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Vážení, 

 

předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Sociálních služeb Česká Třebová  

za rok 2019. Zpráva přináší ucelené informace o jednotlivých službách poskytovaných 

příspěvkovou organizací Sociální služby Česká Třebová – Domov pro seniory, Pečovatelská 

služba, Týdenní stacionář. Zpráva obsahuje informace o vlastní činnosti a odpovídá veřejným 

závazkům jednotlivých služeb. 

 

 

Základní informace o příspěvkové organizaci  

Sociální služby Česká Třebová 
 

Zřizovací listina účinná od 1. 10. 2001, ve znění účinném od 18. 09. 2019 

 

Zřizovatel:  

Město Česká Třebová, IČ 278 653, Staré náměstí 78, 560 02, Česká Třebová 

 

Název: Sociální služby Česká Třebová 

Sídlo: Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová 

IČ: 709 33 341 

Datum zřízení: 1. 10. 2001 

Statutární zástupce:  

Bc. Josef Jurenka, ředitel (do 31. 3. 2019, následně odchod do starobního důchodu) 

JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D. (od 1. 4. 2019, jmenována usnesením Rady města Česká 

Třebová č. 165 ze dne 18. února 2019) 

 

Organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České 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 Sociálních služeb Česká Třebová 
 

K 31. 12. 2019 byl počet zaměstnanců 108, z toho 8 ZTP a 20 na zkrácené úvazky: 

 

   vedoucí pracovníci  5,5 

všeobecné sestry  5 

praktická sestra  1 

nutriční terapeutka  1  

sociální pracovnice  4         (Domov 2, DPS 1,5,  Týd.stac.0,5) 

přímá obslužná péče  38,15  (Domov 33,15, Týd.stac.5) 

aktivizační pracovnice 3         (Domov 2, Týd.stac.1) 

terénní pečovatelky  8 

THP    4,75 

provozní pracovníci  30,187 

 

Celkový údaj o průměrných platech 

 Celkem 

Průměrný hrubý měsíční plat 24 315,- 

 

 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů 

 Počet 

Nástupy 53 

Odchody (z toho 2 do důchodu) 46 

 

Z celkového počtu zaměstnanců pracuje na směny 47 pracovníků. 

 

 

Členění zaměstnanců Sociálních služeb podle vzdělání  

 

Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % 

základní vzdělání 0 18 18 16,7 

střední odborné vzdělání 

(bez maturitní zkoušky) 
3 51 54 50 

úplné střední odborné 

vzdělání (s maturitní zkouškou) 
2 23 25 23,2 

vyšší odborné 0 5 5 4,6 

vysokoškolské 0 6 6 

 

5,5 

 

Celkem 5 103 108 100,0 
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Vzdělávání pracovníků 
 

Pracovníci přímé obslužné péče, sociální pracovnice a aktivizační pracovnice absolvovali 

v našem zařízení v průběhu roku 2019 celkem 24 hodin akreditovaného školení, dle  zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

 

Všichni zaměstnanci se zúčastnili každoročně konaného školení PO a BOZP a splnili 

požadovaných 24 hodin vzdělávání na pracovníka dle zákona č. 108/2006  

Sb. - § 111 – o sociálních službách. 
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Stravovací úsek 

Stravovací úsek Domova pro seniory zajišťuje stravování svým uživatelům (celoročně), 

uživatelům Týdenního stacionáře (pondělí až pátek), uživatelům Pečovatelské služby, 

zaměstnancům a důchodcům (bývalým zaměstnancům). 

 

Počty porcí celkem za rok 2019 

 Snídaně 
Dopolední    

svačina 
Oběd 

Odpolední 

svačina 
Večeře 

Uživatelé D3 18 144 18 144 18 144 18 144 18 144 

Uživatelé D3 MUS 3 172 3 172 3 172 3 172 3 172 

Uživatelé D2 1 327 1 327 1 327 1 327 1 327 

Uživatelé D9 10 337 10 337 10 337 10 337 10 337 

Uživatelé D9 MUS 318 318 318 318 318 

Uživatelé D9S 821 821 821 821 821 

Týdenní stacionář 1 497 1 497 1 796 1 796 1 494 

Zaměstnanci   14 211   

Uživatelé PS D3   17 287   

Uživatelé PS D2   1 754   

Uživatelé PS D9   3 525   

Celkem: 35 616 35 616 72 692 35 915 35 613 

 

Domov pro seniory zabezpečuje celodenní stravování v rozsahu 5 jídel, (snídaně, dopolední 

svačina, oběd, odpolední svačina, večeře).  

Uživatelé, kteří nemají dietní omezení, mají možnost objednávat si ze dvou druhů obědů. 

Teplá večeře se podává 3x týdne (na přání uživatel se v letních měsících po celý týden 

podávají studené večeře).  

Skladba stravy se řídí jídelním lístkem, který se sestavuje tak, aby vyhovoval výživovým 

potřebám uživatelů s důrazem na čerstvost a kvalitu potravin a dostatečnou pestrost. Strava se 

připravuje dle pravidel správné hygienické výroby a praxe.  

Pro uživatele je připravována dieta č.3 - racionální, dieta č.2 - šetřící, dieta č.9 - diabetická, 

dieta č.9S   - diabetická šetřící. Tyto diety jsou pro uživatele připravovány také v mleté nebo 

krájené úpravě. Součástí dietního systému je MUS – mechanicky upravená strava, která je 

připravována uživatelům, kteří v důsledku poruchy polykání nejsou schopni přijímat běžně 

podávanou stravu.  

Pokud má uživatel ze zdravotních nebo osobních důvodu speciální nároky na stravu  

(např. alergie na ryby, citrusy či intolerance některých potravin) nebo vyžaduje specifickou 

dietu (např. při DNě) sestavuje nutriční terapeutka individuální dietu.  
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Uživatelé, kteří mají problémy s příjmem běžné stravy nebo trpí nechutenstvím, mají stravu 

doplněnou přípravky enterální klinické výživy (sledování a evidence je kompetenci nutriční 

terapeutky).   

 

 

                                   

 

 

Jídelní lístek sestavuje nutriční terapeutka a vedoucí stravovacího úseku.  

Při jejich sestavování se přihlíží k přáním uživatelů, k individuálním potřebám a zdravotnímu 

stavu. Jídelní lístek je sestavován s ohledem na respektování stravovacích zvyklostí vázaných 

k významným svátkům.  

Do jídelního lístku zařazujeme i nové receptury, a to s přihlédnutím k věku uživatelů a jejich 

zvyklostem, abychom tak přispěli k celkové spokojenosti strávníků.  

Uživatelé mohou využít schránky umístěné na chodbách určené pro náměty, pochvaly a 

stížnosti na stravování.   
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Pro stravování uživatelů domova slouží jídelna na budově A a jídelna na budově B v přízemí. 

Uživatelům, kteří se v jídelně stravovat nemohou nebo nechtějí, je strava podávána  

na pokojích.  

Pracovníci stravovacího úseku se účastnili školení a prohlídek obdobných stravovacích 

zařízení. Získané informace pak předali ostatním pracovníkům stravovacího úseku. 

Při kontrole stravovacího úseku pracovníky Krajské hygienické stanice Pardubického kraje 

nebylo shledáno žádné pochybení. 

Stravovací úsek zajišťuje občerstvení při akcích pořádaných organizací. 
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Hospodaření Sociálních služeb Česká Třebová v roce 2019     
HOSPODAŘENÍ  hlavní činnost     
celkové náklady                   52 177 168,39 Kč    
celkové výnosy                   52 177 168,39 Kč    
HV                                       -   Kč    
    
HOSPODAŘENÍ doplňková činnost     
celkové náklady                        337 659,58 Kč    
celkové výnosy                        337 837,00 Kč    
HV                               177,42 Kč    
    
    
Vyplaceno na platy, náhrady platů, 

učně                   28 711 000,00 Kč    
Vyplaceno na DPP, DPČ                        102 739,00 Kč    
    
ZDROJE FINANCOVÁNÍ    
DOMOV PRO SENIORY   

účelová dotace Pardubický kraj                   12 713 000,00 Kč  

zřizovatel Město Česká Třebová                     6 763 460,67 Kč  

dotace od obcí                            8 000,00 Kč  

úhrady od uživatelů služby                   20 101 547,00 Kč  

fondy zdravotních pojišťoven                     1 502 430,50 Kč  

jiné zdroje                        632 874,91 Kč  

    

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA   

účelová dotace Pardubický kraj                     1 612 000,00 Kč  

zřizovatel Město Česká Třebová                     2 614 644,39 Kč  

úhrady od uživatelů služby                     2 141 462,50 Kč  

jiné zdroje                          88 861,48 Kč  

    

TÝDENNÍ STACIONÁŘ   

účelová dotace Pardubický kraj                     1 550 000,00 Kč  

zřizovatel Město Česká Třebová                     1 021 894,94 Kč  

dotace od obcí                          12 000,00 Kč  

úhrady od uživatelů služby                     1 328 203,00 Kč  

jiné zdroje                          86 789,00 Kč  
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Úhrady od uživatelů služby - pobyt, strava, PnP (Domov pro seniory, Týdenní stacionář), 

úhrady od uživatelů služby - přímá, nepřímá péče, zajištění stravy (Peč. služba),  

jiné zdroje - zejména dotace ÚP na VPP, fakult. činnost, stravné zaměstnanců, čerpání fondů, 

dotace od obcí - obce, jejichž občané jsou našimi uživateli. 

 

 

CELKOVÉ NÁKLADY OBCE ČESKÁ TŘEBOVÁ NA ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU 

P.O. SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ TŘEBOVÁ  

Příspěvek od zřizovatele na provoz 10 400 000,00 Kč 

Investice zřizovatele vč. oprav a údržby                         646 880,00 Kč 

 
 

Vlastní investice a nákup majetku za rok 2019 
 

V roce 2019 byly pořízeny do Domova pro seniory následující investice: do kuchyně kráječ 

zeleniny za částku 62.927 Kč, do prádelny průmyslová pračka za částku 189.635,00 Kč.  

Dále byl pořízen nový Server za částku 52.743,90 Kč. 

 

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

- 3 elektrické polohovací postele vč. matrací, skříně na léky a další vybavení sesterny, 

polohovací pomůcky, klozetová křesla. Dále byly nakoupeny pomůcky pro aktivizaci 

uživatelů Domova pro seniory i Týdenního stacionáře. Zakoupeno bylo vybavení pro pokoje 

Odlehčovací služby – TV, chladnička a varná konvice. Zahájení činnosti Odlehčovací služby 

je plánováno k 1. 1. 2020.  

 

Pro aktivizační činnost „Klub zpívání“ s uživateli organizace zakoupila hudební CD, převážně 

s lidovými písněmi a dechovou hudbou. Tyto pomůcky byly z velké části financovány 

z grantového programu „Společně za úsměv“, které vyhlašuje společnost KONZUM, 

obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí. 

 

Pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců v Domově pro seniory organizace zakoupila  

3 nové PC, 2 multifunkční tiskárny a šatní skříňky pro zaměstnance. 

  

Pro Týdenní stacionář byly zakoupeny stoly do společenské místnosti, vysavač, koupelnová 

skříňka, úklidový vozík. Pro aktivizaci uživatelů byly pořízeny pomůcky na cvičení, stolní 

fotbal a hry. Za účelem začlenění imobilních uživatelů do akcí s bariérovým přístupem byla 

pořízena přenosná nájezdová rampa. 

 

Do zázemí terénních pečovatelek byla pořízena mikrovlnná trouba, do kanceláře sociální 

pracovnice multifunkční tiskárna. 
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Vlastní opravy, rekonstrukce a obnova v roce 2019 
 

• Opravy a udržování v roce 2019 

- služební automobily       135.039,- Kč  

- vybavení a stroje (kuchyň, prádelna, oddělení uživatelů)  202.860,- Kč 

- malování        52.210,- Kč 

- ostatní (elektroinstalace)      231.550,- Kč  

 

 

Finanční podpora činnosti Sociálních služeb Česká Třebová 
 

- Město Česká Třebová 

- Pardubický kraj 

- Město Ústí nad Orlicí 

- Město Litomyšl 

- Město Svitavy 

- Město Horní Jelení 

- Obec Mladějov na Moravě 

 

Všem děkujeme za podporu! 

 

 

Investice zřizovatele v roce 2019 
 

Domov pro seniory: na budově A došlo k výměně zařízení EPS (elektronický požární 

systém) včetně nové ústředny. Stávající systém byl na hranici své životnosti. Částka 

realizované akce 308.906,- Kč. 

 

Ke konci r. 2019 došlo k rozšíření Kamerového systému o 1 IP kameru, jedná se o boční 

vchod budovy A. Částka akce 9.687,- Kč. 

 

Zřizovatel dále provedl opravy v kotelnách v budovách A, B a drobnou údržbu a opravy 

budovy A, B celkem v částce 145.833,- Kč. 

 

 

Týdenní stacionář: byl vybudován spojovací zpevněný chodníček mezi budovou Stacionáře 

a mostem přes Třebovku, částka 66.004,- Kč. 

 

Ve společenské místnosti v přízemí byla vyměněna podlahová krytina. Místo původního a již 

opotřebovaného koberce bylo položeno linoleum. Tento povrch se lépe udržuje, i vzhledem 

k pohybu vozíčkářů mezi zahradou a budovou. Částka realizace 88.953,- Kč.  

 

V koupelně na 1. poschodí došlo k výměně žebříčkového radiátoru. Z důvodu nového 

internetového připojení byla provedena oprava EZS (elektronický zabezpečovací systém)  

na PCO  (pult centrální ochrany). Tyto akce vyšly na 27.505,- Kč 
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Plány oprav a rekonstrukcí na rok 2020 
 

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

pro seniory.“ V současné době se připravují variantní řešení, pro rok 2020 je plánována 

příprava projektové dokumentace a hledá se vhodný dotační titul pro realizaci akce. 

 

Plánuje se oprava čel balkonů 2. nadpodlaží budovy A. Naplánovány jsou i další investice, 

jejichž realizace je závislá na rozpočtu zřizovatele či vyhledání vhodných zdrojů financování.  
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DOMOV PRO SENIORY ČESKÁ TŘEBOVÁ 

 

 

 

Historie  
 

Současný Domov pro seniory se skládá ze dvou budov. Starší budova (interně budova B) byla 

postavena roku 1910. Byla využívána jako chudobinec, vojenský lazaret, městský chudobinec 

a za druhé světové války se v ní nacházela vojenská nemocnice. 

 

Od roku 1947 zde byl Domov důchodců, který sloužil pro potřeby občanů z České Třebové a 

 přilehlého okolí.  

 

Roku 1978 započala rekonstrukce původního objektu a byla přistavena další část – ta je 

v provozu od r. 1980 s kapacitou 42 obyvatel, která však stále nepokrývala potřeby města a 

okolí.  

 

Z toho důvodu byl v květnu 2002 položen základní kámen nové budovy, ve které v prosinci 

roku 2003 našlo svůj nový domov 62 obyvatel. Kapacita původní budovy byla snížena  

na 32 uživatelů, a celková kapacita se tak ustálila na počtu 94 lůžek.  

 

V roce 2011 došlo k navýšení kapacity domova na celkem 102 míst.  

 

K 1. 1. 2017 byla kapacita Domova pro seniory snížena v důsledku zrušení třílůžkového 

pokoje na 101 míst.  
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Zásady, metody a cíle poskytované sociální služby  

 
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. 

 

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. 

 

CÍLE  POSKYTOVÁNÍ  SOCIÁLNÍ  SLUŽBY  

• zajistit základní životní potřeby (čistota, strava, oblékání, zdraví, orientace, 

komunikace a mobilita) uživatelů; 

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

schopnosti a dovednosti každého uživatele 

 

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. 

 

SLUŽBA  NENÍ  POSKYTOVÁNA  V TĚCHTO  PŘÍPADECH 

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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Jednání s žadatelem o službu 
 

Žadatel o službu Domova pro seniory vyplní žádost do Domova pro seniory, kterou doloží 

lékařskou zprávou od svého ošetřujícího lékaře. Tiskopis žádosti je možné získat: 

- v Domově pro seniory Česká Třebová (kancelář sociálních pracovnic), 

- prostřednictvím Pečovatelské služby Česká Třebová, 

- na Městskému úřadu Česká Třebová, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, 

- na internetových stránkách města Česká Třebová www.ceska-trebova.cz/ssct, resp. jejich 

prostřednictvím na nových webových stránkách www.ssct.cz 

- v ordinacích ošetřujících lékařů, případně ve zdravotnických zařízeních, 

- na vyžádání je možné poslat tiskopis žadateli poštou nebo emailem.  

 

Žádost je v Domově pro seniory zaevidována a poté probíhá jednání s žadatelem. 

 

Jednání s žadatelem o službu předchází samotnému nástupu žadatele do Domova pro seniory. 

 S žadatelem ho provádí sociální pracovnice společně s vedoucí zdravotního úseku. Jednání 

probíhají na základě domluvy v domácnostech žadatelů, případně v nemocnicích nebo  

v léčebnách dlouhodobě nemocných. Pokud je přáním žadatele přítomnost rodiny nebo jiné 

osoby u jednání, sociální pracovnice se domlouvá na jednání i s rodinou žadatele.   

 

V roce 2019 celkem proběhlo 44 jednání s žadateli o sociální službu Domov pro seniory.  

 

 
 

Úroveň bydlení v Domově pro seniory 
 

Domov pro seniory se nachází v krásném prostředí na okraji města Česká Třebová, u řeky 

s výhledem na louku a stromy a skládá se z budovy A a B, které jsou propojeny prosklenou 

spojovací lávkou. 

 

Kapacita obou budov Domova pro seniory byla v roce 2019 101 lůžek. 

Domov pro seniory má 33 jednolůžkových pokojů a 34 dvoulůžkových pokojů: 

- na budově A: 49 pokojů s kapacitou 66 lůžek 

- na budově B: 18 pokojů s kapacitou 35 lůžek 

http://www.ceska-trebova.cz/ssct
http://www.ssct.cz/
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MATERIÁLNÍ  A TECHNICKÉ  ZAJIŠTĚNÍ  SOCIÁLNÍ  SLUŽBY  

 

Budova A: 

přízemí: recepce, bufet, kanceláře (ředitelka, ekonomický úsek, personalistka, sociální a 

aktivizační úsek), jídelna, kadeřnictví, ordinace lékaře, kuchyň + sklady 

 

1. patro: pokoje, místnost pro pohybové aktivity uživatelů, knihovna, zázemí zdravotního 

personálu, zázemí PPOP 

 

mezipatro – velká kulturní místnost, přezdívaná „kaple“, spojovací lávka s budovou B 

 

2. patro: pokoje, kulturní místnost s televizí, audio-knihovna, kancelář vedoucí zdravotního 

úseku, zázemí PPOP 

 

3. patro: pokoje, kulturní místnost s televizí, kancelář nutriční terapeutky, 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 velkým a 

malým osobním výtahem. 

 

Vybavenost pokoje na budově A: polohovací postel (mechanicky či elektricky 

polohovatelná lůžka s antidekubitními nebo zdravotními matracemi), noční stolek, 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 

1. patro: kulturní místnost s televizí, místnost pro zdravotní a ošetřovatelský personál 

 

Na každém patře jsou společné toalety a koupelna se zvedacím zařízením. 

 

Vybavenost pokoje na budově B: polohovací postel, noční stolek, šatní skříň, police, jídelní 

stůl s židlemi, umyvadlo, součástí některých pokojů je balkón. 

 

Obě budovy jsou bezbariérové, vybavené výtahy a propojeny dvoupodlažní zastřešenou 

spojovací lávkou.  

Jednotlivá patra budovy A jsou pro snadnější orientaci barevně odlišená. 

Jednotlivé provozy jsou vybaveny tak, aby odpovídaly současným požadavkům kladeným  

na poskytování sociálních služeb. 
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Poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče 
 

Každý uživatel Domova pro seniory zůstává v péči svého původního obvodního lékaře,  

v jehož registraci byl před nástupem do našeho zařízení. 

 

V roce 2019 péči uživatelům v oblasti zdravotních služeb poskytovalo 6 všeobecných sester 

(5 + 1 vedoucí zdravotního úseku), 1 praktická sestra a 1 nutriční terapeutka. 

Ošetřovatelskou péči prováděli pracovníci přímé obslužné péče v celkovém úvazku  

31,5 PPOP. 

 

Za uživateli dochází do zařízení v rámci návštěvní služby 10 obvodních praktických lékařů a 

2 lékaři – specialisti (z oboru psychiatrie a neurologie).  

 

V odborných ambulancích (neurologie, hematologie, diabetologie, nefrologie, kardiologie, 

chirurgie, kožní ambulance, ambulance chronických ran, ambulance plicní, ambulance 

bolesti, ortopedie, onkologie, RTG, zubní, ultrazvuk…) byla prováděna vyšetření, většinou  

za asistence a doprovodu PPOP. 

 

 

Statistické údaje  

 
Příspěvek na péči v Domově pro seniory Česká Třebová 

 

Počet uživatelů s příspěvkem na péči se v průběhu roku 2019 měnil v důsledku nástupů a 

ukončených pobytů uživatelů s různým stupněm příspěvku na péči. Většina uživatelů měla 

přiznán příspěvek na péči II. a III. stupně. 

 

Grafické znázornění příspěvků na péči v prosinci 2019 

 
 



    Sociální služby Česká Třebová 
 Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová 
 IČ: 70933341 
 ID: ef3k7w9 

 

 19 

Příjmy z příspěvku na péči za období 

prosinec 2019      
 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Stupeň závislosti Částka      

IV. 158400      

III. 334400      

II. 136400      

I. 14080      
 

Nástupy a ukončené pobyty v roce 2019: 

 

V roce 2019 celkem do Domova pro seniory nastoupilo 36 uživatelů, pobyt z důvodu úmrtí 

ukončilo 37 uživatelů a 1 uživatel službu ukončil odchodem do soukromí. 

 

Průměrná obložnost lůžek za rok 2019 byla 97%.  

 

K 31. 12. 2019 evidoval Domov pro seniory 97  uživatelů - 23 mužů a 74 žen. 

 

Počet žádostí ke konci roku 2019 – 240. Podaných žádostí – 76. Odmítnutých žádostí – 0. 

Vyřazených žádostí – 46.  

 

Průměrný věk uživatelů k datu 31. 12. 2019 činil 83,5 let.  

 

 

 

 

 

Počet uživatelů dle věkových skupin k 31. 12. 2019:     
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27 – 65 let    6 uživatelů 

66 – 75 let  15 uživatelů 

76 – 85 let  28 uživatelů 

86 – 95 let  44 uživatelů 

nad 96 let 4 uživatelé  

 

 

Řešené stížnosti a podněty v Domově pro seniory v roce 2019 
 

V  roce 2019 bylo celkem evidováno 21 záznamů: 3 pochvaly, 3 poděkování, 11 připomínek,  

3 stížnosti a 1 upozornění. 

Každý ze záznamů byl řešen s paní ředitelkou, s příslušným vedoucím, případně s pověřeným 

pracovníkem.  

 

Ředitelka Sociálních služeb řešila 10 záznamů: 

- anonymní připomínka na průběh večeří 

- připomínka jedné pracovnice přímé obslužné péče ohledně proplácení přesčasových 

hodin 

- stížnost na chování jedné pracovnice z úseku přímé obslužné péče 

- upozornění, ve kterém se řešila práce uklízečky 

- připomínka ohledně kouření na pokojích uživatelů 

- stížnost na počet rozdávaných porcí jídla 

- čtyři připomínky se týkaly stravovacího provozu kuchyně Domova pro seniory 

(spotřeba soli, zvýšení porcí pečiva, dvě připomínky ke konkrétním jídlům) – řešeno 

s vedoucí kuchyně 

 

Vedoucí provozu řešil 2 připomínky: 

- připomínka k úklidu 

- připomínka k provedení údržby laviček a úpravě terénu v okolí Domova pro seniory 

 

Vedoucí kuchyně vzala na vědomí 1 záznam: 

- pochvala oběda 

 

Vedoucí zdravotního úseku řešila 2 záznamy: 

- pochvala pracovnice přímé obslužné péče 

- stížnost na úsek přímé obslužné péče 

 

Nutriční terapeutka řešila 3 záznamy: 

- jedna pochvala a dvě připomínky ke konkrétním jídlům 

 

V Českotřebovském zpravodaji byla za rok 2019 zveřejněna tři poděkování od příbuzných 

seniorů, kteří byli uživateli Domova pro seniory. 

 

Všechny záznamy byly řádně zaevidovány, projednány a vyřešeny. V případě stížností byla 

dodržena lhůta na vyjádření ke stížnosti v délce 20 dní.  
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S vyjádřením byly vždy seznámeny všechny zainteresované osoby. Záznamy i s vyjádřeními 

byly průběžně zveřejňovány na nástěnce sociálního úseku. 

 

Skupinové a individuální aktivizační programy pro uživatele 

 

Aktivizační činnost v Domově pro seniory je vedena dvěma aktivizačními pracovnicemi a 

zahrnuje individuální a skupinové aktivizační programy.  

 

Individuální aktivizační programy 

 

Individuální aktivizační programy probíhají na pokojích uživatelů, kteří se nechtějí nebo  

ze zdravotních důvodů nemohou účastnit skupinových aktivit. Aktivity na pokojích jsou 

podobné aktivitám ve skupině, ale jsou přizpůsobeny zdravotnímu stavu, možnostem a 

schopnostem každého uživatele. Jedná se např. o cvičení, předčítání, trénink paměti, 

vzpomínkové aktivity, tvořivou dílnu, trénink chůze, projížďky na vozíku, doprovod  

do knihovny Domova, poslech audioknihovny nebo povídání. 

 

Skupinové aktivizační programy 

 

Skupinové aktivizační programy probíhají dle stálého harmonogramu, který je pro uživatele 

zveřejněn na řadě dostupných míst. 

 

Skupinové cvičení v tělocvičně v 1. patře budovy A – Kondiční cvičení uživatelů probíhá 

každý všední den pod vedením aktivizační pracovnice. Nejprve je zařazena rozcvička celého 

těla, poté cvičení s pomůckami – gumové pásy, škrabadla, míče. Na závěr uživatelé hrají 

jednoduché míčové hry. 

 

Skupinové cvičení na budově B – Kondičního cvičení na budově B se účastní menší skupina 

uživatelů než na budově A. I zde probíhá cvičení pod vedením aktivizační pracovnice. 

Pohybová sestava je přizpůsobena zdravotnímu stavu uživatelů – je méně fyzicky náročná, 

cvičení je pomalejší. 

 

Vzpomínková terapie – Každou středu odpoledne mají uživatelé možnost shlédnout 

v prostorách bufetu Domova pro seniory film promítaný na plátno. Při sestavování programu 

přihlížíme k zájmům uživatelů. Pravidelně se promítá také „Film na přání“. Nejvíce  

se promítají filmy pro pamětníky nebo pohádky. 
 

Tvořivá dílna – Na tvořivé dílně uživatelé vyrábí hlavně z papíru. Nejoblíbenější činností 

jsou papírové mozaiky. 
 

Bingo – Hra bingo má mezi uživateli velikou oblibu. Uživatelé si procvičují jemnou motoriku 

a poznávání s porozuměním při rozlišování čísel. 
 

Klub pečení – Navštěvují zejména uživatelky. Mohou si upéct slané nebo sladké pečivo a 

společně při kávě tyto výrobky i sníst, nebo si je odnést na pokoj a vychutnat si je  

se spolubydlící nebo s návštěvou. 
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Čtení na pokračování – Na tuto aktivitu dochází uživatelé, kteří si rádi posedí a u kávy 

poslechnou knihu, kterou by již sami ze zdravotních důvodů číst nemohli. Knížky si volí 

uživatelé sami. 

 

Trénink paměti – Pomáhá uživatelům procvičit paměť, oživuje jejich vzpomínky. Témata 

pro trénink paměti jsou volena podle aktuálního ročního období např. Vánoce, Hromnice, 

Velikonoční zvyky a tradice, pranostiky a přísloví. Dále jsou zařazovány různé kvízy - 

poznávání českých měst podle fotografií, jména slavných osobností apod. 
 

Zpívání – Klub zpívání probíhá v kapli Domova pro seniory za doprovodu hudby  

z CD přehrávače nebo kytary. Uživatelé mají k dispozici zpěvníky se zvětšeným písmem. 

Zpívají se převážně lidové písničky. Před Vánoci si uživatelé zazpívali vánoční koledy. 
 

Uživatelé se mohou v průběhu celého roku účastnit také mimořádných aktivizačních 

programů, které probíhají nepravidelně – např. zahradní slavnosti, Miniolympiáda atd. 
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PŘEHLED SKUPINOVÝCH AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ 
 

 PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK 

lichý 

týden 

10:30 – 11:00 

skupinové 

cvičení – 

tělocvična 

10:30 – 11:00 

skupinové 

cvičení - 

tělocvična 

10:30 – 11:00 

skupinové 

cvičení - 

tělocvična 

10:30 – 11:00 

skupinové 

cvičení - 

tělocvična 

10:30 – 11:00 

skupinové 

cvičení – 

tělocvična 

8:30 – 9:00 

skupinové 

cvičení – 

jídelna 

budovy B 

Trénink paměti 

13:30 - budova A 

– 3. patro, 

kulturní místnost 

 Vzpomínková 

terapie 

13:30 – budova 

A - bufet 

Bingo 

13:30 - 

budova A – 3. 

patro, kulturní 

místnost 

Čtení  

na 

pokračování 

13:30  

– 3. patro 

  

 

sudý 

týden 

10:30 – 11:00 

skupinové 

cvičení – 

tělocvična 

10:30 – 11:00 

skupinové 

cvičení - 

tělocvična 

10:30 – 11:00 

skupinové 

cvičení - 

tělocvična 

10:30 – 11:00 

skupinové 

cvičení - 

tělocvična 

10:30 – 11:00 

skupinové 

cvičení – 

tělocvična 

8:30 – 9:00 

skupinové 

cvičení – 

jídelna 

budovy B 

Tvořivá dílna 

13:30 - budova A 

– 3. patro, 

kulturní místnost 

 Vzpomínková 

terapie 

13:30 – budova 

A - bufet 

Klub pečení 

13:30 - 

budova A – 3. 

patro, kulturní 

místnost 

Zpívání 

13:30 - budova 

A - kaple 
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Akce v Domově pro seniory v roce 2019 
 

V Domově pro seniory se v průběhu roku 2019 konalo bezpočet kulturních akcí pro uživatele.  

 

11. 1. 2019 Tři Králové 

Jan Rybka s uživateli z Anenské Studánky připravil pro uživatele Domova pro seniory 

Tříkrálovou koledu 
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7. 2. 2019 Výlet – Muzeum Ústí nad Orlicí 

Výlet do muzea v Ústí nad Orlicí na výstavu „Půvab dřevěné hračky.“ 

 

 
 

1. 3. 2018 Masopust 

Spolek Za jeden provaz a studenti Gymnázia si pro naše uživatele připravili masopustní 

vystoupení v maskách. 
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24. 4. 2019 Písně Osvobozeného divadla – studenti Gymnázia 

V kapli vystoupili studenti Gymnázia s písněmi z Osvobozeného divadla. 

 

 
 

 

29. 5. 2019 Tvořivá dílna s klubem Červenka 

V bufetu se konala tvořivá dílna ve spolupráci s klubem Červenka - vyráběla se kočička. 
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26. 6. 2019 Letní zahradní slavnost s opékáním buřtů 

Na zahradě budovy A vystoupil Skalický a Zoubek se skupinou Ahasveři, kteří hráli v country 

stylu. Pro uživatele se opékaly buřty na grilu. Hostem Letní zahradní slavnosti byla také 

starostka města Česká Třebová, Mgr. Magdaléna Peterková, a společně s paní ředitelkou si  

pro uživatele Domova pro seniory připravily krásné živé překvapení – králičí slečnu, která 

poté dostala jméno Majda. 
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29. 7. 2019 Skalický a Zoubek 

Pro naše uživatele přijeli zahrát a zazpívat Skalický a Zoubek, tentokrát i s novou zpěvačkou. 

 

 
 

6. 8. 2019 Výlet do cukrárny 

Společně s uživateli jsme navštívili cukrárnu Staré časy v České Třebové. 
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4. 9. 2019 Výlet do hasičské zbrojnice HZS ŽDC 

Společně s uživateli jsme se jeli podívat do hasičské zbrojnice v České Třebové, kde byla 

připravená ukázka hasičské techniky a přednáška profesionálních hasičů. 

 

 
 

8. 10. 2019 Miniolympiáda 

Proběhl 7. ročník Miniolympiády, kde si senioři procvičili myšlení i paměť. Hod na terč a 

kuželky samozřejmě nechyběly. Na pomoc přišli studenti ze zdejšího Gymnázia a 

praktikantky z VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí. 
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10. 10. 2019 Den otevřených dveří 

Dopoledne byl připravený program pro MŠ a ZŠ a odpoledne byl Domov pro seniory otevřen 

pro veřejnost. Cílem celé akce bylo vzájemné setkání a propojení generací. Připraveno bylo 

několik stanovišť, kde si děti pod vedením seniorů zasoutěžily ve sportovních a vědomostních 

disciplínách. Tato akce se vydařila a doufáme, že spolupráce s mateřskými a základními 

školami bude i nadále pokračovat. 

 

 
 



    Sociální služby Česká Třebová 
 Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová 
 IČ: 70933341 
 ID: ef3k7w9 

 

 31 

18. 11. 2019 Jabkancová pouť 

V Domově pro seniory se konala tradiční Jabkancová pouť. Přišli zahrát pánové Skalický a 

Zoubek, které doprovodili zpěvačka a houslista. Některé písničky doprovodila zpěvem i naše 

paní ředitelka. 

 
 

30. 11. 2019 Rozsvícení vánočního stromku 

V kapli proběhlo rozsvícení vánočního stromku. Uživatelé si zazpívali za doprovodu kytar 

vánoční koledy. Sváteční atmosféru doplnila i vůně podávaného punče. 

Hostem této akce byla starostka města Česká Třebová, která všem uživatelům  

i zaměstnancům Sociálních služeb popřála krásné prožití svátků vánočních. 
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5. 12. 2019 Mikuláš 

V Domově pro seniory se konala Mikulášská nadílka. 

 
 

20. 12. 2019 Vánoční večeře 

Pro uživatele byla v jídelně Domova pro seniory připravena slavnostní vánoční večeře. Této 

večeře se zúčastnila také paní starostka města Česká Třebová Mgr. Magdaléna Peterková. 

Vánoční večeře byla zahájena hudebním vystoupením Petry Vágner Mrštné, v doprovodu 

jejích dvou dcer. Uživatelé měli možnost vyzkoušet si vánoční tradice (pouštění lodiček, 

vánoční věštění, zdobení jablíček). 
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Inspekce MPSV 
 

Ve dnech 18. – 19. 11. 2019 proběhla v Domově pro seniory inspekce z Ministerstva práce a 

sociálních věcí. Inspekce neshledala žádné nedostatky, neboť všechna uložená opatření byla 

v zákonné lhůtě splněna. 

 

Poděkování za spolupráci 
 

Za spolupráci v roce 2019 chceme poděkovat především zřizovateli, Městu Česká Třebová,  

a také Pardubickému kraji. Dále Městské knihovně Česká Třebová – konkrétně naše 

poděkování patří paní Štosové a paní Klusoňové, které za seniory z Městské knihovny 

dochází, umělcům z Jabkancového šlapeta, Vyšší odborné škole a Střední škole technické 

(VDA) - obor sociální práce, RC Rosa, Českému červenému kříži, Kulturnímu centru Česká 

Třebová, Městskému muzeu Česká Třebová, DDM Kamarád Česká Třebová, spolku Za jeden 

provaz, farářům – Miloši Kolovratníkovi (katolický farář) a Kamilu Vystavělovi (evangelický 

farář), Vítě Balcarové z Českého rozhlasu Pardubice, SZŠ Ústí nad Orlicí, Klubu Červenka, 

ZŠ Habrmanova, MŠ Vinohrady, Janu Rybkovi a uživatelům z Domova u Studánky, Janu 

Betlachovi, Country clubu Srdíčko, Sousedům ze Svinné, hudební skupině Léto, Gymnáziu 

Česká Třebová.  

A všem ostatním, kteří nám pomáhají v naší činnosti. 

 

Poděkování dobrovolníkům 
 

Jménem všech zaměstnanců Domova pro seniory bychom chtěli poděkovat dobrovolníkům, 

kteří se podílejí na zkvalitňování péče o naše uživatele.  

 

V roce 2019 nás pravidelně navštěvovali pan Petr Skalický, pan Ladislav Zoubek, paní  

Ing. Jaromíra Žáčková, pan Tomáš Valach, paní Markéta Vašinová, paní Helena Nováčková. 

 

Rádi uvítáme další dobrovolníky, kteří by měli zájem se jakýmkoli způsobem podílet  

na životě seniorů v Domově pro seniory Česká Třebová. 

 

Poděkování dárcům 
 

Poděkování patří také dárcům, kteří finanční nebo věcnou podporou přispěli k činnosti 

Domova. Poděkování patří: 

 

• KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 

• Česká pirátská strana 

• Obec Dlouhá Třebová 

• Obec Řetová 

• Obec Rybník 

• p. Zdeněk Dušek 
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PROJEKTY, do kterých se zapojil  

Domov pro seniory v roce 2019 
 

KONZUM – Společně za úsměv  

Koncem roku 2019 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 3599 Kč.  

 

Z těchto finančních prostředků bude zakoupen Big shot a šablony. Jedná se o pomůcky  

pro volnočasový klub v Domově – Tvořivou dílnu, díky které bude možné z papíru, filcu a 

dalších materiálů vyřezávat různé tvary a tím rozšířit možnosti kreativního tvoření v rámci 

tohoto klubu. 

 

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA a STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 

V roce 2019 se podařilo díky projektu Ježíškova vnoučata, který pořádá Český rozhlas a 

projektu Strom splněných přání, který zaštiťuje Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí, splnit 

více než 20 přání uživatelům Domova pro seniory.  

 

Mezi dárky převažovalo oblečení, hlavně domácí kalhoty, blůzky, bižuterie a kosmetika. 

Jedné z uživatelek se splnilo veliké přání – náramkové hodinky. Dárci neváhali k balíčkům 

přidat i cukroví a gratulace do nového roku. 
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
 

 

 

Pečovatelská služba je terénní a 

ambulantní služba, jejímž posláním je 

pečovat o uživatele se sníženou 

soběstačností, o uživatele, 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.  

 

Cílovou skupinu pečovatelské služby tvoří 

senioři a osoby se zdravotním postižením. 

 

Cílem pečovatelské služby je: 

• 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 

 

Pečovatelská služba poskytuje svým uživatelům úkony v základním rozsahu: pomoc s osobní 

hygienou, pomoc při použití WC, pomoc při oblékání/svlékání, pomoc při přesunu na vozík, 

příprava a podání jídla a pití, dovoz nebo donáška jídla, úklid domácnosti, praní a žehlení 

prádla, nákupy a pochůzky, doprovod do místa určení a zpět, pomoc při prostorové orientaci. 

Dále zajišťujeme fakultativní úkony – krátkodobý/dlouhodobý dohled nad uživatelem, 

doprava uživatelů, obsluha domácího mazlíčka u obyvatel DPS, použití vysavače PS k úklidu 

u uživatele, soukromé administrativní úkony, telefonické hovory k vyřízení záležitosti 

uživatele, kopie jídelního lístku.  

 

Úkony Pečovatelské služby 
 

- v základním rozsahu dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách – jmenujme nejvíce využívané úkony: 

 

Pomoc při úkonech osobní hygieny (OH) – pomoc při vstupu do vany/ sprchového koutu, 

pomoc při koupání/sprchování, pomoc s denní hygienou, např. mytí obličeje, čištění zubů, 

zubní náhrady. 
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Běžný úklid, velký úklid (BÚ, VÚ) – běžný úklid, tj. úklid prováděný pravidelně, často, 

např. mytí nádobí, stírání podlahy, vysávání koberců, utírání prachu. Velký úklid, tj. sezonní 

úklid, prováděný zpravidla 2krát až 3krát ročně, např. mytí oken, dveří, mytí/leštění vnitřních  

i vnějších ploch kuchyňský linek, obývacích stěn. 

 

Příprava a podání jídla a pití (PS) – příprava snídaně, svačiny, studené večeře, servírování 

jídla na talíř a podání uživateli, ohřátí jídla, příprava a podání pití. 

 

Běžné nákupy a pochůzky (N, P) – nákup potravin, popř. jiného zboží každodenní potřeby. 

Pochůzky k lékařům, např. vyzvednutí lékařského předpisu, na Úřad práce, např. doručení 

vyplněného formuláře, zaplacení poštovní poukázky na poště, apod. 

 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu po vnitřním prostoru (PPO)  

– slovní navádění uživatele při pohybu po místnosti, pomoc při vstávání z lůžka, křesla, 

pomoc při usedání, opora při chůzi po místnosti. 

 

Pomoc při použití WC (WC) – pomoc při manipulaci na WC či toaletní křeslo, vynášení 

obsahu nádoby WC křesla. 

 

Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné 

služby a doprovázení zpět (D) – doprovod uživatele do místa určení a zpět, doprovod 

v sanitě, pomoc při pohybu v instituci, např. manipulace s uživatelem při ulehání  

na vyšetřovací lůžko u lékaře, manipulace s výtahem. Možnost propojení tohoto úkonu 

s dopravou do místa určení a zpět. 

 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (POS) – oblékání či svlékání 

všech součástí oděvu, pomoc při obtížně oblékatelných/svlékatelných částí, např. ponožky, 

zapínání knoflíků, zipů u oděvu, u žen pomoci rozepnout zapínání podprsenky, manipulace 

s kompenzačními pomůckami, např. připnutí/odepnutí protézy končetiny, bederního pásu, 

kýlního pásu.  

 

Uživatelé pečovatelské služby hojně využívají úkon „Dovoz nebo donáška jídla“, který 

řadíme mezi úkony nepřímé péče spolu s úkonem „ Praní a žehlení ložního/osobního prádla, 

popř. jeho drobné opravy. 

 

Dovoz nebo donáška jídla – doručení obědů ve speciálních, poskytovatelem zapůjčených 

termonádobách přímo do domácnosti uživatele. Vstupem do bytu si současně ověříme, zda je 

uživatel v pořádku. 

 

Praní a žehlení ložního/osobního prádla, popř. jeho drobné opravy – vypereme a 

vyžehlíme prádlo uživatele v prádelně a žehlírně Pečovatelské služby, možnost vyprat prádlo 

ve spolupráci s uživatelem ve vlastní pračce. 

 

V roce 2019 rozvezly pracovnice Pečovatelské služby 22.566 obědů, vypraly a vyžehlily  

316 kg ložního či osobního prádla.  
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Z přímé péče byl uživatelům nejvíce poskytován úkon „Pomoc při úkonech osobní hygieny“ 

(OH), „Běžný a velký úklid domácnosti“ (BÚ, VÚ), „Příprava a podání jídla a pití“ (PS), 

„Běžné nákupy a pochůzky“ (N, P), „Pomoc při prostorové orientaci“ (PPO), „Pomoc  

při použití WC“ (WC), „Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce 

poskytující veřejné služby a doprovázení zpět“ (D), „Pomoc při oblékání a svlékání včetně 

speciálních pomůcek“ (POS) – (viz graf). 

 

Personální zabezpečení  
 

Pečovatelská služba zabezpečuje svůj provoz od 6:30 do 20:30 ve dvousměnném provozu – 

ranní, odpolední směna. Z celkového počtu zaměstnanců – 8 pracovníků v sociálních službách 

a 1 pracovník na úklid společných prostor Pečovatelské služby – jich 7 zajišťuje úkony přímé 

péče a rozvážku obědů během ranní směny, 1 pracovnice vždy slouží odpolední směnu. 

Pracovnice úklidu se stará o praní a žehlení ložního/osobního prádla uživatelů. 

 

Statistické údaje 
 

Nejstarší uživatelkou, které Pečovatelská služba poskytuje péči v oblasti osobní hygieny, je 

99letá paní, která má uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelské služby od října 2018. 

Jakoukoli jinou přímou péči o uživatelku a její domácnost zajišťuje rodina. Nejmladším 

uživatelem pečovatelské služby je 48letý muž, který využívá pouze úkon „Dovoz nebo 

donáška jídla do terénu“. 
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TÝDENNÍ STACIONÁŘ 
 

 
 

Týdenní stacionář je zařízení Sociálních služeb Česká Třebová poskytující služby osobám 

s lehkým až těžkým zdravotním postižením. Hlavním cílem je zabezpečení pobytu a služeb 

sociální péče osobám s mentálním, tělesným a zdravotním postižením, které nemohou  

z nejrůznějších důvodů žít ve svém přirozeném prostředí.  

Služba je poskytována v prostorách na adrese Lhotka 172, 560 02 Česká Třebová. Pro činnost 

Týdenního stacionáře jsou vyhrazeny bezbariérové prostory. 

 

Poskytovanou sociální službou směřujeme ke zkvalitnění života uživatelů, zvýšení jejich 

soběstačnosti, a to takovým způsobem, který vede k důstojnému životu, pocitu jistoty a 

bezpečí. Služba vychází z individuálních potřeb jedinců, podporuje jejich osobní růst 

a schopnosti tak, aby uživatelé dosáhli co nejvyšší míry samostatnosti a jejich závislost 

na službě se snižovala. Každého uživatele vedeme podle jeho zdravotních možností 

a schopností k co největší nezávislosti na pomoci druhé osoby.  

 

Začleňování uživatelů do společenského prostředí napomáhají nejrůznější kulturní aktivity, 

návštěvy divadel, výlety a možnost vzdělání. Důraz klademe na rozvoj soběstačnosti a 

samostatnosti v každodenním životě uživatelů, pomoc při prosazování jejich zájmů a práv, 

podporu přirozených vztahů a spolupráci s jejich rodinami. Ke každému uživateli 

přistupujeme individuálně, respektujeme jeho potřeby a přání, napomáháme mu v plnění 

jeho osobních cílů. 
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Cílová skupina  
 

Cílovou skupinou uživatelů Týdenního stacionáře jsou mladiství a dospělí, obou pohlaví  

s mentálním, tělesným a zdravotním postižením, kteří jsou závislí na pomoci jiné 

fyzické osoby. Týdenní stacionář je určen občanům z České Třebové, při nenaplněné kapacitě 

lze přijímat uživatele i z jiných obcí v rámci především Pardubického kraje. 

 

Dolní věková hranice uživatelů je stanovena na 16 let, horní hranice je stanovena na 64 let. 

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. Kapacita zařízení je 

12 uživatelů. 

Cíle ve vztahu k uživatelům 
 

Týdenní stacionář nabízí individualizovanou podporu v životě všech uživatelů: 

 

1. 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. 

2. Podporovat uživatele v udržování přirozené vztahové sítě – to je žít běžným, kvalitním 

způsobem života, využívat nabídku veřejných služeb v okolí stacionáře (obchody, 

pošta atd.). 

3. Respektovat jejich svobodnou vůli i rozhodování ve výběru aktivit za předpokladu 

zachování práva na možnost volby a přirozeného života v bezpečném a domácím 

prostředí.  

4. Podporovat vztahy s rodinou a blízkými přáteli, organizovat společné akce. 

5. Podporovat zdravotní stav činnostmi pro udržení a zlepšení pohybových schopností a 

dovedností prostřednictvím ergoterapie a individuálním přístupem. 

6. Udržovat dobrý psychický stav sociálně terapeutickými činnostmi (jak dle jejich 

výběru, tak i např. prvky dramaterapie, muzikoterapie). 

7. Navazovat na výsledky výchovně vzdělávacího procesu ve škole, upevňovat a rozvíjet 

dovednosti a vědomosti pomocí výchovně vzdělávacích činností.  

8. Umožnit seberealizaci uživatelů, poskytnout zkušenosti s pracovní činností, osvojit si 

spolupráci v kolektivu a pracovní návyky. 

9. Obohacovat zájmy uživatelů pomocí individuální a skupinové zájmové činnosti 

v oblasti sportovní a kulturní.  

10. Umožnit prezentaci dovedností a schopností uživatelů na veřejnosti.  

 

Dosahování hlavních cílů je zabezpečeno prostřednictvím systému plánování individuálního 

rozvoje uživatelů služeb, včetně systému hodnocení a stanovení odpovědnosti za řízení 

programů rozvoje. 
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Náplň poskytované služby 
 

Dle § 47 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se Týdenní stacionář zavazuje zajistit 

uživateli v Týdenním stacionáři: 

ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní 

hygieně, nebo poskytnutím podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a 

aktivizační činnosti, sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktů se společenským 

prostředím, sociálně terapeutické činnosti, dopravu do stacionáře 

 

1. Služby jsou poskytovány v Týdenním stacionáři v České Třebové, ale i s formou 

výletů a účastí na společenských, kulturních i sportovních akcích, v rámci rehabilitace. 

2. Služba zároveň zachovává pravidelnost v režimu dne, která slouží k lepší orientaci 

v denních i životních cyklech uživatelů. 

3. Celý proces poskytované služby směřuje k maximální samostatnosti a soběstačnosti 

uživatele. 

 

Personální zabezpečení služby 
 

Poskytování sociální služby v Týdenním stacionáři je zajištěno pracovníkem pověřeným 

vedením Týdenního stacionáře, sociální pracovnicí, aktivizační pracovnicí, pracovníky 

v sociálních službách (u všech je zajištěno vzdělání požadované zákonem i další vzdělávání  

o sociálních službách) a pracovnicí na úklid na zkrácený úvazek. 
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Statistické údaje 
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Průměrný věk uživatelů Týdenního stacionáře Česká Třebová je 31 let.  

 

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. 

Této dlouhodobé spolupráce si velice vážíme. 

 

Akce pro uživatele Týdenního stacionáře v roce 2019 
 

• Bowling v Národním domě Česká Třebová 

• Karnevalové odpoledne 

• Masáž s paní Medunovou 

• Keramický kurz s paní Mutlovou 

• Přednáška v Domově pro seniory – Nový Zéland 

• Pálení čarodějnic s opékáním  

• Canisterapie a dogdancing s paní Pucherovou 

• Klub Červenka v Domově pro seniory 

• Výlet do Zlína „Vlak plný úsměvu“ 

• Výlet s Českými drahami do Slatiňan s prohlídkou zámku a hřebčína 

• Účast na doprovodném programu Týdne sportu na náměstí České Třebové 

• Světový den první pomoci v České Třebové 

• Přednáška s panem Rudolfem Krautschneiderem 
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• Výlet do Litomyšle s návštěvou muzea a městského sportoviště 

• Přednáška o včelách s paní Lomarovou 

• Minigolf Ústí nad Orlicí 

• Integrační den v Ústí nad Orlicí s tanečním vystoupením uživatelů 

• Ples Berenika Vysoké Mýto 

• Halloweenský večer s opékáním 

• Taneční kurzy v Dlouhoňovicích 

• Taneční večer na ukončení Tanečních kurzů 

• Účast na akcích města Česká Třebová – velikonoční a vánoční výstavy, 

společenské a sportovní akce 

• Mikulášská besídka se spolkem Za jeden provaz 

• Vánoční besídka pro rodiče v Týdenním stacionáři 

• Štědrovečerní večeře 

 
 

Zvyšování kvality v roce 2019 
 

V polovině roku 2019 došlo k výměně podlahové krytiny v prostorách herny.  

Již opotřebovaný koberec byl vyměněn za nové linoleum, které je snadněji udržovatelné.  

Na podzim roku 2019 byl vybudován chodníček mezi budovou Týdenního stacionáře a 

spojovací lávkou na cyklostezku. Tento chodník umožní klientům i pracovníkům lepší 

dostupnost na cyklostezku. 

Obě tyto akce byly hrazeny z rozpočtu zřizovatele Města Česká Třebová.  

 

Dále vedení Týdenního stacionáře požádalo zákonné zástupce uživatelů a externí 

spolupracovníky o vyjádření názorů na kvalitu poskytované péče a služeb našich uživatelů 

pomocí dotazníku. 

 

Dotazníky zákonných zástupců – výstupy z dotazníků 

 

V sekci přístup k uživatelům jsou zákonní zástupci velmi spokojeni. Co se týče jednání, 

vzájemné důvěry, pocitu bezpečí a jistoty odpovídali velmi pozitivně.  

 

Další část dotazníku, která se týkala komunikace, byla hodnocena kladně. Dotazovaní jsou 

spokojeni s poskytováním potřebných informací ze strany zařízení. Zákonní zástupci jsou 

obeznámeni s individuálním plánováním uživatelů, i s právy a povinnostmi v zařízení. 

Dotazovaní vědí, kdo je klíčovým pracovníkem jejich příbuzného.  

 

Z třetí části dotazníku, která byla věnována personálu, vyplynulo, že jsou zákonní zástupci 

spokojeni. Spokojeni jsou s komunikací se zaměstnanci Týdenního stacionáře, nadále by 

navrhovali obohatit kolektiv o jednoho muže a snížit fluktuaci zaměstnanců.  

Respondenti taktéž uvedli celkovou spokojenost s poskytovanou službou, pouze jeden 

dotazovaný není spokojen se stravou, a to z důvodu převažujících moučných jídel. Dále dva 

respondenti uvedli, že jim nevyhovuje vůz Týdenního stacionáře, který není uzpůsoben 

přepravě vozíčkářů. 
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Zákonní zástupci jsou spokojeni s naplňováním potřeb a osobních cílů i s aktivizačními 

činnostmi, které by doplnili o fakultativní službu, jako je fyzioterapie.  

 

Zákonným zástupcům vyhovuje časová dostupnost i lokalita, v které se TS nachází, pouze 

jeden tázaný odpověděl, že by uvítal provoz Týdenního stacionáře i o víkendech.  

 

Dotazníky uživatelů – výstupy z dotazníků 

 

Všichni dotazovaní uživatelé uvedli, že jsou spokojeni s ubytováním a zařízením svého 

pokoje. Někteří uživatelé uvedli, že by stávající aktivity doplnili o výrobu z keramiky a 

houpací síť na zahradě nebo muzikoterapii spojenou s hraním na kytaru a masáže. Ostatní 

uživatelé jsou spokojeni s nabízenými aktivitami. Uživatelé byli seznámeni s tím, že keramika 

probíhá v prostorách TS na základě domluvy s nimi a masáže z důvodu plánované 

rekonstrukce koupelny mimořádně neprobíhaly. Muzikoterapie probíhá formou hry  

na klávesy a za pomoci hudebních nástrojů. Respondenti jsou s přístupem personálu 

spokojeni. Nemají nic, co by chtěli změnit. 

 

Dotazníky praktikantů – výstupy z dotazníků 

 

Z vyplněných dotazníků vyplývá, že praktikanti hodnotí naši 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. 

 

Anonymní připomínky 
 

Za uplynulý rok 2019 jsme zaregistrovali dvě ústní připomínky, kdy zákonní zástupci 

poukazovali na nevhodný automobil pro přepravu hendikepovaných.   

 

Poděkování za spolupráci 
 

• DDM Česká Třebová 

• Domov pod hradem Žampach 

• Gymnázium Česká Třebová 

• Stacionář – Ústí nad Orlicí, Litomyšl 

• SZŠ Ústí nad Orlicí 

• VOŠ a SŠT Česká Třebová 

• Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl 

• Univerzita Karlova v Hradci Králové 

• SPMP Ústí nad Orlicí 

• Berenika Vysoké Mýto 

• Spolek Za jeden provaz Česká Třebová 

 
 



    Sociální služby Česká Třebová 
 Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová 
 IČ: 70933341 
 ID: ef3k7w9 

 

 45 

Poděkování sponzorům a dárcům 
 

• KOMPAKT s. r. o. Poděbrady 

• České dráhy, a.s., Pardubice 

• Spolek Za jeden provaz 

• Městys Chroustovice 

• Obec Petrovice 

• Město Luže 

• Obec Nová Sídla 

• České dráhy, a.s., Pardubice 

 
 


