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Úvodní slovo ředitelky 
Vážené dámy, vážení pánové, 

další rok utekl jako voda a v rukou držíte Výroční zprávu příspěvkové organizace Sociální 

služby Česká Třebová za rok 2021. Zpráva obsahuje informace o činnosti a hospodaření 

organizace a je třeba předeslat, že i tento rok byl ještě do značné míry ovlivněn pandemií 

COVID-19, která naše služby zasáhla nejvíce v úvodních měsících roku. I přes to jsme udělali 

maximum pro to, aby se život v našich službách opět začal vracet do „starých kolejí“ a mohli 

jsme se věnovat tomu, pro co jsme zřízeni – péči o ty, kteří naši pomoc potřebují.  

Nemohu na tomto místě nezmínit, jak moc si vážím všech zaměstnanců, kteří i přes trvající 

nepříznivou situaci nezapomněli, že jejich práce je posláním, a byli tu pro naše klienty, pro 

které často představovali jedinou možnost osobního kontaktu. Děkuji za to všem! Současně 

je třeba poděkovat všem, kteří nás během uplynulého období podporovali, ať ekonomicky 

nebo materiálně, či povzbuzením a dodáním odvahy.  

Rok 2021 nebyl jednoduchý, ale byl lepší než jeho předchůdce. Mohli jsme se začít potkávat, 

podat si ruce a společně trávit čas, ač ještě stále s obličeji halenými respirátory. V létě jsme 

si užili sérii koncertů pod balkóny, oslavili jsme společně 20 let od vzniku naší příspěvkové 

organizace a na Vánoce jsme si všichni přáli zdraví a nový rok, který nám umožní sundat 

respirátory a věnovat se zase všemu naplno.  

Přeji nám všem, zaměstnancům i uživatelům našich služeb, hlavně to zdraví, a těším se na 

shledání v roce 2022! 

 

 

 

JUDr. Magdaléna Zemková, Ph.D. 

„Nic neběží 

rychleji než léta“ 
Publius Ovidius Naso 
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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. 2021: 100 

(z toho 7 zaměstnanců v kategorii ZTP a 17 zaměstnanců na zkrácený úvazek) 

přepočtený úvazek:    94,637 

 
Složení úvazků v jednotlivých profesích:  
      

vedoucí pracovníci  7 
všeobecné sestry  8,5 
nutriční terapeutka  1  
sociální pracovnice  3,5        
    (z toho Domov pro seniory 1,5, Pečovatelská služba 1,5,  
    Týdenní stacionář 0,5) 
přímá obslužná péče  34,95 
    (z toho Domov pro seniory 29,95, Týdenní stacionář 5) 
aktivizační pracovnice  2,5           
    (z toho Domov pro seniory 3, Týdenní stacionář 1) 
terénní pečovatelky  6 
THP    3,25 
provozní pracovníci  27,937 (vč. 1 v projektu VPP) 
 

Z celkového počtu zaměstnanců pracuje na směny 57 pracovníků.  

 

Celkový údaj o průměrných platech 

 Celkem 

Průměrný hrubý měsíční plat 33 173,- 

 

 

Celkový údaj o vzniku a skončení PPV 

 Počet 

Nástupy 23 

Odchody (z toho 3 do důchodu) 24 
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Hospodaření organizace v roce 2021 
 

 

  
 

 

 

 

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

Příspěvek od zřizovatele na provoz 10 570 000,00 Kč 

Investice zřizovatele vč. oprav a údržby       916 364,20 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

HOSPODAŘENÍ hlavní činnost   

celkové náklady                          67 812 429,16 Kč  

celkové výnosy                          67 812 429,16 Kč  

HV                                               -  Kč  

  
HOSPODAŘENÍ doplňková činnost   

celkové náklady                               299 889,13 Kč  

celkové výnosy                               300 055,00 Kč  

HV 165,87 Kč 

  

  
Vyplaceno na platy, náhrady platů, učně                          38 785 000,00 Kč  

Vyplaceno na DPP, DPČ                               457 163,00 Kč  
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ZDROJE FINANCOVÁNÍ   
DOMOV PRO SENIORY   

účelová dotace Pardubický kraj                          16 955 000,00 Kč  

zřizovatel Město Česká Třebová                            6 308 565,04 Kč  

dotace od obcí                                   2 000,00 Kč  

úhrady od uživatelů služby                          17 908 961,00 Kč  

fondy zdravotních pojišťoven                            5 191 101,90 Kč  

jiné zdroje                            7 338 585,30 Kč  

  

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA  

účelová dotace Pardubický kraj  616 000,00 Kč 

zřizovatel Město Česká Třebová  325 698,96 Kč 

úhrady od uživatelů služby  328 826,00 Kč 

jiné zdroje  272 579,00 Kč 

    

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA   

účelová dotace Pardubický kraj                            1 894 000,00 Kč  

zřizovatel Město Česká Třebová                            2 729 585,36 Kč  

úhrady od uživatelů služby                            1 927 861,42 Kč  

jiné zdroje                               848 596,17 Kč  

    

TÝDENNÍ STACIONÁŘ   

účelová dotace Pardubický kraj                            1 874 000,00 Kč 

zřizovatel Město Česká Třebová                            1 206 150,64 Kč 

úhrady od uživatelů služby                            1 341 027,07 Kč  

jiné zdroje                               743 891,30 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 a na testování návštěv antigenními testy, dotace 

Úřadu práce na pracovní místa VPP (veřejně prospěšné práce), fakultativní činnosti, stravné zaměstnanců, 

čerpání fondů na finanční a věcné dary, dary a dotace od ostatních obcí, jejichž občané jsou našimi 

klienty/uživateli, doplatky z kvalifikačních dohod při ukončení pracovního poměru.  
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Vlastní investice a nákup majetku v roce 2021 

 
V roce 2021 nebyly pořízeny žádné investice.  

Pečovatelská služba 

Byla podána žádost o dotaci, neboť v roce 2022 plánujeme zakoupit nový automobil pro 

terénní Pečovatelskou službu a toto vozidlo bude hrazeno z dotačního titulu REACT EU. 

Podmínkou čerpání dotace je předchozí nákup automobilu z vlastních zdrojů, dotace se 

poskytuje v režimu ex post. Podmínkou přidělení dotace je, že vozidlo bude splňovat 

nízkoemisní limity, tudíž se bude muset jednat o automobil s hybridním motorem, jehož cena 

se pohybuje okolo 1 mil. Kč. 

Domov pro seniory 

Pro zkvalitnění péče o uživatele Domova pro seniory byl pořízen drobný hmotný majetek 

(elektrická polohovací lůžka, klozetová křesla, antidekubitní matrace, koupací vaky, 

evakuační podložky pro lůžka na budově B). 

Zdravotní úsek byl vybaven zejm. kyslíkovým koncentrátorem, tonometry a teploměry 

(pravidelné měření teploty a tlaku uživatelů, pravidelné měření teploty zaměstnanců a 

návštěv). Z důvodu prevence proti šíření pandemie Covid-19 byly pořízeny 4 ozónové 

generátory a 2 sterilizátory vzduchu.  

 

Týdenní stacionář 

Pro uživatele Týdenního stacionář byla pořízena zahradní houpačka.  

Za majetek do 40.000,- Kč bylo uhrazeno celkem ve všech službách cca 1.095.000,- Kč. 

Vlastní opravy, rekonstrukce a obnova v roce 2021 

• služební automobily   95 578,00 Kč 

• vybavení a stroje    191 810,00 Kč 

(kuchyň, prádelna, oddělení uživatelů, výtahy) 

• malování     86 372,00 Kč 

• ostatní      95 135,00 Kč 

(vč. oprav elektroinstalace) 

 

opravy celkem:    468 895,00 Kč 
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Investice zřizovatele v roce 2021 

Domov pro seniory 

V budově A byla provedena výměna tlačítek a optického rámu u velkého (evakuačního) 

výtahu, byly vyměněny vodovodní baterie na pokojích uživatelů a proběhla instalace 

dorozumívacího zařízení ve výtahu. Na budově B byla provedena oprava střechy, oprava 

stropů, omítek a výmalba chodby v přízemí a několika pokojů uživatel. V exteriéru budovy 

došlo k opravě dřevěného přístřešku a ocelového schodiště nouzového východu. Z důvodu 

opakovaných havárií vody byly provedeny vodoinstalační práce a opravy rozvodu TUV. 

Byla rozpracována Studie přístavby Domova pro seniory (blok C). 

Zřizovatel investoval do oprav a údržby v Domově pro seniory 892.164,20 Kč. 

 

Týdenní stacionář a Pečovatelská služba   

Byly zpracovány monitorovací zprávy ohledně udržitelnosti projektů (Pečovatelská služba - 

SOH (středisko osobní hygieny), Týdenní stacionář – koupelna). 

Celková částka 24.200 Kč. 

 

Plány oprav a rekonstrukcí na rok 2021 

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

pro seniory.“ V roce 2021 byla připravena studie řešení nového objektu v areálu společnosti 

Böhm Plast, který Město Česká Třebová zakoupilo do svého vlastnictví a počítá s ním pro 

rozvoj sociálních služeb. V roce 2022 by měla být tato studie z naší strany připomínkována a 

měly by být zahájeny práce na zpracování projektového dokumentace.  

Naplánovány jsou další opravy na budově B Domova pro seniory, které jsou bezpodmínečně 

nutné pro zachování provozuschopnosti staré budovy. Tyto opravy často vycházejí 

z havarijního stavu, tedy nelze předem určitě jejich rozsah. Na budově A je počítáno se 

zahájením oprav balkónů.  
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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 klidném 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 

Informace o klientech ke dni 31. 12. 2021 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

Obložnost lůžek za rok 2021 (průměrná obložnost v roce 2021: 92,7%) 
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ZDRAVOTNÍ A PŘÍMÁ PÉČE 

Na úseku zdravotní péče pokračovala spolupráce se společností Všeobecný lékař s. r. o., 

která byla sjednána v říjnu 2020, a do našeho zařízení v rámci této spolupráce dochází 

pravidelně na návštěvní službu (tzv. vizitu) MUDr. Miroslav Blanař. Odborná vyšetření se 

provádějí i nadále v ambulancích lékařů – specialistů.  

Zdravotnickou péči v Domově pro seniory poskytovalo 8 všeobecných sester (vč. 1 vedoucí 

zdravotního úseku a 1 rehabilitační sestry) 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 izolace. 

Zaměstnanci pracovali v ochranných pomůckách, aby předcházeli šíření onemocnění, přesto 

se nemoc rozšířila a postupně zasáhla téměř celé zařízení, a to v okamžiku, kdy začaly 

probíhat první vlny očkování proti COVID-19. Na očkování tedy bylo třeba počkat, ale zájem 

o něj byl následně velký.  

 

KULTURNÍ AKCE A SKUPINOVÉ AKTIVITY  

Úvodní měsíce roku 2021 byly ovládány pandemií COVID-19, která ovlivnila pořádání 

kulturních akcí a skupinových aktivit v Domově. I přes mnohá omezení se podařilo v Domově 

zachovat poměrně bohatý kulturní program. V lednu a únoru probíhaly aktivity pouze na 

pokojích uživatelů, aktivizační úsek se kromě toho ještě více zaměřil na zprostředkování 

videohovorů, které umožňovaly zachovat kontakt seniorů s jejich blízkými.   

Dne 10. 3. 2021 to byl přesně rok od chvíle, kdy jsme poprvé museli uzavřít Domov pro seniory 

návštěvám, a to kvůli covidovým opatřením. U příležitosti tohoto výročí připravil aktivizační 

úsek v kapli Domova výstavu Rok 2020 ve fotografii, která mapovala akce pro seniory 

konané v Domově v prvním „covidovém“ roce.  
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Souběžně s výstavou probíhala i další vzpomínková akce: 

Srdíčková výzva. Zaměstnanci i uživatelé měli možnost nalepit 

si na respirátor černou samolepku s červeným srdíčkem. Černá 

symbolizovala vzpomínku na ty, kteří nás během roku 2020 a 

počátkem roku 2021 opustili, srdíčko uprostřed bylo symbolem 

všech, kteří tu jsou s námi nadále a potřebují naši péči, a 

současně bylo i symbolem naděje v lepší časy. 

 

 

 

V průběhu složité doby nám vyšla vstříc i paní Klusoňová z Městské knihovny. 

Podle přání našich uživatel nachystala knihy, které poté přivezla do Domova pro 

seniory. 

 

 

Když se zjara situace pomalu stabilizovala, znovu jsme se začali 

věnovat společným aktivitám. Senioři navštívili výstavu 

v českotřebovském muzeu – 50 + 1 Českotřebovská zákoutí. Na 

fotografiích Martina Šebely si mohli prohlédnout známá místa České 

Třebové a zavzpomínat na dobu svého mládí.  

Uskutečnil se také výlet do Kulturního centra, kde uživatelé shlédli 

výstavu keramiky žáků Základní umělecké školy.  
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Pořádání koncertů „Pod balkóny“ se už stalo příjemnou letní 

tradicí. V roce 2021 se podařilo uspořádat 9 koncertů, z nichž 

venku nakonec proběhlo šest akcí, tři vystoupení musela být 

z důvodu špatného počasí odehrána přes domovní rozhlas.  

Během léta se v Domově vystřídalo sedm kapel - pánové 

Skalický, Zoubek a Jabkancové Šlapeto, kapela Karolína, 

S.E.D. – Sešlost elektrického dědka, 375 m. n. m., Sousedi ze 

Svinné, Nahonem a Malá dechová hudba Kulturního centra 

Česká Třebová. 

 

 

 

V druhé polovině roku proběhla 

v Domově pro seniory ve 

spolupráci s Národním muzeem 

Praha série putovních výstav 

s názvem Do Muzea? Třeba 

hned! Výstavní panely, které 

Národní muzeum Domovu 

zapůjčilo, byly umístěny v kapli 

Domova. Pro uživatele byla 

připravena čtyři témata – 

Rusalka, Karel IV, Fenomén 

Masaryk a Sametová revoluce. 
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Obyvatelé Domova pro seniory se stali modely a modelkami pro 

fotoaparát profesionálního fotografa Radka Mrštného. Navštívil 

skupinové aktivity seniorů – cvičení, Bingo, posezení v bufetu při 

odpolední kávičce, nebo na pivu, zachytil uživatelky při odpočinku 

na zahradě a další momentky z každodenního života seniorů 

v Domově.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Den seniorů, 1. října, jsme společně oslavili 20. výročí založení příspěvkové 

organizace Sociální služby Česká Třebová. Oslavy zahájila vernisáž fotografií 

Radka Mrštného zachycujících uživatele Domova při jejich každodenních 

aktivitách. K poslechu a dobré náladě přišla zahrát Malá dechová hudba 

Kulturního centra. Pro uživatele i zaměstnance bylo nachystáno drobné 

občerstvení. Sociálním službám přišli k tomuto jubileu pogratulovat i zástupci 

Města Česká Třebová. 
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Koncem roku navštívil Domov pro seniory 

Mikuláš. Každému předal balíček 

s nadílkou, a nebyl na to sám. Domovem 

procházeli hned tři Mikulášové v doprovodu 

andělek a čertic! Na pokojích zavládla 

sváteční atmosféra plná dobré nálady. 

Mikulášové nenadělovali jen dobroty, ale 

také, a to hlavně, úsměvy na tvářích seniorů. 

 

 

 

 

K Vánocům v Domově kromě Mikuláše neodmyslitelně patří 

společné strojení vánočního stromu u recepce, kdy se 

uživatelé sejdou a společně, při poslechu koled, nazdobí 

rostlý stromek… 

 

 

 

… a samozřejmě dárky. Letos měli uživatelé pod 

stromečkem hlavně kosmetiku. Ten, kdo si napsal Ježíškovi, 

se mohl těšit i na svetřík, halenku, nebo třeba kulmu na 

vlasy. 
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PROJEKTY A DALŠÍ SPOLUPRÁCE 

Darem z Nadačního fondu Českého 

rozhlasu jsme dostali mobilní bylinkovou 

zahrádku. Naše seniorky se pak s radostí 

ujaly osázení a také poslepu poznávaly, 

jaké bylinky jim v zahrádce dělají radost.  

 

 

 

 

Z grantového programu „Společně za úsměv“ jsme 

zakoupili 5ks evakuačních podložek pro budovu B.  

 

 

 

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. Bližší informace zde: https://jeziskovavnoucata.rozhlas.cz/ 
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SPOLU AŽ DO KONCE 

V roce 2021 jsme se plně zapojili do aktivity 

vyplývajících z účasti v projektu Nadačního fondu 

ABAKUS Spolu až do konce.  

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 zvyšuje kvalitu poskytovaných 

služeb v Domově pro seniory v průběhu celého pobytu uživatele v zařízení, včetně jeho 

posledních okamžiků.  

 

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2022 

• zvyšování kvality poskytované péče 

• modernizace vybavení 

• aktualizace vnitřních předpisů a postupů 

• příprava na plnou implementaci paliativní péče 

• zapojení do projektu MAS Orlicko (Podpora hospicové a paliativní péče 

v sociálních službách)  

• realizace Tematických dnů v rámci projektu „Propojujeme generace“ 

• podpora 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 2021 služba spíše 

neposkytovala, proto v roce 2021 evidujeme nízkou obložnost. Přesto zájem o tento typ služby trvá a pro rok 2022 

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 (průměrná obložnost v roce 2021: 29,9%) 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  

  

 

  
26 

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 

 

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. 
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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. 

 

 

STATISTICKÉ ÚDAJE 

Nejmladší klientkou služby, ke které pečovatelky denně dojíždí, je 46- letá žena. 

Nejstarším klientem pak je muž 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. 

  

45

117

Struktura uživatelů podle 
pohlaví v roce 2021

Muži Ženy

122

20

16

3 1

Struktura uživatelů podle 
stupně závislosti 

v roce 2021

Žádný I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň
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AKTIVITY 

Letošní rok s sebou z důvodu pokračující pandemie Covid-19 přinesl omezené množství aktivit. Z veřejných 

vystoupení se nám podařilo uskutečnit pouze koncert folkové skupiny Nahonem, která zahrála a zazpívala pod 

balkony Domů s byty zvláštního určení, Masarykova 2100 a 1400.  

 

 

 

Dále koncert 

tříčlenné hudební 

skupiny Dtrio, který 

se konal rovněž pod 

balkóny obou 

Domů.   

 

Za standartní „nekovidové“ situace se uživatelé pečovatelské služby, kteří jsou členy Svazu tělesně postižených, Klubu 

důchodců či Svazu postižených civilizačními chorobami (Dia a Kardio klubu), mohou účastnit pravidelných schůzí klubů, 

které se konají ve společenské místnosti Domu s byty zvláštního určení, Masarykova 2100 (tzv. Žluťáku).  

Stav uživatelů Pečovatelské služby v roce 2021 

celkový stav   162 

nárůst   29 

úbytek   38 

z důvodu: úmrtí 19 

 
odchodu do 

pobytového 

zařízení 

11 

  

ukončení 

smlouvy ze 

strany 

poskytovatele 

2 

  

ukončení 

smlouvy na 

vlastní žádost 

uživatele 

5 

  

uplynutím doby 

určité, na kterou 

byla smlouva 

uzavřena 

1 
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Dále se mohou zúčastnit rukodělných aktivit, jež každý měsíc pořádá Klub Červenka finančně podporovaný městem 

Česká Třebová. Město Česká Třebová také zajistilo součinnost se Základní uměleckou školou, každý měsíc žáci ZUŠ 

pořádají hudební nebo hudebně-dramatická vystoupení ve společenské místnosti Domu s byty zvláštního určení. Církev 

Římskokatolická a Evangelická zde slouží jednou za 14 dní mše a každý měsíc zde probíhá knihovní výpůjční služba. 

Pravidelně, počátkem každého měsíce, mají uživatelé pečovatelské služby i široká veřejnost možnost využívat služby 

neziskové organizace AUDIOHELP, z.s., která ve společenské místnosti Domu s byty zvláštního určení poskytuje 

odborné služby sluchově postiženým občanům. Paní starostka svolává každé tři měsíce schůze obyvatel Domů s byty 

zvláštního určení 2100 a 1400, aby zjistila spokojenost, problémy, trápení, požadavky obyvatel obou Domů a mohla 

následně tyto k jejich spokojenosti řešit. V roce 2021 byly v důsledku nepříznivé koronavirové situace veškeré aktivity 

omezeny nebo zrušeny.   

 

VYHODNOCENÍ SPOKOJENOSTI 

Uživatelé Pečovatelské služby obdrželi začátkem prosince 2021 dotazník spokojenosti s cílem získat zpětnou vazbu 

na kvalitu poskytované péče, kvalitu obědů, ceny služeb, případně s cílem zjistit požadavky a potřeby uživatelů. 

Rozdáno bylo celkem 110 dotazníků, vrátilo se jich 83. Až na několik málo výjimek z vyhodnocených dotazníků 

vyplynulo, že uživatelé jsou s kvalitou služeb, kvalitou stravy i stanovenými cenami za úkony spokojeni. 

 

Vedoucí Pečovatelské služby neevidovala za rok 2021 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 2021 

I v letošním roce se nám přes situaci komplikovanou onemocněním COVID-19 podařilo udržet chod Pečovatelské 

služby bez přerušení a péče byla poskytnuta všem, kteří ji potřebovali. Omezení se týkalo pouze odpolední směny, 

která byla z důvodu personální krize zrušena, aby mohla být posílena ranní směna a v některých náročných obdobích 

roku musel být pozastaven příjem nových žadatelů. Na druhou stranu uzavřela Pečovatelská služba několik smluv o 

poskytování pečovatelské služby ústní formou pro obyvatele města Česká Třebová, kteří se ocitli v karanténě a 

potřebovali zabezpečit potraviny.   
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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. 

Již v roce 2020 jsme našeho záměru dosáhli - původní dvě rozvozové trasy se čtyřmi pečovatelkami se podařilo snížit 

na jednu rozvozovou trasu se dvěma pečovatelkami, což směřovalo k získání dvou pečovatelek pro poskytování 

úkonů přímé péče o uživatele (např. pomoc při úkonech osobní hygieny, podání jídla a pití, nákupy a pochůzky, úklid 

domácnosti). 

A v roce 2021 jsme v tomto záměru pokračovali, abychom snížili stav rozvážených obědů na počet, který bude 

schopna rozvézt jedna pečovatelka a druhá by se věnovala přímé péči o uživatele. Přes veškerou snahu se nám 

nepodařilo snížit počet obědů natolik, aby jejich rozvoz byla schopna zajistit jedna pečovatelka.  

Nadto pokračujeme v organizaci práce tak, aby každá pečovatelka měla svůj stálý okruh uživatelů, a budovala si 

s nimi vztah založený na hlubší důvěře, což zlepšuje vzájemnou spolupráci, soulad, komunikaci či vyjadřování potřeb 

a dojednávání úkonů. Tento systém byl nastolen již v roce 2020 a ukázal se jako efektivní, proto pokračujeme v jeho 

udržení v praxi.  

 

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 

V roce 2021 využívalo služeb Týdenního stacionáře 9 klientů.  

Věková struktura klientů v roce 2021           Poměr mužů a žen v roce 2021 

 

Struktura klientů dle výše pobíraného příspěvku na péči: 

 

  

11%

89% 19 - 26

27 - 65

67%

33%

Muž

Žena

45%

44%

11%

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.  
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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 2021 

• Karneval s vyhlášením nejlepší masky a diskotékou 

• Čarodějnice s opékáním buřtů a tradičním pálením 

• Procházka naučnou stezkou k totemu v rekreační oblasti Srnov 

• Výlet do Litomyšle s návštěvou muzea a klášterních a 

zámeckých zahrad 

• Oslava narozenin 

s koncertem na zahradě 

 

 

• Návštěva českotřebovského muzea – výstava „Do plavek!“ 

• Výlet Na Hory 

• Koncert pod balkóny Domova pro seniory (Malý dechový 

orchestr) 

• Výlet do Častolovic s návštěvou zámku a minizoo 

 

• Mezinárodní den první pomoci na Starém náměstí s možností 

vyzkoušet si první 

pomoc a prohlídkou 

policejního a 

záchranářského vozidla 
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• Bowling Radava Ústí nad Orlicí 

• Integrační den v Ústí nad Orlicí – hudební vystoupení našich  

    klientů a prezentace služby 

 

 

 

 

 

 

• Výlet do Hylvát – Kavárna Karolína 

• Miniolympiáda v Domově pro seniory 

• Haloweenský večer 

• Ples Berenika Vysoké Mýto pořádaný 

společností Berenika, o. p. s.  

 

• Andělská besídka 

• Vánoční výstava v Kulturním centru 

• Štědrovečerní večeře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ SPOKOJENOSTI 

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

názorů na kvalitu poskytované péče.  
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Klienti uvedli, že jsou spokojeni s ubytování a zařízením svého pokoje. Stávající aktivity by doplnili o více mužských 

prací. Jeden z respondentů by si přál méně sladkých jídel. Všichni respondenti jsou také spokojeni s přístupem 

personálu.  

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

stacionáře (zde pouze navrhují rozšířit personál o mužský prvek). Volnočasové aktivity by doplnili o rehabilitaci a 

plavání. Spokojenost byla projevena s materiálním vybavením služby. Zákonným zástupcům vyhovuje časová 

dostupnost i lokalita, v které se stacionář nachází. Jeden ze zákonných zástupců uvedl, že mu v tomto roce chyběly 

společné schůzky a aktivity, které jsme bohužel nemohli zrealizovat z důvodu epidemie covid-19. Jeden 

z respondentů do dotazníku věnoval písemné poděkování pracovníkům.  

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, rodinně.  

poděkování personálu Týdenního stacionáře   připomínka 

 

 

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.  

Stravování je poskytováno podle zásad zdravé výživy a svým složením, množstvím a 

úpravou je přizpůsobeno věku a zdravotnímu stavu uživatelů a je nedílnou součástí 

poskytovaných služeb.  

Uživatelům Domova pro seniory a Týdenního stacionáře zajišťujeme celoročně celodenní 

stravování. Jídelní lístek sestavuje nutriční terapeutka a vedoucí stravovacího úseku. Strava 

se podává 4x denně (snídaně + přesnídávka, oběd, svačina, večeře). 5 dní v týdnu je možný 

výběr ze dvou variant hlavních jídel pro uživatele s racionální stravou. 3x týdně mají senioři 

sladkou snídani formou sladkého pečiva. K hlavnímu jídlu jsou často podávány saláty 

z čerstvé zeleniny, sterilizovaná a čerstvá zelenina i kompoty. 3x do týdne je uživatelům 

podávána teplá večeře. Skoro denně se uživatelům podává čerstvé ovoce. Moučník 

k hlavnímu jídlu je podáván k nedělnímu obědu. Ke každému jídlu je denně k dispozici 

několik druhů teplých a studených nápojů. Uživatele si svobodně volí místo konzumace 

stravy. V období pandemie covidu-19 byla strava podávána na pokojích klientů v izolačních 

tabletových systémech. 

V kuchyni stravovacího úseku jsou připravovány tyto druhy diet: 

 1. racionální dieta (D3) - základní dieta pro uživatele bez dietního omezení, 

 2. šetřící dieta (D2) - podává se uživatelům s poruchami gastrointestinálního traktu, 

     strava je připravována s omezeným množstvím tuků a nenadýmavých potravin,  

 3. diabetická dieta (D9) – podává se při onemocnění diabetes mellitus,  

 4. diabetická šetřící dieta (D9S) – podává se uživatelům s diabetem a s poruchami 

     zažívacího traktu. 

Má-li uživatel problémy s kousáním nebo polykáním, strava je mechanicky upravována a 

podávána uživatelům v mleté nebo mixované formě. 

 

Přehled celkové spotřeby za rok 2021: 

 stravovací norma:  4 002 206,00 Kč 

skutečnost:     4 002 219,41 Kč           
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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 
OBEC DLOUHÁ TŘEBOVÁ 

OBEC ŘETOVÁ 
OBEC SEMANÍN 

MĚSTYS CHROUSTOVICE 
OBEC PETROVICE 

MĚSTO LUŽE 
OBEC NOVÁ SÍDLA 

MĚSTO HORNÍ JELENÍ 
OBEC PASTVINY 

Česká lékárna holding, a. s.  
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 

dm drogerie markt s. r. o. 
KOMPAKT s. r. o. Poděbrady 

IMS Drašnar s. r. o.  
Nadační fond Českého rozhlasu 

Jiří Stráník 
Zdeněk Dušek 

Ing. Lenka Boštíková 
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) 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb  
Audiohelp, z. s. 

Český červený kříž, pobočka Ústí nad Orlicí 
Charitní ošetřovatelská služba 

Týdenní stacionář Ústí nad Orlicí 
Komunitní centrum Petrklíč 

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

Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí 
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

Berenika o. p. s. Vysoké Mýto 
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 


