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1.

IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI

Název společnosti:

Dřevčická o. p. s.

Právní forma:

obecně prospěšná společnost

Vznik společnosti:

Společnost byla zapsána dne 1. června 2010 o
rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném
Městským soudem v Praze, spisová značka O/726.

Sídlo společnosti:

Dřevčice 115, PSČ 250 01

Identifikační číslo:

246 78 961

Daňové identifikační číslo:

CZ24678961

Telefonní číslo:

+420 326 329 158

URL:

http://www.drevcickypark.com/

E-mail:

info@drevcickypark.com
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Zakladatel:
společnost ZEA+ spol. s r.o., IČ 252 96 451, Husova 64, 506 01 Jičín
Statutární orgán společnosti
Statutárním orgánem společnosti je paní PharmDr. Hana Porubská, ředitelka
společnosti.
Složení správní rady
Předseda správní rady:
Členové správní rady:

Martin Tůma, T. Novákové 992, 509 01 Nová Paka
Lukáš Porubský, Na Vyhlídce 504, 507 91 Stará Paka
Jana Hodgson, Vejvodova 445/1, 110 00 Praha 1

Členové dozorčí rady
Lenka Bechyňová, Nučická 1764/27, 100 00 Praha 10 – Strašnice
Miloš Rejman, Mírová pod Kozákovem – Chutnovka 65, PSČ 511 01
Jana Tikalová, Mníšek pod Brdy, Lhotecká 506
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.

2. SLOVO ŘEDITELKY
Pod tlakem médií nabýváme dojmu, že aktuálním problémem dnešních dnů je soužití
mladé a starší generace, život a smysl života seniorů, péče o seniory a umírající.
Pohlédneme-li však do historie, filosofové v průběhu věků se vždy zamýšleli nad
touto problematikou. Není třeba dnes vymýšlet nové teorie o stárnutí, stáří a umírání.
Jen je třeba se nad moudrostmi starověkých filosofů zamyslet a řídit se jimi.
Je na místě si připomenout moudrá slova Marca Tulliuse Cicera, která níže uvádím:
„Stáří je v životě jako v dramatu poslední jednání, při němž nesmíme připustit, aby
nás zmohla únava.“
Každý, komu bude dáno dožít se stáří, se bude muset s tímto věkem nějak
vypořádat: může tuto neodvratnou skutečnost odmítnout a předstírat, že je stále
mlád; může si začít zoufat, či dokonce, nedej Bůh, svůj život vlastní rukou ukončit;
může běh věcí přijmout takový jaký je a snažit se najít smysl stáří, aby se pro něho,
navzdory těžkostem, jež s tímto věkem nedílně souvisejí, stalo přínosem.
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Cicero (ústy Catona staršího) na adresu lidí, kteří si stěžují, že si příchod stáří
představovali jinak, poznamenává: „ Kdo je nutil, aby si mysleli něco, co neodpovídá
pravdě?“ a podává svůj návod:
„ Moje moudrost spočívá v tom, že se dám vést přírodou jako nejlepší vůdkyní….“
„Není pravděpodobné, že by příroda ostatní části lidského života rozdělila dobře a
poslední jednání odbyla jako špatný dramatik.“ Cicero ještě naznačuje, že se jedná o
přirozený běh věcí a vzpouzet se mu je pošetilé.
Následně Cicero filosofuje nad dalšími dogmaty, které jsou spojovány se stářím,
přičemž jeho názory neztrácejí nic na aktuálnosti a potvrzují absurdnost současného
kultu mládí.
Stáří odvádí od veřejné činnosti: „ Kdo, tvrdí, že se staří nemohou zabývat
veřejnými záležitostmi říká něco neopodstatněného a počíná si podobně, jako kdyby
někdo prohlašoval, že kormidelník při plavbě nedělá nic, zatímco někteří šplhají na
stožáry, jiní probíhají mezi lavicemi veslařů, další vylévají vodu z podpalubí, kdežto
on drží kormidlo a klidně si sedí na zádi; on sice nedělá to, co dělají mladí námořníci,
avšak dělá něco mnohem důležitějšího a lepšího. Při velkých výkonech nezáleží na
tělesné síle, obratnosti nebo rychlosti, ale na rozvaze, vážnosti a správných
názorech, a to jsou přednosti, o které stáří není ochuzováno, ale které mu dokonce
přibývají.“
Staří lidé jsou druhým na obtíž: Cicero píše, že tomu tak není, pokud mohou
mladším něco dát. Nejde o majetek nebo o peníze, nýbrž o rady, které je vedou
k hledání ctnosti.
Stáří oslabuje tělo: Starověký filosof pravdivost tohoto tvrzení nepopírá, ale
vykazuje do patřičných mezí. Sám za sebe říká: „ A já věru teď netoužím po síle
mladíka, jako jsem v mládí netoužil po síle slona nebo býka. Sluší se užívat toho, co
je, a ať děláš cokoli, máš to dělat podle svých sil.“ Cicero se odvolává na přirozený
běh věcí: „ Zkrátka a dobře, používej tento dar přírody, dokud tu je a nesháněj se po
něm, když je pryč. Život má pevně stanovený průběh, v přírodě je jen jediná cesta, a
ta je přímá. Každé období má své zvláštní rysy, takže je něco přirozeného i v slabosti
chlapců, prudkosti mladíků, ve vážnosti věku už usedlého a ve vyzrálosti stáří.
Všechno musí být užito ve svůj čas.“ Neznamená to však nějakou naprostou
odevzdanost osudu, neboť jako píše Cicero „ stáří je nutno klást odpor a jeho
nedostatky vynahrazovat pílí. Je třeba bojovat proti stáří stejně jako proti nemoci,
hledět si zdraví, cvičit s mírou, jist a pít jen tolik, aby se síly obnovily, ne aby se ničily.
Je nutné posilovat nejenom tělo, ale ještě mnohem více rozum a ducha, neboť jim
hrozí, že uhasnou stářím, nenaleješ-li do nich olej jako do lampy.“
Stáří nemá ke smrti daleko: Cicero upozorňuje, že smrt každému „ visí nad hlavou“
a není důvod kvůli ní obviňovat stáří. Pokud mladý člověk doufá, že bude žít dlouho,
„ doufá nemoudře“. „Vždyť co je pošetilejší věc, než věc nejistou považovat za jistou“.
Na námitku, že starý člověk už ani doufat nemůže, filosof odpovídá, že ani doufat
nemusí „ protože dosáhl už to, v co onen mladý doufá.“
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„Jelikož se děje podle přírody, že staří lidé umírají, je dobré, je to jako když oheň
dohoří a zhasne sám od sebe. V tomto ohledu jsou mladí v nevýhodě, neboť jejich
případná smrt je jako když je plamen života náhle uhašen proudem vody.“
K moudrostem starověkého učence není již co dodat. Berme stáří jako přirozenou
součást našich životů. Musíme se postarat, aby se s touto filosofií ztotožnili jak naši
klienti, tak naši zaměstnanci. Ze všech sil musíme společně s klienty v naší péči
usilovat o smysluplné prožití závěru života s přijetím přirozeného běhu života a
vyrovnáním se s touto skutečností. Seniorům, kteří z jakéhokoli důvodu již nejsou
schopni se o sebe postarat jsme povinni poskytnout veškerou lásku, oporu, péči a
úctu a doufat, že když my sami podporu jiného člověka budeme potřebovat, postará
se o nás nová generace.
Užívejme si tedy společně každého dne, který nám zbývá, neničme si chvilky v životě
nenávistí, záští, intrikami a zlobou. Máme jen omezený čas žití, který můžeme
kvalitně prožít, nebo si jej svou vlastní hloupostí zničit.

PharmDr. Hana Porubská

Cicero: Cato starší o stáří, Praha 1975, překlad Václav Bahník
Tedeum: Cnostný pohan Cicero o stáří, Martin R. Čejka

3.

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Sociální služby poskytujeme v rozsahu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách v platném znění.
Sociální pracovníci v našem zařízení podléhají registraci v souladu s § 49 a § 50
uvedeného zákona.
DRUH SLUŽBY:

OKRUH OSOB:

DRUH SLUŽBY:

OKRUH OSOB:

Domov pro seniory
Identifikátor služby: 7173961
Kapacita: 33 lůžek
Forma poskytování: pobytová služba
Cílová skupina: senioři nad 65 let života

Domov se zvláštním režimem
Identifikátor služby: 2737309
Kapacita: 70 lůžek
Forma poskytování: pobytová služba
Cílová skupina: senioři nad 50 let života s projevy Alzheimerovy
nemoci, či jinými druhy demence.
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4.

POPIS ZAŘÍZENÍ

Domov pro seniory tvoří tři samostatné budovy označených písmeny A, B a C.
Budova A je původní historická stavba, která byla celkově rekonstruována. Budovy B
a C jsou novostavby, které byly zkolaudovány v roce 2009. Mezi budovami A a B je
malebné atrium, které slouží klientům k venkovnímu posezení. Za budovou C je
zahrada s pergolou, kde mají klienti možnost věnovat se zahradní terapii, či se jen
oddávat odpočinku. V budovách nabízíme klientům ubytování v třílůžkových a
čtyřlůžkových apartmánech, kde jedno lůžko je v zadní části apartmánu a další dvě
nebo tři lůžka v přední části, resp. v předním pokoji. Apartmán je dále vybaven
kuchyňskou linkou, plně vybavenou bezbariérovou koupelnou, šatnou, zádveřím a
lodžií. Každý apartmán má nainstalovanou klimatizační jednotku, která je využívána
nejen v letním období, ale i v přechodném období k mírnému přitápění místností.
Kromě koupelen na apartmánech je v zařízení i společná koupelna se sprchovým
lůžkem a zvedacím zařízením, která je využívána pro hygienu klientů s omezenou
nebo úplnou ztrátou mobility.
Ke kulturnímu a společenskému vyžití klientů je k dispozici multifunkční konferenční
sál, který je využíván ke kondičnímu cvičení, k pořádání kulturních a společenských
akcí, jako školicí centrum a také jako kinosál. Pro menší aktivizační činnosti je
využívána knihovna, kde je obyvatelům domova umožněn i přístup na internet.
Výtvarné dílny, rodinná posezení klientů s jejich blízkými, menší společenské akce
jsou pořádány v Hobby kuchyni, která je rustikálně zařízena, aby evokovala dávno
zašlé časy. Je určena pro ty, kteří mají zájem o přípravu svých vlastních pokrmů;
mají zde k dispozici plně vybavenou kuchyňskou linku i s elektrospotřebiči. Klientům i
jejich návštěvám je k dispozici veřejně přístupná restaurace a salonek, včetně
venkovní restaurační zahrádky.
V případě zájmu mohou rezidenti navštěvovat i wellness centrum, které je přímo
v budově C. Kromě klasických wellness procedur, jako jsou sauny, parní lázeň,
tepidarium nebo whirlpool, mohou využívat i různé druhy masáží. Ceny služeb
wellness centra jsou pro klienty Domova seniorů zvýhodněny.
Všechny místnosti areálu jsou bezbariérové a jejich obyvatelům volně přístupné.

7

5.

POPIS PRŮBĚHU ROKU 2015

Během roku jsme se soustředili na vylepšení kvality zařízení Dřevčického Parku.
Společnost ZEA+ spol. s r.o., která je zakladatelkou neziskové společnosti Dřevčická
o.p.s. poskytla nemalé finanční prostředky, které byly využity k financování výměny
koberců na budově C za hygienickou vinylovou podlahovou krytinu.
Na budově B v 1. a 2. nadzemním podlaží bylo provedeno zasklení a zateplení
pavlačí. K tomuto kroku nás vedlo poznání, že klienti postižení Alzheimerovou
demencí mají tendenci opouštět své apartmány a pohybovat se po dalších
prostorách. Zasklením pavlačí jsme dosáhli jednak zvýšení bezpečnosti pro klienty a
rovněž i teplotní komfort.
Přízemí budovy jsme z důvodu požárních předpisů nemohli zasklít.
Z příspěvků dárců Dřevčické o.p.s. jsme pořídili 31ks ošetřovatelských lůžek
s antidekubitními matracemi včetně nočních stolků, kterými postupně nahrazujeme
klasická lůžka.
Dále jsme nechali nainstalovat klimatizační jednotky do profesionální kuchyně.
Snažili jsme se zlepšit pracovní prostředí pracovníkům kuchyňského provozu, a to
zejména v letních měsících, kdy teplota v kuchyni dosahuje více než 50°C.
Pro zlepšení pracovního prostředí jsme zařídili recepci v budově C, včetně nového
vybavení a zařízení.
Pro zlepšení pracovního prostředí byly nainstalovány nové světelné zdroje v budově
A. Jedná se o technologii inteligentních eco LED svítidel, které jsou šetrné vůči
životnímu prostředí, spoří energii a obsahují technologii skutečné ochrany zraku.
V personální oblasti jsme se zacílili na výběr pracovníků v přímé péči. Bohužel je
v tomto oboru trvale málo kvalitních zájemců s vysokou tendencí fluktuace.
V závěru roku jsme se rozhodli radikálně obměnit i střední management a výběrem
nových kvalitnějších pracovníků zvýšit úroveň vedení a tím zvýšit i kvalitu
poskytovaných služeb v našem zařízení.
Od různých organizací, nadací i jednotlivců jsme získali finanční prostředky, které
jsme využili výhradně na nákup materiálně technického vybavení pro klienty. Pořídili
jsme zejména ošetřovatelská lůžka, polohovací křesla, noční stolky, rehabilitační
pomůcky a drobné vybavení do tvůrčí dílny.
Koncem roku jsme ve spolupráci s galerií Malování kreslení Nina Mainerová
uspořádali benefiční aukci obrazů. Do aukce přispěli svými díly nejen studenti
Výtvarného ateliéru – spolek malování kreslení v Praze 2, ale i profesionální umělci.
Akademický sochař Olbram Zoubek přispěl do benefiční aukce svým reliéfem Anděl,
který byl vydražen.
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6. ČINNOSTI POSKYTOVANÉ V RÁMCI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB








Sociální a komplexní ošetřovatelská péče 24 hodin denně
Ubytování a stravování
Rehabilitační péče
Aktivizační činnosti
Sociálně terapeutické činnosti
Duchovní služby
Fakultativní služby

Sociální a komplexní ošetřovatelská péče
Všem klientům Domova pro seniory je zajištěna odborná sociální a zdravotní péče.
Pracovníci v sociálních službách pečují 24 hodin o svěřené klienty. Tito pracovníci
mají patřičné vzdělání v oboru a neustále rozšiřují své vědomosti kontinuálním
celoživotním vzděláváním.
Zdravotní péči zajišťujeme prostřednictvím praktického lékaře, který ordinuje
v pravidelných intervalech a další služby poskytuje dle potřeby. S lékařem je
uzavřena rámcová smlouva, kde jsou specifikovány činnosti, které vykonává, včetně
metodické a poradenské činnosti a vykazování zdravotnických výkonů. Ke klientům
periodicky dochází psychiatr, otorinolaryngolog, urolog a lékař zaměřený na
problematiku cév.
Další odborná vyšetření jsou zajišťována ve Zdravotním centru v Jirnech, případně
jsou klienti převáženi k odborným vyšetřením do nemocnic.
Každodenní zdravotní péče je obstarávána zdravotními sestrami a odborně
vyškoleným zdravotnickým personálem, pod vedením vrchní sestry.
Akutní hospitalizace obyvatel je zajišťována nemocnicí v Brandýse nad Labem na
základě rozhodnutí vrchní sestry, lékaře nebo RZS. Přeprava do nemocnice je
zajišťována sanitkami. Plánovaná hospitalizace je poskytována ve fakultních
nemocnicích na území hlavního města Prahy.
Hygienický standard je stanoven v souladu s platnými hygienickými předpisy a
zařízení úzce spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí pro Prahu-východ. Za
oblast dodržování hygienických pravidel a nařízení odpovídají vedoucí jednotlivých
úseků. Provozní řád upravující podmínky předcházení, vzniku a šíření infekčních
onemocnění a zahrnující hygienické požadavky byl schválen Krajskou hygienickou
stanicí.
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Stravování
Stravování je zajišťováno přípravou pokrmů ve vlastní kuchyni v rozsahu tří hlavních
a dvou vedlejších jídel. Strava je klientům upravována dle potřeby, poskytujeme
dietu racionální, diabetickou, šetřící, mletou. Obyvatelé mají možnost vyjádřit se ke
kvalitě stravy prostřednictvím svých volených zástupců ve stravovací komisi. Přáním
seniorů se snažíme dle možností v co nejvyšší míře vyhovět.
Rehabilitační péče
Naši speciálně vyškolení pracovníci poskytují klientům jak individuální rehabilitaci, tak
i možnost skupinového cvičení, která napomáhají v rozvoji fyzických aktivit.
V indikovaných případech zajišťujeme dopravu i dopomoc při návštěvě rehabilitační
ambulance v Brandýse nad Labem. Individuální rehabilitace je klientům nabízena
jako fakultativní služba.
Aktivizační činnosti
O naplnění volného času klientů se starají, ve spolupráci s dalšími zaměstnanci
Domova, dvě aktivizační pracovnice, které připravují každodenní program a různé
zábavné akce.
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Výběr z kulturních a společenských akcí pro klienty v roce roku 2015:

MĚSÍC
Leden
Únor
Březen

Duben

Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen

Listopad

Prosinec

NÁZEV SPOLEČENSKÉ AKCE
Tříkrálové posezení s klienty-zpívání, vzpomínka na české zvyky a
tradice
Vzpomínkový hudební pořad Bejvávalo
Příprava na Masopust-výroba masek,, pečení cukroví
Masopust-přehlídka masek, zpívání s harmonikou
Společenské posezení s klienty-vzpomínka na masopustní zábavy
Květinový ples-taneční zábava s tombolou
Oslava MDŽ- vzpomínka na časy dávno minulé
„Hašlerky“- hudební vystoupení pana Šedivého, vzpomínka na
Hašlera
Příprava na Velikonoce- malování vajec, výroba dekorace
Velikonoční vystoupení dětí z MŠ Dřevčice
Velikonoční posezení s klienty-vzpomínky na Velikonoční zvyky a
tradice
Taneční vystoupení „ Babaletek“ na zahradě Dřevčického Parku
Výroba masek na čarodějnice
Slet čarodějnic-zábavný program s grilováním na zahradě
„ Proč si nerozumíme“ – přednáška PhDr. Galvase
Jarní koncert- vystoupení dětí ZUŠ pod vedením p. Prokopiusové
Máj-lásky čas, vzpomínkové odpoledne, české zvyky a tradice
Oslava 5. výročí Domova pro seniory –zábavné odpoledne na
zahradě
Prázdniny a dovolená- vzpomínkové odpoledne
Operetkový koncert v podání zpěváků ND
Zpívání s klienty na zahradě u fontány
Vystoupení taneční skupiny „ Siderea“
Zpívání s klienty na zahradě u fontány
Hudební vystoupení profesionální romské skupiny na zahradě
Rozloučení s létem- grilování na zahradě
Den seniorů- společenské posezení při hudbě
Koncert dudácké kapely
Koncert swingové kapely „ Pětiklíč“
Příprava na Halloween- vyřezávání dýní, dekorace na zahradě
Uctění památky zesnulých
Pečení cukroví na zábavu
Svatomartinská zábava
Adventní koncert dětí ze ZUŠ pod vedením paní Prokopiusové
Ohňová show na zahradě
Mikulášská nadílka
Pečení vánočního cukroví, příprava vánoční výzdoby
Oslava 103. narozenin klientky DS
Vánoční koncert operních zpěváků Národního Divadla
Štědrovečerní večeře-zpívání koled, rozdávání dárků klientům
Rozloučení se se starým rokem-hudební vystoupení manželů
Machkových
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Sociálně terapeutické činnosti
Aktivity našich klientů jsou členěny na skupinové a na individuální. Pro naše
rezidenty se snažíme vytvořit program aktivit, který napomáhá udržet nebo znovu
nabýt schopnost sebeobsluhy. Program je zaměřen na rozvoj jemné a hrubé
motoriky, vnímání a výkonnost mozkových funkcí a na psychické, emocionální a
sociální schopnosti.

Program se skládá z následujících aktivit:


Reminiscence písničky, tanec.



Besedy – významná výročí, svátky, události……..



Muzikoterapie – poslech hudby, zpívání, bubnování a rytmika.



Arteterapie – vytváření dekorací pro Dřevčický Park, malba, kresba.



Ergoterapie - zaměřena na individuální potřeby jednotlivých klientů



Pohybové aktivity – protahovací a posilovací cviky, sportovní hry.



Společenské hry – sada her pro kognitivní trénink.



Filmový klub – filmy pro pamětníky, zábavné, cestopisné a
přírodopisné filmy.



Canisterapie – terapie se psy



Felinoterapie – kontakt s kočičkami, hlazení hebké srsti, vnímání
kočičího předení to vše pozitivně působí na náladu kočkomilů.

prohlížení fotografií, životní příběhy, staré filmy a

Pravidelná aktivizace
Klienti mají možnost výběru vhodné činnosti dle týdenního harmonogramu aktivit.
Mezi pravidelné náplně patří oblíbené kondiční cvičení a trénování paměti, které je
rozděleno do dvou skupin dle obtížnosti. V rámci této činnosti pořádáme kvízová
odpoledne.
V pátek jsou klientům promítány cestopisné a přírodopisné filmy nebo koncerty na
přání. O víkendu mají klienti možnost navštívit Klub filmového diváka, kde jsou
klientům promítány převážně staré české filmy.
Klienti se pravidelně setkávají při různých společenských příležitostech např.
oslavách narozenin.
12

Na apartmánech probíhají individuální aktivizace: povídání u lůžka, prohlížení
fotografií, čtení, zpívání, cvičení na lůžku, ergoterapeutická cvičení atd.
Klienti jsou doprovázeni na krátké procházky po zahradě nebo k rybníku. V oblibě
jsou okružní jízdy Prahou naším autokarem.

Duchovní služby
Senioři mají možnost se setkávat každé pondělí s pastorem Českobratrské církve
evangelické Zdeňkem Marvanem. Na přání jednotlivců dohází na bohoslužby do
našeho Domova katolický farář Jan Koukal.
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KAPACITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A OBLOŽNOST LŮŽEK

7.

Kapacita sociálních služeb dle rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského
kraje, Odboru sociálních věcí o změně registrace sociálních služeb:
Domov pro
seniory
(DS)

Odlehčova
cí služby
(OS)

Celkem
kapacita

15. 10. 2012 32

59

12

103

1. 7. 2013

49

42

12

103

1. 4. 2014

70

33

0

103

1. 1. 2015

70

33

0

103

Domov se
zvláštním režimem
(DZR)

Kapacita lůžek dle sociálních služeb
80
70
60
50

DS

40

DZR
OS

30
20
10
0
1.10.2012

1.7.2013

1.4.2014

31.12.2015

Jak je patrné z tabulky a z grafu, společnost v roce 2015 neměnila kapacity služeb.
V roce 2015 jsou provozovány dvě služby, kde dominantní je služba domova se
zvláštním režimem oproti službě domova pro seniory. Odlehčovací služby v roce
2015 nebyly provozovány.
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Obsazenost lůžek:

Počet klientů

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
24,7 26,0 26,0 24,1 24,6 26,9 27,0 26,7 26,9 26,5 27,0 26,7

Domov pro
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
seniory –
kapacita (DS)
Obložnost (%) 74,9 78,7 78,6 73,0 74,6 81,5 81,8 81,1 81,6 80,3 81,8 81,0
Počet klientů 57,6 59,5 63,0 64,4 63,9 62,7 60,7 59,2 59,6 57,8 57,6 60,7
Domov se
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
zvláštním
režimem –
kapacita (DZR)
Obložnost (%) 82,2 85,0 90,0 92,0 91,3 89,6 86,8 84,5 85,1 82,6 82,2 86.7
Obložnost lůžek v % dle měsíců

100
95
90
DS

85

DZR

80
75
70
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

15

8.

9.

10.

11.

12.

8.

LIDSKÉ ZDROJE

8.1

ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI

Pracovní zařazení
pracovníci v sociálních službách
celkem
přímá obslužná péče
aktivizační pracovník
sociální pracovník
sociální pracovník
zdravotničtí pracovníci celkem
všeobecná zdravotní sestra
ostatní pracovníci celkem
vedoucí pracovníci
ředitel společnosti
administrativní pracovník
manažer kvality
účetní
obsluha recepce
celkem
8.2

Počet pracovníků
31
29
2
1
1
6
6
8
2
1
1
1
1
2
46

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
organizace zajistila pracovníkům další vzdělávání, kterým si upevňují, doplňují a
obnovují kvalifikaci (v rozsahu minimálně 24 hodin za kalendářní rok) účastí v
akreditovaných kurzech, školících akcí:
Témata akreditovaných kurzů:
Termín
školení

Název přednášky

Počet
účastníků/
zaměstnan
ců

Počet
hodin

Rozvoj kvality péče osoby s demencí

12.1.2015

12

8

Úvod do psychologie stárnutí a zajišťování
potřeb seniorů

5.2.2015
25.2.2015

24

6

Základy první pomoci pracovníků v sociálních
službách

11.3.2015

17

6

16

Demence v obrazech

2.4.2015

Komunikace s uživateli trpícími Alzheimerovou
chorobou

7

8

24

6

12

8

12

8

9.4.2015
21.4.2015
6.5.2015
30.6.2015

Druhy demence, detekce a zvládání bolesti

19.5.2015
26.5.2015

Úvod do nefarmakologických a aktivizačních
metod v péči o osoby s demencí

9.6.2015
11.6.2015

Interní školení:
Standard č. 1 a standard č.2

28.7.2015

12

1

Etický kodex, Restriktivní opatření

30.7.2015

14

1

Hygienické postupy

09/2015

17

1

Směrnice č.45/2011 – Nouzové a havarijní
situace

10/2015

12

1

Směrnice č.01/2014 – Individuální plánování

11/2015

17

1

Osobní cíle, kroky podpory, zhodnocení cílů

12/2015

19

1

Sanitační program, dezinfekce

12/2015

20

1

Modul zaměstnanci v IS Cygnus

18.3.2015

3

8

Manažerské nástroje a statistika v IS

25.3.2015

1

5

v sociálních

26.3.2015
27.3.2015

2

16

Financování neziskových organizací podle
rozpočtových pravidel a pravidel veřejné
podpory

4.6.2015
1

8

Školení IReSoft

Školící akce:

Pracovně
službách

právní

problematika
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Interní školení všech pracovníků Dřevčické o.p.s. v oblasti standardů kvality
sociálních služeb, standardů kvality zdravotních služeb, interních směrnic a nařízení
probíhalo periodicky. Vědomosti pracovníků byly ověřovány písemnými testy.
K financování celoživotního vzdělávání pracovníků jsme využili OP LZZ , který je
hrazen z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.
Projekt reg. č. CZ.1.04/3.1.03/D5.00060 Vzdělávání pracovníků domova se zvláštním
režimem Dřevčice probíhal v období 1.10.2014 – 31.10.2015.

9.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Struktura příjmů společnosti
Činnost obecně prospěšné společnosti je financována především úhradami klientů
za poskytnuté služby (pobyt, strava, léky a další služby), příspěvkem na péči
poskytovaným podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, úhradami
zdravotních pojišťoven za poskytnutí lékařské péče, provozními dotacemi
Středočeského kraje a příspěvky (dary) fyzických i právnických osob.
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Přehled výnosů 2015

Částka v tis. Kč

Tržby od klientů

11.531

Příspěvek na péči

8.109

Úhrady zdravotních pojišťoven

3.102

Provozní dotace Středočeský kraj

5.666

Dotace OP LZZ

478

Přijaté dary

5.060

Ostatní příjmy

865

Celkem

Přehled nákladů

34.811

Částka v tis. Kč

Spotřebované nákupy

808

Služby

18.834

Osobní náklady

13.999

Daně a poplatky

7

Ostatní náklady

128

Odpisy dlouhodobého hmotného
majetku

942

Poskytnuté příspěvky

8

Náklady celkem

34.726

Členové správní a dozorčí rady pracovali bez nároku na odměnu.
Hospodářský výsledek: v roce 2015 byl dosažen zisk ve výši 85 tis. Kč.
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10.

VÝVOJ A SMĚŘOVÁNÍ SPOLEČNOSTI
 V příštích letech se chceme zaměřit na snížení fluktuace zaměstnanců a
vybudování kvalitního týmu.
 Věnovat maximální úsilí ke zvýšení kvality ošetřovatelské péče.
 Rozvíjet spolupráci s Českou alzheimerovskou společností o.p.s.
 I nadále chceme bořit mýty o smutné ústavní péči.
 Úzce spolupracovat s profesionálními organizacemi, zejména s APSS
(Asociace poskytovatelů sociálních služeb), Českou gerontologickou a
geriatrickou společností, Asociací zdravotních sester.
 Zlepšení spolupráce s rodinnými příslušníky klientů a jejich zapojení do volně
časových aktivit klientů.
 Zlepšení kvality lékařské péče, zkvalitnění zdravotní péče o klienty.

11.

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom na závěr poděkovali všem našim věrným a dlouholetým
spolupracovníkům za jejich obětavou práci. Díky jejich namáhavé, zodpovědné práci
a díky jejich úsilí se nám daří pečovat o naše svěřené klienty a zajistit jim důstojný
život.
Naše poděkování patří také naprosté většině rodinných příslušníků, kteří s našimi
zaměstnanci spolupracují a chápou jejich těžkou práci a dovedou ji ocenit.
Naše velké poděkování patří Krajskému úřadu Středočeského kraje, jejichž
prostřednictvím nám byla přidělena státní dotace. Bez této významné finanční
pomoci, by naše společnost nebyla schopná funkce.
Zároveň děkujeme všem dětem, pedagogům, umělcům a dobrým lidem, kteří se
zúčastnili kulturních a jiných akcí v našem Domově bez nároku na odměnu.
Děkujeme všem malým i velkým sponzorům, kteří svými dary přispěli ke zkvalitnění
péče o naše klienty.
Děkujeme všem dárcům za podporu Domova pro seniory, zejména Středočeskému
Humanitárnímu fondu, Městské části Praha 8, Nadaci Olgy Havlové VDV, Městské
části Praha 4.
Ze získaných finančních prostředků byla zakoupena ošetřovatelská elektricky
ovládaná lůžka s antidekubitními matracemi, včetně stolků. Tabletový systém pro
rozvoz stravy klientům, pojízdná polohovací křesla a další pomůcky.
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12.

PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY

Zpráva auditora o ověření výroční zprávy.
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky.
Účetní závěrka za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Sestaveno dne 4.5.2016
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