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Identifikace společnosti
Název společnosti:
Dřevčická o.p.s.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
Vznik společnosti:
Společnost byla zapsána dne 1. června 2010 do
rejstříku obecně prosp.ch společností, vedeném
Městským soudem v Praze, spisová značka O/
726.
Sídlo společnosti:
Dřevčice 15, PSČ 250 01
Identifikační číslo:
246 78 961
Daňové identifikační číslo:
CZ24678961
Telefonní číslo:
+420 777 117 777
URL:
http://www.drevcickypark.cz
E-mail:
lukas.porubsky@drevcickypark.cz

Zakladatel:
společnost ZEA+ spol. s r.o., IČ 252 96 451,
Husova 64, Jičín 506 01
Statutární orgán společnosti
PharmDr. Hana Porubská, ředitel společnosti
do 08. 01. 2017
Bc. Lukáš Porubský, ředitel společnosti
od 09. 01. 2017
Předseda správní rady:
Hana Porubská, Vejvodova 445/1, Praha 1, PSČ
110 00
Členové správní rady:
Rudolf Bernart, Černilov 59, PSČ 503 43
Jana Hodgson, Vejvodova 445/1, Praha 1, PSČ
110 00
Členové dozorčí rady
Lenka Bechyňová, Nučická 1764/27, Praha 10 –
Strašnice, PSČ 100 00
Miloš Rejman, Chutnovka 65, Mírová pod
Kozákovem, PSČ 511 01
Jana Tikalová, Lhotecká 506, Mníšek pod Brdy,
PSČ 252 10
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
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Představení
Poskytovatelem sociálních služeb je Dřevčická obecně prospěšná společnost, zřízená
v roce 2010.

Sociální služby jsou koncipovány jako rodinné bydlení s péčí pro seniory, které vytváří
ideální místo k prožívání plnohodnotného stáří. Podpůrnými a pečovatelskými
službami usilujeme o udržení vysoké kvality života našich klientů. Zařízení je vhodné
jak pro aktivní seniory, tak i pro klienty, kteří v závislosti na svém zdravotním stavu
vyžadují zvýšenou péči.
Nabízíme vysokou kvalitu služeb, jistotu pomoci v účelně vybaveném a zajímavě
architektonicky řešeném komplexu bezbariérových apartmánů v Dřevčicích u Prahy.
Poskytujeme ubytovací, stravovací a ošetřovatelskou službu s pravidelnou lékařskou
a odbornou péčí.

Vytváříme místo, kterému naši klienti mohou říkat domov a děláme vše proto, aby to
tak cítili i jejich rodiny.
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Po pis zařízení
BUDOVY A ZÁZEMÍ DŘEVČICKÉHO PARKU
Domov pro seniory tvoří tři samostatné budovy označené písmeny A, B a C. Budova A je původní

Ke kulturnímu a společenskému vyžití je k dispozici multifunkční konferenční sál, který je využíván

historická stavba, která byla celkově rekonstruována. Budovy B a C jsou novostavby, které byly

ke kondičnímu cvičení, k pořádání kulturních a společenských akcí, jako školicí centrum a také jako

zkolaudovány v roce 2009. Mezi budovami A a B je malebné atrium, které slouží klientům

kinosál. Pro menší aktivizační činnosti je využívána knihovna, kde je obyvatelům domova umožněn i

k venkovnímu posezení. Za budovou C je zahrada s pergolou, kde mají klienti možnost věnovat se

přístup na internet.

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,

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,

plně vybavenou bezbariérovou koupelnou, šatnou, zádveřím a lodžií. Každý apartmán má

kteří mají zájem o přípravu svých vlastních pokrmů; mají zde k dispozici plně vybavenou

nainstalovanou klimatizační jednotku, která je využívána nejen v letním období, ale i v přechodném

kuchyňskou linku i s elektrospotřebiči. Klientům i jejich návštěvám je k dispozici veřejně přístupná

období k mírnému přitápění místností. Kromě koupelen na apartmánech je v zařízení i společná

restaurace a salonek, včetně venkovní restaurační zahrádky. V případě zájmu mohou rezidenti

koupelna se sprchovým lůžkem a zvedacím zařízením, která jsou využívána pro hygienu klientů

navštěvovat i Wellness centrum, které je přímo v budově C. Kromě klasických wellness procedur,

s omezenou nebo úplnou ztrátou mobility.

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.
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Rozsah poskytovaných
služeb
DOMOV SENIORŮ

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM

Dřevčický Park, přijímá do péče klienty, kteří v

Poskytuje služby lidem, kteří se v důsledku

důsledku zhoršeného zdravotního stavu nebo

zhoršeného zdravotního stavu, spojeného s

obtížné sociální situace potřebují podporu,

projevy Alzheimerovy nemoci nebo jiné

pomoc nebo i celodenní péči. Naše služba je

demence, ocitli v obtížné sociální situaci a

určena osobám od 65-ti let věku.

potřebují podporu, pomoc nebo i celodenní
péči. Tato služba je určena osobám od 50-ti let

Identifikátor služby:
7173961

věku.

Kapacita:
33 lůžek

Identifikátor služby:
2737309

Forma poskytování:
pobytová služba

Kapacita:
70 lůžek

Cílová skupina:
senioři nad 65 let života

Forma poskytování:
pobytová služba
Cílová skupina:
senioři nad 50 let života s projevy Alzheimerovy
nemoci, či jinými druhy demence.
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Po sl ání a Vize
Našim posláním je zvýšit kvalitu života seniorům v náhradním prostředí domova a nabízet
pomocnou ruku rodinám, které již nemohou pečovat o své nejbližší a mohou se spolehnout, že
jejich rodiče mají zajištěné klidné stáří.

Naše vize je být předním domovem seniorů ve Středočeském kraji, který zajistí vynikající kvalitu
našich služeb tak, aby nám lidé důvěřovali, rodiny svěřily své blízké, lékaři nás doporučili svým
pacientům, zaměstnanci byli hrdí na svou práci.
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Slovo ředite le
INTELIGENCE, ZMĚNA, ODVAHA

Nedávno zesnulý Stephen Hawking řekl, že: ‘’Inteligence je schopnost přizpůsobit se změně.’' S klidným srdcem mohu říci, že ve společnosti máme dostatek
inteligentních lidí, kteří jsou schopni se změnám nejen přizpůsobit, ale také je aplikovat v denní agendě a implementovat je do chodu společnosti a každodenních
činností.
V roce 2017 proběhlo nejvíce změn od začátku našeho založení a během dvanácti měsíců jsme postupně restrukturalizovali nebo aktualizovali většinu částí naší
společnosti. V lednu 2017 jsme ukončili spolupráci a zrušili post zástupce ředitele. Do funkce ředitele Dřevčická o. p. s. jsem byl jmenován, abych po sedmi letech
převzal štafetu od své matky paní PharmDr. Hany Porubské, která se však i nadále aktivně podílí na řízení a zůstává také předsedou správní rady. Dřevčická
o.p.s. Se změnou vedení došlo také na změnu organizační struktury a vytvoření středního managementu ze stávajících zaměstnanců, kterými jsou Ing. Olga
Sýkorová, Dana Peterková, Ivana Velendorfová a Bc. Andrea Němejcová. Díky této struktuře se podařilo vytvořit efektivně fungující oddělení, která se navzájem
doplňují a jako celek tvoří fungující zázemí pro celou společnost, ostatní zaměstnance a klienty.
Společně s finančním oddělením pro nás byl velké téma úspor a efektivita provozu. Od začátku roku tak došlo k aktualizacím většiny pojistných smluv, velké části
smluv s dodavateli nebo k nahrazení současných dodavatelů levnějšími. Zaměřili jsme se také na vnitřní provoz, úsporu energií a důslednou kontrolu spotřebního
materiálu. Se společností OnSite Power byla dohodnuta investice do kogenerační jednotky, která by měla v roce 2018 uspořit až 60% z celkových nákladů na
vytápění a teplou vodu. Společně se zdravotním úsekem se nám podařilo zefektivnit vykazování zdravotnických výkonů a zvýšit tak příjem z nárokovaných úhrad.
Díky těmto krokům se nám podařilo ročně ušetřit několik set tisíc korun a současně získat na provoz další nezbytné finance.
Mimo úsporná opatření jsme hledali možnosti jakým způsobem udržet, motivovat a hlavně odměňovat naše zaměstnance. Došlo tedy na kompletní změnu
hodnocení zaměstnanců, byl vytvořen nový bonusový systém a hlavně jsme přistoupili ke zvýšení základních mezd napříč celým spektrem zaměstnanců, kdy v
průměru se zvýšení pohybovalo mezi 22% a u pracovníků v přímé péči až kolem 30%. I přes celostátní personální krizi se nám podařilo udržet tým lidí, který jsme
si udržet chtěli a který s námi pokračuje vstříc do dalších let.
Našim společným cílem není pouze přežít v dnešní rozmáhající se konkurenci, ale být součástí těch, kteří v našem odvětví udávají trendy a kurz. A abychom to
dokázali, je nutné se neustále zlepšovat, přizpůsobovat a měnit se k lepšímu. A jak pravil Tomáš Baťa: „Bez odvahy ke změně není zlepšení, a tak není ani
blahobytu!“ a já si jsem jist, že odvaha nám nechybí!
Lukáš Porubský
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Ve d e n í

D ř e v č i c k é

o . p . s .

Lidé tvořící
Dřevčický Park

Zleva: PharmDr. Hana Porubská, zakladatelka / Bc. Lukáš Porubský, ředitel společnosti / Ing. Olga Sýkorová, finanční ředitelka /
Bc. Andrea Němejcová, sociální pracovnice / Dana Peterková manažer kvality / Iva Velendorfová, personalista a provozní
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Čísla a statistiky
DŘEVČICKÝ PARK V ČÍSLECH

OBLOŽNOST

C E L K O VÁ K A PA C I TA
V současné době máme k
dispozici 103 lůžek

103

81

DOMOV SENIORŮ

33 lůžek je určeno pro
domov seniorů

33

70

Obsazenost lůžek za rok
2017 byla 81%

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM
70 lůžek je určeno pro
domov se zvláštním
režimem
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Hospodaření 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. Členové správní a dozorčí rady pracovali bez
nároku na odměnu. Hospodářský výsledek: v roce 2017 byl dosažen zisk 96 tis. Kč.

Přehled výnosů 2017

Tržby od klientů

Přehled nákladů 2017

Částka v tis. Kč

11.423

Spotřebované nákupy

Částka v tis. Kč

930

Příspěvek na péči

7.143

Služby

20.049

Úhrady zdravotních pojišťoven

3.788

Osobní náklady

16.044

Provozní dotace celkem

8.988

Daně a poplatky

23

8.958

Ostatní náklady

134

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku a
opravné položky

589

Provozní dotace Středočeský kraj

Dotace města Brandýs nad Labem

Přijaté dary

Ostatní příjmy

Celkem

30

5.960

571

37.873

Poskytnuté příspěvky

Náklady celkem

8

37.777
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Zaměstnanci společnosti
CELKOVÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ DŘEVČICKÉHO
PARKU JE 45 OSOB

PRACOVNÍCI V
SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

přímá obslužná péče - 27
asistent přímé obslužné péče - 6
aktivizační pracovník - 1
dohody o pracovní činnosti - 4
dobrovolníci -2

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI

40

1

ZDRAVOTNÍ PERSONÁL

všeobecná zdravotní sestra - 4
dohody o pracovní činnosti - 1

sociální pracovnice - 1

O S TAT N Í P R A C O V N Í C I

5

8

vedoucí pracovníci - 3
ředitel společnosti - 1
administrativní pracovník - 1
účetní - 1
obsluha recepce - 2
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Vzděl áv án í zamě stnanců
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 a školících akcích:

Uskutečněné vzdělávání v roce 2017

Témata akreditovaných kurzů a konferencí

SQ č.5 - ZREVIDOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PLÁNŮ, KONZULTACE

LEDEN

Název přednášky

Termíny

Počet účastníků/
zaměstnanců

Počet hodin

16

8

5

8

22

8

25.04

3

N/A

5 - 6.10

3

N/A

školení

SQ č.5 - PLÁNY PÉČE, ZÁZNAMY O ADAPTACI, ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY

ÚNOR

TESTY SQ 5 -28.2.

16. 03.
Etika v obrazech

11. 12.

SQ č.5 -INDIVUDUÁLNÍ PLÁN, MOTIVACE, OSOBNÍ CÍLE, ZHODNOCENÍ IP

BŘEZEN

TESTY SQ 5 – 2.3.

10. 04.

Alzheimerova demence

1. 06.

SQ č.2- OCHRANA PRÁV OSOB /ETICKÝ KODEX /RESTRIKCE

Paliativní péče

DUBEN
SQ č. 6 DOKUMENTACE KLIENTA / REALIZACE PLÁNU PÉČE /vedení v IS CYGNUS

KVĚTEN
SQ č.1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY/POSLÁNÍ

ČERVEN

ČERVENEC

TESTY SQ 1, 2, 6 - 12.6. + 15.6.
DOMÁCÍ ŘÁD PRO SENIORY DS A DZR
SQ.č.7 – STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽBY

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI PRO KLIENTY S ACH

SRPEN

ZÁŘÍ

SQ č.14 – NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE
SMĚRNICE č.03/2011 – NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
TESTY SQ 7, 14, DOMÁCÍ ŘÁD,NAKLÁDÁNÍ S ODPADY - 19.9. + 21.9.

ŘÍJEN

SMĚRNICE č.44/2011 – PRAVIDLA PRO ZAŠKOLOVÁNÍ OSOB
SMĚRNICE č.15/2011 – PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ

SMĚRNICE č.24/2011 - PLÁNY OSOBNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ

LISTOPAD

TESTY SQ 9, 10 - 14.11. + 16.11.
ZREVIDOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PLÁNŮ, OSOBNÍ CÍLE KLIENTŮ

PROSINEC

VZDĚLÁVÁNÍ, KOMPETENCE A ČINNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH
PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PRAHA 25.4. 2017
lX. VÝROČNÍ KONGRES POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB - TÁBOR 5. a 6.10.2017

10. 10.
12. 10

15

16

Činnosti poskytované v rámci
sociálních služeb
O NAŠE KLIENTY PEČUJEME 24H DENNĚ 7 DNÍ V TÝDNU

SOCIÁLNÍ PÉČE

O Š E T Ř O VAT E L S K Á P É Č E

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

R E H A B I L I TA Č N Í P É Č E

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

DUCHOVNÍ SLUŽBY

FA K U L TAT I V N Í S L U Ž B Y

ZAJIŠTĚNÁ LÉKAŘSKÁ PÉČE
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Po sk ytov aná péč e
SOCIÁLNÍ A KOMPLEXNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Všem klientům Domova pro seniory je zajištěna

Každodenní zdravotní péče je obstarávána

odborná sociální a zdravotní péče. Pracovníci

zdravotními sestrami a odborně vyškoleným

v sociálních službách pečují 24 hodin o svěřené

zdravotnickým personálem, pod vedením vrchní

klienty. Tito pracovníci mají patřičné vzdělání

sestry. Akutní hospitalizace obyvatel je

v oboru a neustále rozšiřují své vědomosti

zajišťována nemocnicí v Brandýse nad Labem

kontinuálním celoživotním vzděláváním.

na základě rozhodnutí vrchní sestry, lékaře nebo

Zdravotní péči zajišťujeme prostřednictvím

RZS. Přeprava do nemocnice je zajišťována

praktického lékaře, který ordinuje v pravidelných

sanitkami. Plánovaná hospitalizace je

intervalech a další služby poskytuje dle potřeby.

poskytována ve fakultních nemocnicích na

S lékařem je uzavřena rámcová smlouva, kde

území hlavního města Prahy.

jsou specifikovány činnosti, které vykonává,
včetně metodické a poradenské činnosti a

Hygienický standard je stanoven v souladu

vykazování zdravotnických výkonů. Ke klientům

s platnými hygienickými předpisy a zařízení

dochází dle potřeby psychiatr, otorinolaryngolog,

úzce spolupracuje s Krajskou hygienickou

urolog, diabetolog a lékař zaměřený na

stanicí pro Prahu - východ. Za oblast

problematiku cév. Další odborná vyšetření jsou

dodržování hygienických pravidel a nařízení

zajišťována ve Zdravotním centru v Jirnech,

odpovídají vedoucí jednotlivých úseků. Provozní

případně jsou klienti převáženi k odborným

řád upravující podmínky předcházení, vzniku a

vyšetřením do nemocnic.

šíření infekčních onemocnění a zahrnující
hygienické požadavky byl schválen Krajskou
hygienickou stanicí.
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So ci áln ě terapeutick é č innosti
PROSTŘEDNICTVÍM SPOLEČENSKÝCH AKCÍ, INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZACE A TERAPEUTICKÝCH
CVIČENÍ, PODPORUJEME KLIENTY V KONTAKTU SE SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍM, NAPLŇUJEME
JEJICH ZÁJMY A POMÁHÁME UDRŽOVAT V KONDICI TĚLO I MYSL
Aktivity našich klientů jsou členěny na skupinové a na individuální. Skupinové aktivity navštěvují

Mezi pravidelné aktivity patří oblíbené zpívání, kondiční cvičení a trénování paměti, které je

klienti dle týdenního programu, který je přizpůsoben jejich potřebám. Programy jsou zaměřeny na

rozděleno do dvou skupin dle obtížnosti. V rámci této činnosti pořádáme kvízová odpoledne.

procvičování jemné a hrubé motoriky, napomáhají udržet klientovu schopnost sebeobsluhy,

V pátek jsou klientům promítány cestopisné a přírodopisné filmy nebo koncerty na přání. O víkendu

podporují klienty v psychosociálních dovednostech.

mají klienti možnost navštívit Klub filmového diváka, kde jsou klientům promítány převážně staré

Prostřednictvím společenských a kulturních akcí podporujeme klienty v kontaktu s

přirozeným

české filmy.

sociálním prostředím. Pořádáme setkání seniorů na různých společenských akcích, oslavách

• Reminiscence - prohlížení fotografií, životní příběhy, staré filmy a písničky, tanec

narozenin, dále kulturní akce s živou hudbou – zahradní párty, masopust, svatomartinská zábava,

• Muzikoterapie – poslech hudby, zpívání, bubnování a rytmika

silvestrovská zábava. Dlouhodobě spolupracujeme se Základní uměleckou školou v Brandýse nad

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

Labem. Žáci této školy připravují pod vedením paní učitelky Prokopiusové vánoční program pro

• Ergoterapie - zaměřena na individuální potřeby jednotlivých klientů

klienty nebo Dřevčické jarní koncerty. Tyto programy se již staly tradicí a klienti se na ně vždy velmi
těší. Na společenské akce zveme i blízké příbuzné našich klientů.
Individuální aktivizace je prováděna na základě zájmu, který vyplynul z individuálního plánu klienta .
V rámci individuální aktivizace nabízíme možnost canisterapie, povídání u lůžka, prohlížení
fotografií, čtení knih či časopisů, seznamování klientů s denním tiskem a aktuálními událostmi,
cvičení na lůžku, ergoterapeutická cvičení.
Klienti jsou doprovázeni na krátké procházky po zahradě nebo k rybníku.

• Pečení a vaření v hobby – příprava pohoštění
• 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
• Felinoterapie – kontakt s kočičkami, hlazení hebké srsti, vnímání kočičího předení to vše
pozitivně působí na náladu kočkomilů.
• Canisterapie – kontakt se psi
• Duchovní služby – Senioři mají možnost se setkávat každou středu s farářem
Českobratrské církve evangelické panem Firbasem nebo panem Kvapilem. Klientům se
kromě pravidelných bohoslužeb dostává i individuální duchovní podpory. Na přání klienta je
možné dohodnout návštěvu pana faráře římskokatolické farnosti Brandýsa nad Labem.
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Aktivizační činnost
O NAPLNĚNÍ VOLNÉHO ČASU KLIENTŮ SE STARAJÍ, VE SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI ZAMĚSTNANCI DOMOVA, DVĚ AKTIVIZAČNÍ PRACOVNICE, KTERÉ
PŘIPRAVUJÍ KAŽDODENNÍ PROGRAM A RŮZNÉ ZÁBAVNÉ AKCE.
NA PŘÍPRAVĚ SPOLEČENSKÝCH AKCÍCH SE O CELÝ ROK PODÍLELY TAKÉ DVĚ DOBROVOLNICE, KTERÉ SE KLIENTŮM VĚNOVALY I INDIVIDUÁLNĚ
NEBO KAŽDÝ TÝDEN ASISTOVALY PŘI SKUPINOVÝCH AKTIVITÁCH.
LEDEN
Tříkrálové posezení s klienty , vzpomínka na české zvyky a tradice
Příprava dekorace na ples

ČERVENEC
Diskotéka pro starší a pokročilé
Malování na sklo

ÚNOR
Masopustní posezení při hudbě, vzpomínka na české zvyky a tradice
Příprava výzdoby na Květinový ples
Květinový ples

SRPEN
Duo Jaroslav, kytarový koncert
Čištění a krájení hub, sušení, vaření

BŘEZEN
Oslava MDŽ posezení při hudbě, vzpomínka na oslavy minulé
Koncert japonské klavíristky Yukiko Sawa
Hašlerky, koncert p.Šedivého

ZÁŘÍ
Zahradní párty- Rozloučení s létem, grilování
Diskotéka pro starší a pokročilé

DUBEN
Příprava na Velikonoce - pečení, výroba dekorace
Velikonoční posezení při hudbě, vzpomínka na české zvyky a tradice
Duojaroslav, kytarový koncert
Filipojakubská noc, zvyky a tradice
KVĚTEN
Cestopisná přednáška o Itálii
Duo Rugieri, baletní vystoupení, zpěv
Česká beseda, taneční vystoupení dobrovolníků
ČERVEN
Oslava 7.výročí Domova, grilování, country na zahradě

ŘÍJEN
Den seniorů – zábavné odpoledne
Příprava na Halloween – vyřezávání dýní, dekorace na zahradě

LISTOPAD
Uctění památky zesnulých, zapálení svíčky na zahradě
Svatomartinská zábava
Adventní koncert žáků ZÚŠ Brandýs na Labem
Koncert kapely 5Klíč
Vánoční vystoupení skupiny dobrovolníků

PROSINEC
Babaletky, taneční vystoupení dobrovolnic
Mikulášská nadílka
Pečení vánočního cukroví, příprava vánoční dekorace
Štědrovečerní večeře, vánoční nadílka
Taneční zábava - rozloučení se starým rokem
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Ostatní služby
POPIS POSKYTOVANÝCH ČINNOSTÍ

Stravování:

Rehabilitační péče

Duchovní služby

Stravování je zajišťováno přípravou pokrmů ve vlastní kuchyni v

Naši speciálně vyškolení pracovníci poskytují klientům jak

Senioři mají možnost se setkávat každou středu s farářem

rozsahu tří hlavních a dvou vedlejších jídel. Strava je klientům

individuální ošetřovatelskou rehabilitaci, tak i možnost

Českobratrské církve evangelické panem Firbasem nebo

upravována dle potřeby, poskytujeme dietu racionální,

skupinového cvičení, která napomáhají v rozvoji fyzických

panem Kvapilem. Klientům se kromě pravidelných bohoslužeb

diabetickou, šetřící, mletou. Obyvatelé mají možnost vyjádřit se

aktivit. V indikovaných případech zajišťujeme dopravu i

dostává i individuální duchovní podpory. Na přání klienta je

ke kvalitě stravy prostřednictvím svých volených zástupců ve

dopomoc při návštěvě rehabilitační ambulance v Brandýse nad

možné dohodnout návštěvu pana faráře římskokatolické

stravovací komisi. Přáním seniorů se snažíme dle možností v

Labem. Individuální rehabilitace je klientům nabízena jako

farnosti Brandýsa nad Labem.

co nejvyšší míře vyhovět.

fakultativní služba.

Ubytování:

Lékařská péče

Fakultativní služby

Bezbariérové apartmány jsou zařízeny tak, aby dopřály

Lékařskou péči v Dřevčickém Parku zajišťuje smluvní lékař,

Fakultativními službami jsou činnosti poskytované nad rámec

klientům zažívat domácí rodinnou atmosféru. Prostory jsou

který poskytuje klientům domova pravidelnou lékařskou péči.

běžných služeb nebo základních činností dle přání a potřeb

vybaveny moderním nábytkem, kuchyňským koutem s

Spolupracujeme také s diabetologem, psychiatrem a nutričním

uživatele a poskytovateli z nich plynou vyšší náklady. Mezi

chladničkou, šatnou, prostorným sociálním zařízením a

specialistou, urologem, cévním a ORL specialistou.

fakultativní služby patří např.: Fotokopie, doprava dle

moderní klimatizací. Nad každým lůžkem je možné instalovat

Spolupracujeme s klinikou Jirny a akutní lékařská pomoc je

požadavku uživatele, pedikůra, kadeřník atd.

LCD televizory. V pokojích je rovněž nainstalován bezpečnostní

zajištěna službou lékařské pohotovosti.

systém, který umožní rychlé přivolání pomoci při
nepředvídatelných situacích. Všem klientům je umožněn
přístup do vzdušného atria se zahradní úpravou a do knihovny
s přístupem k internetu.

21

Ukázky denního života
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Průb ěh roku 2 017
CO SE NÁM PODAŘILO DOSÁHNOUT

1. Díky optimalizaci běhu společnosti a díky dotacím ze Středočeského kraje se nám podařilo meziročně zvýšit průměrnou mzdu o 28% u přímé obslužné péče a o 15% u administrativních pracovníků.
2. Naši zaměstnanci dostávají od listopadu pravidelný měsíční příspěvek na důchodové pojištění ve výši 500 Kč
3. Převedením restaurace pod vedení Dřevčického Parku se výrazně zvýšila kvalita podávaného jídla.
4. Získáním finanční částky ve výši 80.000 Kč od VDV Nadace Olgy Havlové jsme mohli zakoupit automatické dveřní systémy pro otevírání a zavírání 2 dveří.
5. Získali jsme dotaci od města Brandýs nad Labem 30.000 Kč na část provozních nákladů souvisejících s klienty, kteří mají trvalé bydliště v Brandýse nad Labem.
6. Uvolněním kanceláře ředitele v přízemí budovy jsme získali další jednotku pro ubytování klientů. Kancelář ředitele byla přestěhovávána do horního patra.
7. V roce 2017 jsme rozšířili a zkvalitnili služby klientům, zejména jsme zajistili jejich doprovody k odborným lékařům mimo prostory našeho zařízení, zajistili jsme pro ně vyšší frekvenci aktivit - zařadili jsme
pravidelný poslech hudby, promítání cestopisných DVD, zintenzivnili individuální rozhovory s klienty, zintenzivnili individuální rehabilitační cvičení a umožnili a financovali jsme rozšíření vzdělání pracovnici
poskytující fyzickou aktivizaci klientům.
8. Navázali jsme spolupráci s několika dobrovolníky a také s odbornou školou SOŠ Čelákovice s. r. o. Díky dobrovolníkům a žákyním se zvýšil počet personálu, který se může aktivně starat o naše klienty.
9. Zakoupili jsme průmyslové vybavení do prádelny, které umožňuje vyšší kvalitu sušení a žehlení.
10.Splnili jsme plán interního vzdělávání pracovníků, včetně kontroly znalostí jednotlivých pracovníků písemnými testy.
11. Podle plánu jsme uspořádali jednou měsíčně společenské akce pro klienty zabezpečené externími umělci.
13. Navázali jsme spolupráci s programem Erasmus, program pro studenty středních a vysokých škol, díky kterému jsme zde měli dvě stáže tureckých žáků středních škol. Stáže zpestřily život našich klientů a
odlehčily personálu.
14. Zapůjčili jsme nápojový automat pro naše klienty i zaměstnance.
15. Ve spolupráci s Českou Alzheimerovou společností, o. p. s. vedenou doc. MUDr. Ivou Holmerovou, se naši pracovníci podíleli na odborném výzkumu, který monitoroval a analyzoval životní podmínky klientů
postižených demencí v pobytových sociálních zařízeních.
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Rozvoj a směr

Dokonalosti nedosáhneme tehdy, když už není co přidat, ale pokud
už nemáme co odstranit. Antoine de Saint Exupéry
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Vývoj a s mě řování
společnosti
CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2018

•V roce 2018 bude naším prvořadým cílem doplnit kvalitní tým zdravotnických pracovníků a pečovatelů. Zaměřujeme se jak na místní trh tak i na pracovníky ze zemí EU.
Během prvního čtvrtletí k nám nastoupí zdravotní sestra z Řecka, budeme pokračovat ve spolupráci s programem Erasmus a zaměříme se na nábor žáků středních
odborných škol.
•Hlavním tématem pro rok 2018 bude i nadále optimalizace provozu a ruku v ruce s tím i zvyšování mezd pro pracovníky v přímé péči.
•Budeme usilovat o získání finanční dotace na provoz z prostředků Krajského úřadu Středočeského kraje, případně z fondů EU na výstavbu pavilonu D v našem areálu.
Rozšířením ubytovacích kapacit bychom zajistili splnění materiálně technického standardu MPSV ČR. Výstavbou pavilonu bychom ze stávajících více-lůžkových pokojů
vytvořili dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím a tím naplnili materiálně technický standard.
•Na přelomu září a října dojde k výměně koberců za vinylové materiály v celé budově B a to díky dotaci z humanitárního fondu.
•V červnu začne instalace kogenerační jednotky, tedy systému, který nám pomůže optimalizovat náklady na spotřebu elektrické energie a plynu na vytápění.
•V prosinci začne příprava na transformaci Wellness na společenské prostory pro klienty DZR.
•Implementace GDPR.
•Rozšíření a zkvalitnění služeb, zejména zajistit doprovody klientů k odborným lékařům mimo prostory našeho zařízení, zajistit vyšší frekvenci aktivit pro klienty- zařadit
pravidelný poslech hudby, promítání cestopisných DVD, zintenzivnit individuální rozhovory s klienty.
•Zkvalitnění interního vzdělávání pracovníků, splnění vzdělávacího plánu a ověření kvality znalostí pracovníků písemnými testy, a to jak v oblasti sociální, tak v oblasti
zdravotní.
•Připravit plány na rekonstrukci budovy A a vytvoření kancelářských prostor v horním patře a apartmánů ve spodním patře.
•Pořízení nejméně 2 zdvihacích zařízení s elektrickým ovládáním s možností bezpečné manipulace s klienty s omezenou pohyblivostí v závislosti na získání finanční
podpory z nadací.Dokončit úpravu hlavního sálu a přesunout aktivizace a společná setkání klientů tam.
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Po děko vá ní
Děkujeme celému pracovnímu týmu za skvěle odvedenou práci. Jsme si vědomi, že všechny
články našeho týmu pracují jako složité soukolí a všechny jeho součásti jsou na sobě závislé.
Jeden článek bez pomoci druhého je nefunkční. Stejně tak děkujeme i řídícímu aparátu, který toto
složité pracovní soukolí uvádí do pohybu.
Naše poděkování patří také naprosté většině rodinných příslušníků, kteří oceňují těžkou práci
pečovatelské profese a pomáhají nám i svým blízkým vytvářet příjemné prostředí, kde se všem
dobře žije.
Naše velké poděkování patří zejména Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a Krajskému úřadu
Středočeského kraje, jejichž prostřednictvím nám byla přidělena státní dotace. Bez této významné
finanční pomoci by naše společnost nebyla funkce schopná.
Zároveň děkujeme všem dětem, pedagogům, umělcům a dobrým lidem, kteří se zúčastnili
kulturních a jiných akcí v našem Domově bez nároku na odměnu.
Náš dík patří i agentuře #mdworks, která nám i nadále pomáhá s tvorbou online strategie.
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 Výboru dobré Vůle-Nadaci
Olgy Havlové, Nadaci Charty 77, Nadaci GCP, Nadaci Divoké Husy, Google Ad Grants,
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Přílohy:
• zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy,
• účetní závěrka ke dni: 31. 12. 2017:
• rozvaha v plném rozsahu,
• výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu,
• příloha v účetní závěrce.
Sestaveno 06. 06. 2018

