodnocených dotazníků vyplynulo, že jsou klienti s Pečovatelskou 

službou spokojeni.  

Vedoucí Pečovatelské služby neevidovala za rok 2020 žádné stížnosti. Pochvaly od uživatelů 

služby či rodinných příslušníků byly zaznamenány, ve většině případů se tak ale stalo ústně 

při rozhovorech s pečovatelkami při poskytování péče či při jednání se sociálními 

pracovnicemi. Některé pochvaly a poděkování vyjadřují uživatelé nebo jejich rodiny 

prostřednictvím vánočních přání, Českotřebovského zpravodaje či příspěvků na sociálních 

sítích.  

 

ZHODNOCENÍ ROKU 2020 

I přes obtížnou situaci spojenou s onemocněním COVID-19 se nám podařilo zabezpečit chod 

Pečovatelské služby bez přerušení a péče byla poskytnuta všem, kteří ji potřebovali.  

V předchozích letech jsme pracovali na snižování počtu žadatelů o dovážku obědů. 

V případě, že žadatelova soběstačnost nevyžadovala pomoc pečovatelky v domácnosti a 

jednalo se pouze o zajištění dovážky oběda, odkazovali jsme na komerční služby, jejichž síť 

je v České Třebové hojně zastoupena. Smyslem bylo získat více pracovníků pro poskytování 

přímé péče, neboť počet žadatelů a uživatelů se sníženou soběstačností neustále přibývá.  

V roce 2020 jsme našeho záměru dosáhli. Původní dvě rozvozové trasy se čtyřmi 

pečovatelkami se podařilo snížit na jednu rozvozovou trasu se dvěma pečovatelkami. Zbylé 

dvě pečovatelky mohou poskytovat úkony přímé péče o uživatele (např. pomoc při úkonech 

osobní hygieny, podání jídla a pití, nákupy a pochůzky, úklid domácnosti).  

Nadto se podařilo začít organizovat práci tak, aby každá pečovatelka měla svůj okruh 

uživatelů, k nimž dochází, a buduje si s nimi a s jejich rodinami vztah založený na vzájemné 

důvěře a spolupráci. Tím dochází k tomu, že se důvěra v Pečovatelskou službu posiluje a 

přibývá úkonů přímé péče, které pro naše klienty vykonáváme. V tomto trendu budeme 

pokračovat i v následujícím roce.  
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PLÁN NA ROK 2021 

Již ve druhé polovině roku 2020 jsme nastolili změnu v zefektivnění a systematizaci péče  

u uživatelů, kdy každá pečovatelka pečuje o své stálé uživatele (dříve se personál u uživatelů 

střídal), pouze v případě nemoci, dovolené či personální krize ji zastupuje jiná pečovatelka. 

Smyslem tohoto řešení je navázání bližšího vztahu uživatele s pečovatelkou založeném  

na větší důvěře. Uživatel pak snáze vyjadřuje své potřeby a požadavky, spolupráce  

při poskytování péče je propracovanější, mohou společně s pečovatelkou organizovat 

poskytování úkonů, což vede k tomu, že péče je efektivnější, kvalitnější a komplexnější. 

V následujícím roce plánujeme tuto změnu více prohloubit, protože covidové období nám 

z důvodu personální krize příliš neumožnilo na novém systému zapracovat.  

Druhým cílem pro rok 2021 je další snižování počtu rozvážených obědů. Jakmile se nám 

podaří snížit počet rozvážených porcí alespoň na polovinu, bude tuto činnost schopna 

zabezpečovat pouze jedna pečovatelka a druhá se zapojí do přímé péče o uživatele. V tomto 

případě se jedná o dlouhodobější plán, který se bude prolínat i do dalších let.  
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TÝDENNÍ STACIONÁŘ 
  

 

 

 

 

adresa:  Lhotka 172, 560 02 Česká Třebová  

 

kontakt:  465 503 456 (ředitelka) 

  465 534 423 (vedoucí Týdenního stacionáře) 
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Posláním služby je poskytovat službu zaměřenou na podporu rozvoje schopnosti uživatelů, podporovat je 

v možnostech vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech, každého uživatele vést podle jeho 

zdravotních možností a schopností k co největší nezávislosti na pomoci druhé osoby a začleňovat uživatele  

do společenského prostředí. 

 

ZÁSADY A METODY PRÁCE 

• rozvoj soběstačnosti a samostatnosti v každodenním životě uživatelů 

• pomoc při prosazování zájmů 

• spolupráce s rodinami 

• individuální přístup, respekt k potřebám a přáním, napomáhání v plnění osobních cílů 

 

CÍLE 

• naučit zvládat běžné úkony péče o vlastní osobu, podporovat vlastní samostatnost, zvládat dovednosti 

běžného života jako je hygiena, úklid, praní, vaření, nakupování, cestování, hospodaření s penězi atd., 

• podporovat uživatele v udržování přirozené vztahové sítě – to je žít běžným, kvalitním způsobem života, 

využívat nabídku veřejných služeb v okolí stacionáře (obchody, pošta atd.) 

• respektovat svobodnou vůli i rozhodování ve výběru aktivit za předpokladu zachování práva na možnost volby 

a přirozeného života v bezpečném a domácím prostředí, 

• podporovat vztahy s rodinou a blízkými přáteli, organizovat společné akce, 

• podporovat zdravotní stav činnostmi pro udržení a zlepšení jejich pohybových schopností a dovedností 

prostřednictvím ergoterapie a individuálním přístupem, 

• udržovat dobrý psychický stav sociálně terapeutickými činnostmi (jak dle jejich výběru, tak i např. prvky 

dramaterapie, muzikoterapie), 

• navazovat na výsledky výchovně vzdělávacího procesu ve škole, upevňovat a rozvíjet dovednosti a vědomosti 

pomocí výchovně vzdělávacích činností, 

• umožnit seberealizaci uživatelů při ručních pracích a při výrobě výrobků dárkového charakteru, 

• podporovat zájmy uživatelů pomocí individuální a skupinové zájmové činnosti v oblasti sportovní a kulturní, 

• umožnit prezentaci dovedností a schopností uživatelů na veřejnosti 

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou služby jsou mladiství a dospělí obou pohlaví s mentálním, tělesným a zdravotním postižením  

ve věku 16 – 64 let, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby. Kapacita Týdenního stacionáře je 12 uživatelů.  

Týdenní stacionář je určen občanům České Třebové, při nenaplněné kapacitě lze přijímat klienty i z jiných obcí mimo 

okres Ústí nad Orlicí, především v rámci Pardubického kraje.  
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ČASOVÝ ROZSAH SLUŽBY 

Služba je poskytována celoročně v pracovní dny, a to od 6,00 hodin ráno prvního pracovního dne po víkendu 

(zpravidla pondělí) do 17,00 hodin posledního pracovního dne v týdnu (zpravidla pátek). Služba se neposkytuje  

v sobotu, v neděli a o svátcích. 

 

STATISTIKY 

Počet uživatelů v roce 2020     Věková struktura klientů v roce 2020 

 

 

 

 

 

 

     Průměrný věk klientů v roce 2020: 31 let 

Počet uživatelů služby v roce 2020 s příspěvkem na péči 

 

 

 

 

  

6

3

Muž

Žena

3

6

19 - 26

27 - 65

45%

33% 22%

IV.

III.

II.

I.

Bez příspěvku
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MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY 

Týdenní stacionář Česká Třebová se nachází na konci města Česká Třebová ve směru na Ústí nad Orlicí, je obklopen 

zahradou, ze které se přes lávku lze dostat na cyklostezku. Budova stacionáře je bezbariérová, dvoupodlažní 

s výtahem.  

Přízemí budovy: šatna uživatelů, šatna personálu, kuchyňka, herna, prádelna, koupelna + toalety uživatelů, 

kanceláře (vedoucí a aktivizační pracovnice), technické místnosti.  

1. patro budovy: pokoje uživatelů (6x dvoulůžkový pokoj), koupelna + toalety uživatelů, herna s kuchyňkou, 

tělocvična, relaxační místnost, toalety personálu.  

Vybavenost pokojů – postele, šatní skříně, noční stolek, psací stůl, židle 

Vybavenost heren – televizor, sedací souprava, rádio, pomůcky ke cvičení – gymnastické podložky, gymnastické 

míče, balanční podušky, ribstole, polohovací postel, masážní křeslo, jídelní zázemí.  

Vybavenost koupelny + toalety – 2x invalidní toaleta s umyvadlem, polohovací vířívá vana, vířivka na ruce a nohy, 

zdvihací zařízení.  

Vybavenost relaxační místnosti – vodní postel, válenda, 4x polohovací vak, optická vlákna a optické vejce, 

aromalampa, rádio s relaxační hudbou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavenost tělocvičny – rotoped, trampolína, žíněnka, pomůcky ke cvičení, stolní fotbal.  

V roce 2020 byla do Týdenního stacionáře zakoupena nová keramická pec.  
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Sociální služby Česká Třebová spolupracují od roku 2013 

s firmou KOMPAKT s. r. o. Poděbrady, která zapůjčila pro sociální 

službu Týdenní stacionář automobil Dacia Dokker. Toto vozidlo 

se využívá k dopravě uživatelů z jejich bydliště do Týdenního 

stacionáře a cestě zpět z Týdenního stacionáře domů. Dále 

automobil slouží k přepravě stravy z kuchyně Domova pro seniory 

do stacionáře. Uživatelé Týdenního stacionáře jsou automobilem 

dováženi také na kulturní a sportovní akce ve městě a okolí.  

 

 

AKCE REALIZOVANÉ PRO KLIENTY V ROCE 2020 

• Výlet do Brandýsa nad Orlicí 

• Karnevalové odpoledne 

• Návštěva Městské knihovny 

• Keramický kurz s paní Mutlovou (DDM) 

• Odpoledne na zahradě s opékáním vuřtů 

• Koncert kapely, co nemá jméno 

• Koncert pod okny Domova pro seniory – skupina 

Karolína 

• Ukončení prázdnin na zahradě s opékáním vuřtů 

• Světový den první pomoci v České Třebové 

• Výlet do rekreační oblasti Srnov 

• Halloweenský večer 

• Čertovská besídka 

• Vánoční besídka  

• Štědrovečerní večeře 
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VYHODNOCENÍ SPOKOJENOSTI 

Klienti Týdenního stacionáře, jejich rodinní příslušníci a praktikanti byli požádáni o vyplnění 

dotazníků a vyjádření názorů na kvalitu poskytované péče.  

Klienti uvedli, že jsou spokojeni s ubytování a zařízením svého pokoje. Stávající aktivity by 

doplnili o více mužských prací a muzikoterapii. Respondenti jsou také spokojeni s přístupem 

personálu.  

Zákonní zástupci jsou spokojeni s přístupem k uživatelům, s komunikací i s personálem 

Týdenního stacionáře (zde pouze navrhují rozšířit personál o mužský prvek). Spokojenost 

byla projevena s materiálním vybavením služby, s výjimkou jednoho respondenta, který 

poukázal na nevyhovující vůz Týdenního stacionáře, který není uzpůsoben pro přepravu 

vozíčkářů. Zákonným zástupcům vyhovuje časová dostupnost i lokalita, v které se stacionář 

nachází a uvítali by provoz Týdenního stacionáře i o víkendech.  

Praktikanti hodnotí službu jako kvalitní a žádný z uživatelů se jim nezmínil o stížnosti či 

připomínce, která by měla vliv na kvalitu námi poskytované služby. Přístup zaměstnanců 

k uživatelům je hodnocen kladně.   

V roce 2020 byla zaregistrována jedna ústní připomínka, kdy zákonný zástupce poukazoval 

na nevhodný automobil pro přepravu hendikepovaných.  

OBDOBÍ COVID-19 V TÝDENNÍM STACIONÁŘI 

Dle Usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2020 č. 239 o přijetí krizového opatření vláda nařídila 

poskytovatelům sociálních služeb (mj. § 47 Týdenní stacionář), od 18. března po dobu trvání nouzového stavu pozastavit 

činnost těchto služeb.  Od 25. května 2020 byla znovuobnovena činnost Týdenních stacionářů za přísných preventivních 

podmínek doporučených Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR. Organizace Sociální služby vydala pravidla  

pro potřeby poskytování sociální služby v době mimořádných opatření a s nimi spojených zvýšených hygienických 

opatření v souvislosti se šířením nákazy onemocnění COVID – 19. Pravidla pro pracovníky spočívala ve sledování 

zdravotního stavu (měření TT u klientů i pracovníků), nošení ochranných pomůcek (rukavice, respirátory, ochranné 

oděvy), organizace předávání a přebírání uživatelů, organizace dne a provozu (větrání, práce s klienty po skupinách, 

dezinfekce předmětů a prostor, rozestupy 1,5 m), organizace a hygiena při podávání stravy.  

Celou „covidovou“ situaci v roce 2020 naši uživatelé nesli velmi těžce, každá změna je pro naše klienty těžká a nabídka 

volnočasových aktivit, výletů, terapii nebyla touto situací plnohodnotná.  

 

PLÁN NA ROK 2021 PRO TÝDENNÍ STACIONÁŘ 

Klíčovým úkolem pro následující rok bude doplnění kapacit Týdenního stacionáře (kapacita 

12 lůžek, nyní obsazenost 9 lůžek). Z technické správy bude potřeba opravit budovu (roh 

promáčený od okapu). 
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Stravování 
Organizace má v zařízení Domova pro seniory vlastní kuchyň, ve které se připravují 

různé druhy jídel a diet. Kuchyň Domova zajišťuje celodenní stravování pro uživatele 

Domova pro seniory a klienty Týdenního stacionáře, dále zajišťuje stravování 

zaměstnanců příspěvkové organizace a obědy pro klienty Pečovatelské služby.  

Na úroveň a kvalitu poskytované služby dohlíží vedoucí stravovacího úseku, nutriční 

terapeutka a kuchaři.  

 Všechna jídla jsou připravována na základě zásad racionální výživy tak, aby byla 

nutričně plnohodnotná s dostatečným zastoupením kvalitních bílkovin, komplexních 

sacharidů, ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. 

Dle nutričních potřeb uživatelů se vaří strava racionální, diabetická, šetřící, diabetická 

šetřící. Zvláštní pozornost je věnovaná mechanicky upravené stravě. Velmi důležitá je 

kvalita potravin a surovin, které se používají k přípravě stravy, ty zajišťuje hospodářka 

od našich dodavatelů.  

Jídelní lístek sestavuje nutriční terapeutka ve spolupráci s vedoucí stravovacího 

úseku. Uživatelům Domova pro seniory a Týdenního stacionáře je strava podávána 

v rozsahu pěti jídel denně s možností výběru ze dvou variant hlavních jídel pětkrát 

týdně. Zaměstnanci organizace a klienti Pečovatelské služby mají také možnost 

výběru ze svou variant hlavního jídla. Třikrát do týdne je všem uživatelům podávána 

teplá večeře.  

Rozvoz na jednotlivá oddělení, na pokoje uživatelů, se realizuje pomocí nerezových 

regálových vozíků v izolačních tabletových systémech.  

Pro uživatele Domova pro seniory jsme připravili 

velikonoční, mikulášské a vánoční balíčky 

s cukrovím a ovocem. 

 

 

 

 
V roce 2020 bylo vydáno:             snídaní  34 685 

 obědů  66 768  
 večeří  34 716  
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Poděkování 
Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem, bez jejich podpory a přízně by bylo velmi těžké zajistit a garantovat 

dostupnou a kvalitní péči všem, kteří ji potřebují. Děkujeme za pomoc finanční, materiální i za podporu morální a 

psychickou. Věříme, že nám naši podporovatelé i nadále zachovají přízeň a my se na oplátku zavazujeme dále 

zkvalitňovat naše služby a udělat maximum pro spokojenost našich klientů.  

ZA VŠECHNY SLUŽBY V RÁMCI NAŠÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE DĚKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI 

NÁSLEDUJÍCÍM SUBJEKTŮM: 

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ 
PARDUBICKÝ KRAJ 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 

NADAČNÍ FOND ABAKUS 
MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

MĚSTO LANŠKROUN 
OBEC DLOUHÁ TŘEBOVÁ 

OBEC ŘETOVÁ 
OBEC SEMANÍN 

MĚSTYS CHROUSTOVICE 
OBEC PETROVICE 

MĚSTO LUŽE 
OBEC NOVÁ SÍDLA 

MĚSTO HORNÍ JELENÍ 
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 

Pirell s. r. o. 
dm drogerie markt s. r. o. 

Nadační fond AVAST 
Nadační fond STOP šikaně 

Nadace Charty 77 
HP TRONIC Zlín, spol. s r. o. p. Zdeněk Dušek 

KOMPAKT s. r. o. Poděbrady 
AUTO AS servis 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Česká Třebová 
Úřad práce 

příspěvkové organizace města Česká Třebová (mateřské a základní školy, ZUŠ, Městská knihovna, Městské muzeum, DDM) 
Audiohelp, z. s. 

Charitní ošetřovatelská služba 
Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí 

Komunitní centrum Petrklíč 
Pečovatelské služby Moravská Třebová, Lanškroun, Letohrad 

Klub Červenka 
Svaz tělesně postižených, Klub důchodců, Svaz postižených civilizačními chorobami 

Stacionář Ústí nad Orlicí 
Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí 

Univerzita Hradec Králové 
hudebníci vystupující na koncertech pod balkóny 

dobrovolníci 
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Kontaktní údaje 
 

 
Recepce 
T: 465 503 311 
 
JUDr. Magdaléna Zemková, Ph.D. 
ředitelka 
T: 465 503 456, M: 603 814 293 
E: reditelka@socialnisluzbyct.cz 
 
Ing. Jana Cempírková 
ekonomka, zástupkyně ředitelky 
T: 465 503 455, M: 736 518 030 
E: ekonom@socialnisluzbyct.cz 
 
Bc. Zuzana Šimková, DiS. 
sociální pracovnice – Domov pro seniory 
T: 465 503 403, M: 736 518 028 
E: socialni@socialnisluzbyct.cz 
 
Mgr. Zuzana Venclová, DiS. 
vedoucí úseku přímé obslužné péče, sociální pracovnice 
T: 465 503 440, M: 739 344 575 
E: soc.pracovnice@socialnisluzbyct.cz 
 
Helena Mechlová, DiS. 
vedoucí aktivizačního úseku 
T: 465 503 402, M: 739 580 232 
E: socialni-aktivizacni@socialnisluzbyct.cz 
 
Lucie Rolečková, DiS. 
Odlehčovací služba 
T: 465 503 402, M: 739 580 232 
E: aktivizacni-ct2@socialnisluzbyct.cz 
 
Klára Sontáková 
vedoucí zdravotního úseku  
T: 465 503 401, M: 739 344 576 
E: zdravotni@socialnisluzbyct.cz 

Mariana Valentová 
vedoucí stravovacího úseku 
T: 465 503 453, M: 736 518 043 
E: kuchyn@socialnisluzbyct.cz 
 
Roman Škeřík 
vedoucí provozního úseku 
T: 739 622 221 
E: provozni@socialnisluzbyct.cz 
 
Mgr. Linda Chadimová 
vedoucí Pečovatelské služby 
T: 465 503 511, M: 736 520 001 
E: pec.sluzba@socialnisluzbyct.cz 
 
Renata Pernfussová, DiS. 
sociální pracovnice – Pečovatelská služba 
T: 465 503 510, M: 604 308 872 
E: pec.sluzba.socialni@socialnisluzbyct.cz 

 

Veronika Synková, DiS. 
vedoucí Týdenního stacionáře, sociální 
pracovnice 
T: 465 534 423, M: 736 509 768 
E: stacionar@socialnisluzbyct.cz 
 
Ivana Zedníková 
personalistka 
T: 465 503 457, M: 730 801 244 
E: personalni@socialnisluzbyct.cz 
 
Kamila Pucholtová 
pokladní, pracovnice spisové služby (datová 
schránka) 
T: 465 503 415, M: 731 648 300 
E: pokladni@socialnisluzbyct.cz 
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Sociální služby Česká Třebová 
 
zřizovatel: Město Česká Třebová 
právní forma: příspěvková organizace 
sídlo: Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová 
IČ: 70933341 
ID: ef3k7w9 
statutární orgán: JUDr. Magdaléna Zemková, Ph.D., ředitelka 
 
Domov pro seniory (Bezděkov 918, Česká Třebová) 
Pečovatelská služba (Masarykova 2100, Česká Třebová) 
Středisko osobní hygieny (Masarykova 1400, Česká Třebová) 
Týdenní stacionář (Lhotka 172, Česká Třebová) 
Odlehčovací služba (Bezděkov 918, Česká Třebová) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V České Třebové dne 15. 7. 2021 
vypracoval kolektiv zaměstnanců příspěvkové organizace Sociální služby Česká Třebová 
schválila JUDr. Magdaléna Zemková, Ph.D., ředitelka  
č. j. 1094/2021/SSČT 


