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I. Organizace, její poslání a činnost 

 

1. Organizační členění 

 

1.1  Organizace a řízení  

 

Název organizace:   Domov seniorů Drachtinka 

 

Adresa:    Erbenova 1631, Hlinsko 

 

IČO:     275 20 269 

 

Telefonické spojení:  469 315 871 

 

Faxové spojení:   469 315 276 

 

ID dat. Schránky:    n9iki8w 

 

Webové stránky:    www.drachtinka.cz 

 

e-mail:    info@drachtinka.cz 

 

Právní forma:   Příspěvková organizace 

 

Zřizovatel: 

 

Město Hlinsko, se sídlem 

Poděbradovo náměstí 1 

539 23 Hlinsko 

 

Statutární orgán:                        Mgr. Eva Kunátová Holečková, MBA 

                                                     ředitelka  od 1.10. 2015 

 

 

Domov seniorů Drachtinka byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného Krajským 

soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1020, dne 26.července 2007. 

 

Domov seniorů Drachtinka je zařízení sociálních služeb podle § 34, odst. 1, písm. e) 

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

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí rozhodl dne 3.10.2012 na 

základě žádosti o změnu registrace sociálních služeb, žádost podána dne 3.10.2012, 

a zaregistroval domov jako poskytovatele sociálních služeb: 

 

identifikátor č. 4368889 - druh registrované služby: domovy pro seniory 

http://www.drachtinka.cz/
mailto:info@drachtinka.cz
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identifikátor č. 7284682 - druh registrované služby: centrum denních služeb 

 

1.1.1 Domov seniorů 

 

 

Forma poskytování sociálních služeb – pobytové, celoroční poskytování sociálních 

služeb. 

 

Kapacita zařízení:    87 obyvatel, 87 lůžek 

 

Okruh osob, cílová skupina:   senioři 

 

Věková struktura cílové skupiny:  služba je určena osobám starším 60 let 

 

Služba je poskytována od:   2.1.2008 

 

 

Hlavní předmět činnosti 

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK   

 

POSLÁNÍ 

Posláním Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku je poskytovat seniorům ubytování, 
stravování, potřebnou péči a přiměřenou podporu s cílem zajistit důstojné a bezpečné 
zázemí. Zajišťovat individuální podporu a péči směřující k zachování či zlepšení 
stávající samostatnosti a soběstačnosti uživatele, zprostředkovávat jejich kontakt se 
společenským prostředím včetně snahy o zachování přirozených sociálních vazeb. 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Senioři od 60 let věku převážně z Hlinecka se sníženou pohyblivostí, schopností 
sebeobsluhy z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim nemůže být poskytnuta rodinnými 
příslušníky, ambulantní či terénní sociální službou. 

CÍL 

Cílem Domova seniorů Drachtinka je zachování a rozvoj stávajících schopností, 
dovedností a samostatnosti, přirozených sociálních vazeb a soukromí uživatele 
v souladu s důstojným prožitím stáří. 

ZÁSADY NAŠÍ PRÁCE 

• Úcta a respekt k člověku 
• Humanita a podpora lidské důstojnosti 
• Podpora samostatnosti a soběstačnosti 
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• Právo volby 
• Individuální přístup v poskytování služeb reagující na potřeby uživatele 
• Týmová práce 
• Vzájemná důvěra a tolerance 

SLUŽBU NEJSME SCHOPNI POSKYTOVAT OSOBÁM 

• Jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči v lůžkovém zdravotnickém 
zařízení 

• Které trpí infekční nemocí 
• Jejichž chování narušuje kolektivní soužití, a to zejména osobám s konfliktním 

jednáním narušující společenské normy a pravidla společenského soužití 
• Závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách 
• Agresivním vůči sobě či okolí 

 

1.1.2 Centrum denních služeb   

 

Forma poskytování sociálních služeb – ambulantní sociální služba 

 

Okamžitá kapacita služby:   20 klientů 

 

Okruh osob, cílová skupina:   osoby se zdravotním, mentálním a 

kombinovaným postižením 

  

Věková struktura cílové skupiny:  osoby od 18 let 

 

Služba je poskytována od:   1. 1. 2013 

 

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 

 

POSLÁNÍ 

Centrum denních služeb Motýl je registrovaná ambulantní sociální služba, která 

poskytuje péči a podporu lidem se zdravotním, mentálním a kombinovaným 

postižením ve věku od 18 let, při zvládání běžných denních činností a při zapojování 

do běžného života vrstevníků s ohledem na jejich individuální potřeby, možnosti a 

zájmy. 

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Lidé se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 let 

z Pardubického kraje a mikroregionu Hlinecko, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc, podporu a poskytnutí ambulantní sociální služby.  
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FORMA POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

Tato služba je poskytována ambulantní formou péče a podpory denně od 7:30 do 

16:30 hodin (vyjma víkendů a státních svátků) v místě poskytování služby na adrese 

Fügnerova 937, Hlinsko 539 01. 

 

CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Centrum denních služeb Motýl pomáhá lidem v tom, aby 

• udrželi svou soběstačnost a samostatnost na co nejvyšší úrovni podle svých 

možností s přiměřenou mírou podpory okolí (rodina, komunita, služby),  

• byli zapojeni do činností v místě, kde žijí (běžně se v něm pohybují, mají kontakt 

s ostatními lidmi a užívají běžně dostupné služby, popř. se podílejí na veřejných 

aktivitách ve svém okolí), 

• setrvali v přirozeném prostředí a v rodině a měli aktivní vztahy s rodinou, přáteli, 

sousedy, příp. partnery,  

• trávili svůj volný čas činnostmi, které pro ně mají smysl, naplňují je a u kterých 

si odpočinou,  

• běžně rozhodovali o svých každodenních záležitostech a měli potřebnou 

podporu při naplňování práv a oprávněných zájmů (a měli možnost brát na sebe 

přiměřené riziko), 

• rodina uživatele mohla využít odlehčení v péči. 

 

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

Centrum denních služeb Motýl poskytuje v rámci služeb sociální péče tyto základní 

činnosti (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 

Sb. v platném znění): 

 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

- sociálně terapeutické činnosti, 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

 

V rámci uplatňování Standardů kvality sociálních služeb je pro každého uživatele 

vypracován Individuální plán a stanoven osobní cíl, který je průběžně individuálně 

aktualizován. Služba je poskytována na základě platné písemně uzavřené smlouvy a  
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individuálního plánu. Výše úhrady za služby je stanovena aktuálním ceníkem Centra 

denních služeb Motýl. 

Mezi poskytované aktivity v rámci základních činností patří: 

- muzikoterapie, 

- výtvarná výchova, 

- léčebná tělesná výchova 

- práce s přírodním materiálem (rukodělné činnosti), 

- společenské akce (výstavy, besedy, divadlo), 

- práce na počítači, 

- práce s knihou, 

- procvičování trivia (čtení, psaní, počítání), 

- posilování kognitivních schopností (trénink paměti), 

- videotéka a poslech hudebních nahrávek, 

- společenské hry, 

- canisterapie. 

 

Poskytované fakultativní činnosti (nad rámec základních služeb): 

- pronájem jídlonosiče, 

- dovoz stravy, 

- dohled nad užíváním léků, 

- logopedická péče, 

- výlety a společenské akce nad rámec pracovní doby, 

- svoz uživatelů z domácího prostředí do Cds Motýl a zpět. 

 

Uživatelé mohou využít také bezplatné základní sociální poradenství týkající se řešení 

jejich situace.  

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

- individuální přístup ke každému uživateli a jeho potřebám, 

- zachování lidské důstojnosti a rovný přístup k uživatelům bez ohledu na 

pohlaví, rasu, náboženské vyznání, národnost, politické přesvědčení, zdravotní 

stav, výši příjmu a sociálního postavení, 

 

- vytváření podmínek, aby uživatel mohl uplatňovat vlastní vůli při řešení 

nepříznivé sociální situace a dostávalo se mu přiměřené míry podpory, 

- vzájemná spolupráce pracovníků s uživatelem a jeho blízkými osobami 

(s rodinou, zákonnými zástupci, opatrovníky či jinou soudem ustanovenou 

osobou a dalšími jemu blízkými lidmi), 

- týmová spolupráce pracovníků, spolupráce s externími odborníky a zařízeními 

obdobného typu, 

- zajištění odborného vzdělávání pracovníků Cds Motýl, 
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- aktivní podíl zařízení na plánování sociálních služeb kraje a obce, 

- zabezpečení podnětného a technicky vhodně vybaveného prostředí. 

 

KAPACITA 

Okamžitá kapacita centra je 20 uživatelů.       

    

1.2.  Organizační struktura  DsD  platná k 31. 12. 2018 

Příloha č. 1 

 

1.3. Základní personální údaje příspěvkové organizace DsD       

 

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2018     93      osob 

Přepočtený počet zaměstnanců rok 2018     86,39 osob 

 

 

POVINNÝ PODÍL OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA CELKOVÉM POČTU 

ZAMĚSTNANCŮ PODLE § 83 ZÁKONA Č. 435/2004 Sb. O ZAMĚSTNANOSTI, (dále 

jen zákon) 

 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

(§ 81 odst. 5 zákona, § 15,16 a 20 vyhl. č.518/2004 Sb. 77,9 osob)  

 

Z toho povinný podíl 4%      3,30 osob  

                                                                                                                                                                                                                                            

Plnění povinnosti podle § 81 odst., písm. a) a b) zákona: 

 

1. Zaměstnáním u zaměstnavatele      3,52 osob 

2. Odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek   - 

3. Součet          3,52 osob 

 

Odvod do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) zákona 

1. Odvod do státního rozpočtu       0 osob 

2. Vypočtená výše odvodu v Kč       0 Kč 
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2. Využití lůžkové kapacity 

 

2.1 Kapacita domova seniorů 

 

Kapacita zařízení k 31. 12. 2018    87 

Průměrný počet klientů v roce 2018           111 

Počet klientů k 31. 12. 2018                                         87    
   
Počet nástupů k pobytu pro rok 2018                      24                      
     
Počet ukončení pobytu pro rok 2018                           26                   
     
z toho: - dohoda o ukončení SPSS                          2   

 - úmrtí            24    
 - výpověď   SPSS        0                                            

       
        

Průměrný věk klientů – celkově:                84,5 let 

Průměrný věk klientů/žen:                         86,2 let 

Průměrný věk klientů/mužů:                      80,7 let     

   

     

2.2  Kapacita centra denních služeb      

 

Okamžitá kapacita zařízení                                            20   

                       

Průměrný počet klientů v roce 2018                                   31              

   

Počet uzavřených smluv s klienty k 31. 12. 2018               31                                

     

Počet nástupů do služby pro rok 2018                                  14   

   

Počet ukončení služby pro rok 2018                 2       

         

Průměrný věk klientů - celkově:              49,0  let  

Průměrný věk klientů/žen:                                    48,5 let 

Průměrný věk klientů/mužů:                                      49,4 let            

 

                     

2.3 Průměrná obložnost služeb 

 

Průměrná obložnost od počátku roku - DsD:    99,34 % 

Průměrná docházka od počátku roku - CDS:              84,40 % 
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3. Sociální část  

 

3.1 Zájemci o sociální službu 

 

3.1.1 Zájemci o službu DS  

Počet přijatých žádostí v roce 2018: nárůst + 30% oproti 2017                 149 

Z toho urgentní žádosti: AKTUÁLNÍ ZÁJEM     90                                                                            

Celkový počet aktuálních žadatelů v seznamu čekatelů k 31.12.2018:    461

  

 

3.1.2 Zájemci o sociální službu CDS 

K  31.12.2018  bylo podáno 15 žádosti o uzavření smlouvy o poskytování péče, z 33 

osob, které o službu projevily zájem. 

 

 

3.2  Úhrada za poskytovanou službu  

 

3.2.1 Úhrada za ubytování a stravu včetně fakultativních služeb v DS  

Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., 

prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění. 

           Ceníky za ubytování a stravu viz příloha č. 2. 

 

3.2.2 Úhrada za službu a stravu včetně fakultativních služeb v CDS  

Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb.,  

prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění. 

           Ceníky za ubytování a stravu viz příloha č. 3. 

                

3.3. Stravování v Domově seniorů Drachtinka za období roku 2018 

Domov seniorů Drachtinka provozuje vlastní stravovací zařízení s celodenním 

provozem. 

 

Hlavní činností stravovacího zařízení je vaření pro klienty domova seniorů, jímž je 

poskytována celodenní strava a klientům Centra denních služeb Motýl, kterým je 

poskytován oběd a v případě zájmu či potřeby i dopolední svačina. 

 

Pokrmy jsou připravovány v maximální možné míře s přihlédnutím na stravovací 

potřeby a zdravotní stav klientů domova seniorů. Individuální potřeby klientů 

vycházejí z podnětů zdravotních sester, v souladu s pokyny lékaře MUDr. Zuzany 

Vančové.  

Stravovací plány a nutriční hodnoty pokrmů sestavuje a jejich dodržování kontroluje 

paní Ludmila Dostálková, nutriční terapeut. Zásobování a technologii výroby zajišťuje 

pracovní team kuchyně, též ve spolupráci s nutričním terapeutem. 
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Zdravotními potřebami a individuálními potřebami klientů, které nutriční terapeut 

monitoruje a na základě něho sestavuje stravovací plán klienta se myslí – váhové 

výkyvy, stav chrupu, celkový zdravotní stav atd. Ke kvalitnímu fungování stravovacího 

systému je nezbytná dokonalá spolupráce mezi pracovišti zdravotního, stravovacího a 

ošetřovatelského oddělení. 

 

Od září 2016 jsme zajistili možnost výběru hlavního menu pro všechny strávníky 

(klienty, zaměstnance, externí strávníky) naší kuchyně, a to v dietě č. 3.  Možnost 

výběru hlavního menu byla od roku 2018 po domluvě s MUDr. Vančovou,  vrchní 

sestrou a nutriční terapeutkou nabídnuta s drobným omezením ( ne sladká jídla ) i 

klientům v dietě č.9. 

 

Kuchyně poskytuje závodní stravování zaměstnancům CDS Motýl a Domova seniorů 

Drachtinka. 

 

Stravovací provoz spolupracuje s Oblastní charitou Nové Hrady, jejíž klienti jsou 

senioři z Hlinecka, kteří využívají terénních služeb Oblastní charity. Dalšími 

pravidelnými odběrateli jsou senioři města Hlinska, docházející přímo do jídelny DsD 

a další externí strávníci (zaměstnanci firem a společností, dětské tábory, sportovní 

kluby apod.) 

V roce 2018 jsme opět zajišťovali obědy pro děti, které se o jarních a letních 

prázdninách účastnily příměstských táborů pořádaných DDM Hlinsko a klubem 

Pohoda. Pomáhali jsme se zajištěním obědů pro zahraniční účastníky Adámkových 

slavností a opět jsme tu měli plavce z TJ Lokomotivy Moravská Třebová, kterým po 

celý týden jejich soustředění poskytujeme celodenní stravování.  

Dále musíme zmínit velmi oblíbenou“ zabíjačku“, kterou pořádáme dvakrát do roka a 

jejíž výrobky mohou ochutnat či si zakoupit nejen naši klienti a zaměstnanci, ale i 

externí strávníci. 

A v neposlední řadě je to zajištění rautu pro Benefiční ples CDS Motýl. 

 

A to vše za plného provozu, kdy na prvním místě vždy zůstává klient DsD  

Drachtinka. 

 

Provoz je veden v souladu s hospodárností a maximálním využitím kapacity kuchyně. 

 

POČTY SKUTEČNĚ ODEBRANÝCH PORCÍ OD 1.1.2018 DO 31.12.2018 

 

Kategorie snídaně přesnídávka oběd svačina večeře druhá večeře 

Celkem za období: 30 418 30 444 71 422 30 349 30 407 3 797 
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3.4. Struktura uživatelů služeb DsD 

 

3.4.1 Struktura uživatelů DS dle PNP za rok 2018 

Celkem 

Nemá         0 

1. stupeň (lehká závislost)                         2                

2. stupeň (středně těžká závislost)                    17                       

3. stupeň (těžká závislost)                                 28                              

4. stupeň (úplná závislost)                                 40   

 

    

Porovnání struktury uživatelů DsD za roky 2015 – 2018 

 

PNP bez PNP I. II. III. IV. 

Rok 2015  10 24 28 24 

Rok 2016  4 20 32 29 

Rok 2017  3 17 29 38 

Rok 2018  2 17 28 40 

 

Od roku 2015 do roku 2018 došlo k markantnímu nárůstu počtu uživatelů služby 

s přiznaným PNP ve stupních III. a IV., a to konkrétně o + 40 % u osob s přiznaným 

PNP ve stupni IV., u osob s přiznaným PNP ve stupni a III. a IV. (úplná podpora 

vzhledem k  zajištění péče o osobu) došlo k nárůstu o + 23%. 

 

 

3.4.2 Struktura uživatelů CDS dle míry podpory za rok 2018  

 

Celkem 

Nemá       2 

1. stupeň (lehká závislost)    1  

2. stupeň (středně těžká závislost)  7   

3. stupeň (těžká závislost)    11 

4. stupeň (úplná závislost)    10 

 

 

3.5. Zdravotní péče poskytovaná v DS 

Domov seniorů Drachtinka prochází výraznými změnami, a to jak v oblasti 
individualizované ošetřovatelské péče, zdravotní péče nebo v oblasti výživy. Všechny 
tyto změny reagují na zvyšující se náročnost péče o seniory.  

S narůstajícím věkem klientů, dochází k postupnému   zhoršování jejich zdravotního 
stavu, a tím se zdravotní péče stává i náročnější.  

V DSD je poskytována zdravotní péče týkající se aplikace léků ( 83 klientům se musí 
léky připravovat a velké části z nich se  dávají přímo do dutiny ústní a některým i drtí), 
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aplikace inzulínu ( 2x – 4x denně), aplikace injekcí, aplikace infúzí ( pod kůži), aplikace 
opiátů, převazy ran + fotodokumentace, péče o močové katetry, péče o PEG (6x 
denně,výživa aplikovaná sondou přes stěnu břišní přímo do žaludku), péče o NGS ( 
výživa aplikovaná sondou zavedenou do dutiny nosní), odběry + glykemické profily, 
polohování á 2 hod., bandáže, oxygenoterapie ( aplikace kyslíku),měření 
fyziologických funkcí, sledování hmotnosti, pitného režimu a vyprazdňování. 

 Práce zdravotních sester v domově vyžaduje velkou odpovědnost, flexibilitu a 
odborné znalosti. Nové trendy v péči o seniory kladou velké nároky na zaměstnance 
jak po odborné, tak po psychické stránce. Domov zajišťuje pro své zaměstnance 
odborné semináře. Na zdravotním oddělení došlo ke značnému zlepšení v oblasti 
hojení ran, poskytování první pomoci, velké pokroky nastaly ve výživě klientů. 
Spolupracujeme s nutriční sestrou, což velmi přispívá ke zkvalitnění stravování a 
úpravě dietních opatření. Zúčastnili jsme se celorepublikové akce NutriAction, kde 
jsme zaznamenali velmi dobré výsledky v oblasti výživy klientů. 

 Práce zdravotních sester značně ztěžuje přibývající administrativa. Všechny zdravotní 
výkony se musí zaznamenat jak do sesterské dokumentace, tak pro pojišťovny. 
Problémy jsou s VZP, která nám odmítá platit všechny zdravotní výkony zde 
prováděné. Velké množství je i administrativy týkající se sociální oblasti.  

 Ve zdravotní péči je důležitá spolupráce s lékaři v Hlinsku, spádové oblasti a 
nemocnicích. Praktický lékař v domově ordinuje 1x týdně, dle potřeby i častěji. 
Psychiatr ordinuje 1x měsíčně, dle potřeby i častěji,geriatr 2x měsíčně,pokud je 
nutné,lze s ním vše telefonicky konzultovat. Máme možnost využívat klinického 
logopeda, který k nám dochází. 

Je velmi důležité do péče zapojit i rodiny. Rodiny jsou informovány o zdravotním stavu 
svých blízkých. Spolupráce se odráží na psychickém stavu klientů a nedochází k 
zpřetrhání sociálních vazeb s bývalým prostředím. 

 Zdravotní setry v Domově seniorů Drachtinka se snaží klientům zajistit co 
nejkvalitnější a nejefektivnější zdravotní péči. 

Cílem nás všech je spokojený klient, prožívající klidné a důstojné stáří. 

 

 

4. Spolupráce s jinými organizacemi, aktivity, zajímavosti 

 

4.1. Dobrovolnictví 

Počet dobrovolníků  v DsD   14     

Počet odpracovaných hodin   363 hod. 

 

Počet dobrovolníků  v CDS Motýl  3 stálí, 11 příležitostně    

Počet odpracovaných hodin   192,5 hod  

 

V roce 2018 jsme již třetí rok realizovali společný projekt s dobrovolníky, kteří jsou 

sdruženi v ADRA. 
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4.2. Aktivity a zajímavosti  v domově seniorů za rok 2018       

V roce 2018 proběhlo v našem zařízení mnoho zajímavých akcí a kulturních programů, 

které poskytly obyvatelům Domova kulturní a společenské vyžití.  

Zúčastnili jsme se již podruhé projektu „Ježíškova vnoučata“ a opět nám všechna přání 

ochotní dárci splnili. Obyvatelé Domova mohou využívat nové pomůcky při cvičení, při 

pečení a dalších aktivitách ať už společných nebo individuálních. 

Obyvatelé Domova se zapojují do aktivního života i díky nabídce individuálních a 

skupinových aktivizačních a volnočasových činností. Všechny aktivity jsou dobrovolné 

a přizpůsobené cílové skupině, pro které jsou určeny.  

a) Pravidelné skupinové aktivity 

• Cvičení a trénování paměti 1 - 2x týdně probíhá skupinové cvičení. 
Aktivizační pracovnice cvičení zaměřují na protažení celého těla s 
pomůckami i bez nich; zároveň vycházejí ze zdravotního stavu klientů a 
jejich možností. Součástí jsou kognitivní cvičení, muzikoterapie, 
reminiscenční cvičení a další aktivity dle potřeb klientů. 

• Cvičení a trénování paměti 2 - 2x týdně probíhá skupinové cvičení pro 
klienty s poruchou paměti a jiným zdravotním omezením, které jim již 
nedovoluje aktivně se zapojit v Cvičení a TP 1. Toto setkání probíhá v 
menší skupince a je zaměřeno na podporu stávajících schopností tak, aby 
se všichni zúčastnění cítili dobře a aby se zvládli aktivně zapojit. 

• Četba na pokračování s Aničkou - 1x týdně probíhá dopolední posezení 
s dobrovolnicí při předčítání ze zajímavé knihy 

• Pečení - 1x týdně se scházejí obyvatelky Domova, aby si v kuchyňce 
společně upekly "domácí" dobroty- bábovku, buchty, koláče, apod. Jejich 
produkty provoní celé zařízení a pochutnají si na nich i ostatní klienti a děti 
(i dospělí), kteří v Domově vystupují. 

• Pěvecký sbor - 3x měsíčně probíhá zkouška pěveckého sboru. Všichni, 
kteří rádi zpívají nebo mají rádi lidové (i jiné) písničky, mají "dveře 
otevřené". Aktivita je určena i pro klienty s poruchou paměti a jiným 
zdravotním omezením. Významným způsobem jim obohacuje život. 

• Rukodělné práce - pravidelné společné  posezení nad ručními pracemi 
spojené s vypravováním, vzpomínáním; výroba dekorace a výzdoby pro 
Domov s aktivní a smysluplnou účastí klientů  

• Čtení s knihovnicemi - 1x měsíčně dochází pracovnice Městské knihovny 
Hlinsko předčítat klientům ukázky z vybraných knih dle daného tématu 
(svátky, výročí, klasická literatura, apod.) 

• Terapie se zvířátky - 1x týdně návštěva terapeuta s pejskem na 
skupinovém cvičení i individuálně po pokojích; pravidelné zapojení králíčka 
Fifinky s pomocí aktivizační pracovnice  do aktivit s klienty (individuální i 
skupinové) 

• Bohoslužba - 1x týdně v úterý probíhá Bohoslužba v kapličce sv. Anežky 
České v Domově. Je určena nejen pro naše obyvatele, ale i pro zájemce z 
Hlinska a okolí.  

• Narozeninové posezení - 1x měsíčně společná oslava narozenin spojená 
s kulturním vystoupením. Obyvatelé, kteří slaví narozeniny v daném měsíci 
je oslaví společně s ostatními při kávě  a zákusku.  

• Další zajímavé akce např."Křeslo pro hosta", tématické přednášky- 
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setkání  několikrát do roka se zajímavou osobností, která se podělí o své 
zkušenosti, zážitky, apod. 

 

b) Individuální činnosti 

Jedná se o důležitou součást péče u klientů, kteří se z důvodu zdravotního omezení  

nemohou zúčastnit skupinových aktivit. Individuálně s klienty pracují jak aktivizační 

pracovnice, tak pracovníci přímé péče, případně dobrovolníci. Pracovníci se snaží 

vycházet z biografie klienta a úzce spolupracovat s jeho rodinou. 

Při individuální práci se pracovníci zaměřují na uspokojení sociálních potřeb klienta- 

prevenci nebo oslabení jeho pocitů osamělosti nebo izolace formou povídání, četbou 

oblíbené knihy, poslechem hudby, doprovodem do zahrad Domova. Podle jeho 

individuálních potřeb se pracovníci zaměřují na nácvik sebeobsluhy, podporu v 

soběstačnosti- nácvik chůze, podporu v mikčním režimu, podporu při podání jídla a 

pití. Dále pracovníci provádějí Bazální stimulaci a polohování u klientů, u kterých to 

jejich zdravotní stav vyžaduje.  

Duchovní potřeby klientů, kteří se nemohou zúčastnit Bohoslužby, jsou uspokojeny 

individuální návštěvou kněze.  

 

 

Přehled zajímavých společenských a kulturních akcí v roce 2018 

 

LEDEN 

6. Tříkrálová sbírka - návštěva koledníků 

8. Slavnostní zahájení oslav 10. výročí DS - předání pamětních listů klientům i pracovníkům 

     Vystoupení dětské dechovky žáků ZUŠ Hlinsko 

9. Slavnostní Bohoslužba k 10. výročí Domova 

     Promítání fotografií z historie Domova seniorů Drachtinka 

18. Vystoupení pěveckého sboru Drachtinka pro „Ježíškova vnoučata“ - poděkování dárcům 

25. Narozeninové posezení - vystoupení žáků ZUŠ Hlinsko 

 

ÚNOR 

2. Promítání s paní ředitelkou- fotografie a zážitky z cest 

8. Promítání s dobrovolnicí M. Peškeovou- fotografie a zážitky z cest  

13. Rozloučení s Masopustem - průvod masek dětí z hlineckých škol kolem Domova 

19. Vystoupení dětí z DDM Hlinsko- mažoretky a Street Dance 

21. „Křeslo pro hosta“ - beseda s bývalou kronikářkou Hlinska 

26. Narozeninové posezení - vystoupil harmonikář pan Klinecký a paní Dušková 
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BŘEZEN  

1. "Křeslo pro hosta" - beseda s hlineckým rodákem p. Bendou o historii Hlinska a okolí 

9. Divadelní představení „Z pohádky do pohádky“- děti ze ZŠ Resslova 

13. Turnaj v kuželkách - dobrovolníci a klienti 

22. Narozeninové posezení - vystoupení p. Šárky Černé s jejími dětmi  

28. „Zdobení kraslic“ s dětmi ze Speciální školy Klíč 

30. Dopolední živé vysílání Českého rozhlasu Pardubice z Drachtinky 

 

DUBEN 

25. Přednáška "Kladný přístup k životu" - přednášející z organizace Lepší senior 

26. Prodej textilu - možnost nákupu (klienti si mohou nakoupit potřebné věci nebo se jen 

podívat) 

       Narozeninové posezení- vystoupení žáků s paní učitelkou Chaloupkovou ze ZŠ Ležáků 

 

 

KVĚTEN 

25. Vystoupení dětí ze ZŠ Raná ke Dni matek 

28. Narozeninové posezení - vystoupil harmonikář pan Klinecký a paní Dušková 

31. Vystoupení dětí z MŠ Milíčova ke Dni matek 

 

ČERVEN 

6. Zahradní slavnost- posezení s klienty, rodinnými příslušníky a pracovníky Domova 

8. Přednáška o Izraeli - dobrovolník pan Rakušan se podělil o své zážitky 

11. Vystoupení mladých umělců kytaristy J. Chmelíka a klavíristy Š. Zelenky 

12. Natáčení krátké reportáže z Bohoslužby v kapličce - Český rozhlas Pardubice  

16. Vystoupení pěveckého sboru Jeřabiny z Trhové Kamenice 

19. Cimbálkovka v Drachtince- vystoupení pardubické Cimbálkovky 

21. Narozeninové posezení- vystoupení dětí ze ZUŠ Hlinsko 

22. Přednáška o Indii- sekání s cestovatelem O. Češíkem 

27. Prodej textilu - možnost nákupu (klienti si mohou nakoupit potřebné věci nebo se jen 

podívat) 
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ČERVENEC 

27. Narozeninové posezení - vystoupení aktivizační pracovnice A. Peškeové, která zahrála na 

klavír a zazpívala 

 

SRPEN 

1. Dobrovolníci z ADRY - hudební vystoupení, individuální práce s klienty 

24.  Slavnostní zahájení Adámkových slavností v zahradách Domova- vystoupení folklorních 

souborů  

27. Divadelní představení „Broučci“- rodina Černých z Jeníkova 

30.  Narozeninové posezení - vystoupení harmonikáře p. Klineckého 

 

ZÁŘÍ 

24. Přednáška "Veselý Kopec" - promítání a vypravování o skanzenu s dobrovolníkem a 

průvodcem Ing. Štorkem 

27. Narozeninové posezení - vystoupení mladých umělců kytaristy H. Chmelíka a klavíristy Š. 

Zelenky 

 

ŘÍJEN 

17. "Křeslo pro hosta" - beseda s profesionálním mezinárodním rozhodčím koňských spřežení 

ing. Kunátem 

22. "Posezení s harmonikou" - vystoupení harmonikářů p. Klineckého a pí. Duškové 

25.  Narozeninové posezení - vystoupení žáků ZŠ Ležáků s pí. uč. Chaloupkovou  

 

LISTOPAD 

12. Přednáška „Ochrana seniorů před požárem“- beseda s hasičem p. Stodolou 

15. Vystoupení dětí ze ZUŠ Hlinsko 

18. Prodejní výstava adventních věnců a další výzdoby - i pro veřejnost 

21. Prodej textilu - možnost nákupu (klienti si mohou nakoupit potřebné věci nebo se jen 

podívat) 

22. Vystoupení dětské dechovky ZUŠ Hlinsko 

24. Přednáška o skautingu - p. nám připomněl hrdiny z řad skautů z Hlinska a okolí 

28. Vystoupení pěveckého sboru Drachtinka - dodatečné rozloučení s p. farářem Vrbiakem a 

přivítání p. faráře Vtípila 

29. Narozeninové posezení - vystoupení pana Čiháka, který zahrál na kytaru a zazpíval. Paní 

Liduška Pavlišová ho doprovodila recitací vlastních poezie  
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PROSINEC 

6. Mikulášská obchůzka - návštěva klientů na pokojích a předání kalendáře na nový rok 

11. Ukázka výroby vánočních svícnů - názorná ukázka jak na to (předváděl p. Borovec ml.) 

12. Vánoční vystoupení dětí ze ZŠ Resslova 

13. Narozeninové posezení - vánoční vystoupení žáků ze ZUŠ Hlinsko 

15. Vystoupení pěveckého sboru Jeřabiny z Trhové Kamenice 

18. "Zpíváme s kytarou" - návštěva děvčat, která zahrála a zazpívala koledy a vánoční písničky 

po pokojích klientů 

19. Vystoupení dětí z MŠ Rubešova 

21. Vystoupení pěveckého sboru Drachtinka - nadílka dárků od Ježíškových vnoučat a 

společné zpívání koled 

24. Slavnostní Bohoslužba na Štědrý den - pro klienty, příbuzné a známé, pro veřejnost 

31. Slavnostní silvestrovská Bohoslužba - pro klienty, jejich příbuzné a známé; spojené se 

slavnostním přípitkem s paní ředitelkou a dalšími vedoucími pracovníky 

 

 

4.3. Aktivity a zajímavosti v CDS za rok 2018 

Kulturně společenské akce:  Klienti CDS Motýl se během roku 2018 účastnili mnoha 

kulturně společenských akcí, ať již v samotném Hlinsku, tak i v jeho okolí. Z těchto 

namátkou zmíníme návštěvy ZŠ Ležáků, Hlinsko, kde klientům vždy žáci připraví 

pestrý program nebo si společně zasoutěží při sportovních disciplínách. Klienti na 

oplátku opět potěší žáky v rámci Mikulášské besídky připraveným programem. Nově 

se klienti začali setkávat s klienty Denního stacionáře Jitřenka Chrudim (tvořivý den, 

turnaj v kuželkách). Oblíbená je návštěva místního kina v MFC Hlinsko. Dále klienti 

shlédli i několik představení ve Východočeském divadle v Pardubicích. Zlatým hřebem 

roku je tradiční benefiční ples konaný v MFC Hlinsko, na který se těší jak samotní 

klienti, jejich rodiče, i široká veřejnost, pro pestrý program a bohatou tombolu.  

 

Výlety: Během celého roku klienti CDS vyráží, ať pěšky nebo dopravními prostředky 

hromadné přepravy osob, po mikroregionu Hlinecko, nebo i do vzdálenějších regionů. 

Během roku navštívili uživatelé státní zámek Žleby, poutní kostel na Zelené hoře ve 

Žďáře nad Sázavou, Archeoskanzen Nasavrky, muzeum motocyklů ve Svratouchu, 

Klub kouzel v Pardubicích aj. . Velmi pěkný zážitek si klienti přivezli z návštěvy 

Jihlavské ZOO, kde byli nadšeni z množství zvířat, které zde viděli. Již stálicí mezi 

výlety je návštěva skanzenu na Veselém kopci, kde klienty překvapí, jak se žilo 

v dobách minulých a potěší velmi příjemné posezení u místních pochoutek ve zdejší 

restauraci. Díky štědrosti donátorů byl pro uživatele centra v měsíci listopadu připraven 

v pětihvězdičkovém zámku oběd o několika chodech.  

5.                                                                                             
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Výstavy a přednášky: Z široké nabídky výstav a přednášek, kterých se klienti 

účastnili v tomto roce je nejoblíbenější tradiční návštěva u Hlineckých hasičů, kteří pro 

ně připraví pestrý program s ukázkami jejich činnosti a rádi s úsměvem odpovídají na 

záludné otázky klientů. Povedená výstava, kterou klienti navštívili, byly Medové dny 

v MFC Hlinsko, kde si se zájmem prohlédli práci a produkty místních včelařů, nebo 

výstava loutek v Městském muzeu v Hlinsku.   

 

4.4. Spolupráce s médii  

Po celý rok probíhala spolupráce se sdělovacími prostředky. Články a 

informace byly zveřejněny v místním i celorepublikovém tisku, televizní spoty 

vysílala hlinecká kabelová televize. Aktivní spolupráce v rámci celého roku 

probíhala s Českým rozhlasem Pardubice.  

 

                                           

 

II. Rozbor ekonomických činností 

 

2.1 Ekonomické rozbory k výroční zprávě 2018 

vysvětlující a doplňující informace k účetní závěrce za rok 2018 

  

Název účetní jednotky, sídlo Domov seniorů Drachtinka 

Identifikační číslo 275 20 269 

Právní forma příspěvková organizace 

Předmět hlavní činnosti 

domov pro seniory - poskytování 

ubytovacích sociálních služeb, centrum 

denních služeb 

Doplňková činnost 

hostinská činnosti, obchodní činnost, 

provoz prádelny, reklamní a propagační 

činnost, umožnění praktické výuky 

školám, pronájem věcí movitých, 

Rozvahový den 31.12.2018 

Okamžik sestavení úč. závěrky  (den 

podpisu) 1.2.2019 

Účetní závěrka ve zjednodušeném 

rozsahu 

Dle §9 zákona č. 563/1991 Sb. odst. 3 

písm. a) 

  

Průměrný přepočtený počet pracovníků 

za období 1-12/2018 celkem 86,39 osob 

Z toho: průměrný přepočtený počet 

pracovníků za období 1-12/2018 DSD 78,68 osob 
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Náklady související s pořízením DHM, resp. DNM se započítávají do ceny DHM resp. 

DNM. 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje majetek, jehož použitelnost je delší 

než 1 rok a jeho ocenění je 501,- Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60 tis. Kč. 

 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek obsahuje majetek, jehož použitelnost je delší než 

1 rok a jeho ocenění je 501,- Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 tis. Kč. 

Pořízení zásob se oceňuje pořizovacími cenami s náklady souvisejícími s pořízením 

zásob. Pro účtování všech kategorií zásob je používána účetní metoda A. 

 

2.3 Poskytnuté dotace a transfery za rok 2018 (v Kč) 

 

Dotační titul Přijato Vyčerpáno Vráceno 

Dotace MPSV na provoz prostřednictvím kraje - 

DSD 

13 651 000 13 651 000 - 

Dotace MPSV na provoz prostřednictvím kraje -

CDS 

3 066 000 3 066 000 - 

Platy – Úřad práce - DSD 162 000 162 000 - 

Platy – Úřad práce - CDS - - - 

Dotace na provoz od zřizovatele  - DSD 3 500 200 3 500 200 - 

Dotace na provoz od zřizovatele  - CDS 999 800 999 800 - 

Dotace od obcí s TP klientů 5 000 5 000 - 

 - - - 

DOTACE CELKEM 21 384 000 21 384 000 - 

 

 

 

 

 

 

              Průměrný přepočtený počet 

pracovníků za období 1-12/2018 CDS 

Motýl 7,71 osoby 

Limit prostředků na platy 25 850 000 Kč 

Skutečnost 26 293 025 Kč 

Rozdíl kryt: čerpáním fondu odměn      322 125 Kč 

                   prostředky Úřadu práce 120 900 Kč  

 

 

2.2 Způsob ocenění a účtování majetku 

 



21 
 

Doplňující údaje k majetku (v Kč)  

SU Stav 1.1.2018 Přírůstek  

Úbytek Stav k 31.12.2018 

 

018 - DDNM.. 487 360 44 165 - 531 525 

021 - stavby.. 134 670 850 - - 134 670 850 

022 - DHM.. 12 434 185 43 318 - 12 477 503 

028 .- DDHM. 22 380 377 1 255 405 453 750 23 182 032 

031 - pozemky 925 212 - - 925 212 

042 – nedokončený DHM - 43 318 43 318 - 

CELKEM 170 897 984 1 386 205 497 068 171 787 122 

Pozn.: údaje v PC bez promítnutí odpisů 

 

2.4 Vyúčtování veřejné sbírky za rok 2018 

Krajský úřad Pardubického kraje vydal svým rozhodnutím č. j. : SpKrÚ 21876/2018 

dne 26.3.2018 Osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky za účelem 

pořízení prostředků na dovybavení Domova seniorů Drachtinka za účelem zlepšení 

orientace a komunikace osob s demencí, pořízení rehabilitačních nebo 

kompenzačních pomůcek pro potřeby uživatelů služby Domova seniorů Drachtinka 

nebo Centra denních služeb Motýl,pořízení technických prostředků a zařízení 

usnadňujících uživatelům služby trpících demencí( nebo s mentálním postižením) 

mobilitu, komunikaci a orientaci. 

Datum zahájení sbírky: 28.3.2018 

Datum ukončení sbírky: na dobu neurčitou 

První průběžné vyúčtování sbírky proběhne dle osvědčení k 1.4.2019. 

 

 

2.5 Roční závěrka 2018                                        

Příloha č. 4   

 

 

2.6 Kontrolní činnost 

 

Všechny operace podléhají systému vnitřní kontroly. 

Operace jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem operace, správcem 

rozpočtu a dalšími zodpovědnými osobami. Probíhá průběžná kontrola všech operací. 
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III.Závěr 

 

3.1. Splnění cílů pro rok 2018 

Závěrem Výroční zprávy Domova seniorů Drachtinka, p.o. za rok 2018 uvádíme pro 

představu přehled realizovaných akcí, které byly  nad rámec běžných pracovních 

aktivit celého kolektivu zaměstnanců DsD a které přispěly k celkovému rozvoji 

pobytové a ambulantní sociální služby příspěvkové organizace s cílem poskytování 

sociální péče uživatelům služeb v maximální možné míře dle jejich individuálních 

potřeb. 

 

Leden 2018 

Od 1. 1. 2018 poskytuje Centrum denních služeb Motýl ambulantní sociální 

službu i seniorům. V CDS Motýl jsme navýšili kapacitu o 10 míst, přestěhovali 

jsme provozovnu do nových prostor – do vily ve Fügnerově ulici, Hlinsko. Navýšili 

jsme počet pracovníků tak, aby služba klientům byla poskytována kvalitně a 

bezpečně. S touto záležitostí bylo spojeno mnoho administrativních úkonů, jednání, 

přípravy a samozřejmě mnoho úsilí při samotné „stěhovací akci“. 

V lednu jsme slavili 10. výročí založení Domova seniorů Drachtinka. Oslava byla 

spojena nejen s oceněním „skalních zaměstnanců“, ale i s poděkováním všem, kteří 

se na založení domova podíleli a byli u samotné myšlenky vzniku pobytové sociální 

služby, která slouží občanům města Hlinska a okolí.  

 

Únor 2018 

Měsíc únor jsme okořenili již tradičními zabíjačkovými hody, které pro nás připravily 

zaměstnanci kuchyně DsD. Hody byly určené nejen našim obyvatelům a 

zaměstnancům, ale i veřejnosti. Je to úsilí pracovníků navíc, které přináší gurmánský 

požitek nám všem. 

Pro obyvatele domova, jejich rodinné příslušníky a známé jsme zřídili v prostorách 

kavárny internetový koutek.  

Ne každý domov se může pochlubit teráriem s africkými šneky. My ano. Můžeme 

tak pozorovat život a vývoj plžů, máme možnost se o ně starat a těšit se z toho, jak se 

jim daří. 

Pro zlepšení kvality stravování našich zaměstnanců, ale i jako bonus a zvýšení kvality 

našich doplňkových služeb pro strávníky z řad veřejnosti jsme pořídili a uvedli do 

provozu laminovačku, díky níž můžeme vakuovat bezpečným způsobem hotové 

pokrmy.  
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Březen 2018 

V měsíci březnu jsme zaregistrovali na Krajském úřadě Pardubického kraje veřejnou 

sbírku určenou pro rozvoj Domova seniorů Drachtinka včetně Centra denních 

služeb Motýl, a to na dobu neurčitou. 

Domov seniorů Drachtinka, Centrum denních služeb Motýl pořádal tradiční benefiční 

ples konaný v prostorách MFC. Program byl kulturně velmi pestrý, tombola bohatá. 

Účast byla vyšší než minulé roky, což nás velmi těšilo. 

Moderátoři z Českého rozhlasu Pardubice navštívili naše interiéry a zrealizovali 

živé vysílání z DsD, které bylo přenášeno on-line i přes webové rozhraní. Živého 

vysílání se účastnili samozřejmě naši senioři. Bylo to velmi vzrušující, nové, zajímavé. 

Měli jsme možnost naživo nahlédnout pod pokličku médiím.  

V březnu v DsD proběhla kontrola z MPSV. S výsledkem kontroly jsme byli 

nadmíru spokojeni, neboť výsledek byl lepší, než v roce 2014, což je důkaz naší 

dobře vykonávané práce! 

Další kontroly, které proběhly v tento měsíc: Krajská hygienická stanice Chrudim – 

kontrola hygieny stravovacího provozu, Úřad práce Chrudim – finanční kontrola 

projektu z EU – čerpání finančních prostředků na účelově určené pracovní 

místo.  Obě kontroly proběhly bez shledaných nedostatků.  

 

Duben 2018 

Domov seniorů Drachtinka uzavřel smlouvu o spolupráci s SOU Chroustovice. 

Jedná se o umožnění vykonávat v DsD a CDS soustavné odborné praxe studentům 

SOU.  

Osm kolegyň z DsD na pozicích pracovník v sociálních službách, aktivizační 

pracovník a sociální pracovník začalo s intenzivním vzdělávacím procesem, pod 

vedením PhDr. Evy Procházkové, PhD.. Jedná se o počátek nového směru péče 

směrem k uživatelům domova, založený na systému práce s biografií člověka, 

zaměřeného zejména na člověka s regresí (demencí). Tento krok je velmi důležitý pro 

rozvoj péče v DsD. V rámci vzdělávacího procesu měly čtyři pracovnice v přímé péči 

možnost navštívit domov seniorů v Rakousku a seznámit se tak s fungováním sociální 

péče u našich sousedů.  

 

Květen 2018 

CDS Motýl pořádal Den otevřených dveří spojený s programem a grilováním.  

Pro pracovníky DsD bylo zrealizováno odborné školení pod vedením MUDr. Radima 

Uzla na téma sexualita třetího věku. Školení bylo velmi zajímavé a přineslo nový 

obzor do problematiky.  
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Červen 2018 

DsD pořádal pro obyvatele, jejich rodinné příslušníky i zaměstnance zahradní 

slavnost spojenou s kulturním programem, opékáním buřtů a čepováním 

dobrého chlazeného piva. 

Cimbálovka Kobylka navštívila se svým dvouhodinovým programem DsD. Potěšila 

naše seniory lidovými tóny a zpěvem, to vše za dobrého a lahodného vínka, které 

k této atmosféře bezesporu patří.  

Během měsíce června probíhal nátěr kovových konstrukcí balkónů na 2/3 objektu 

DsD.  

Český rozhlas Pardubice opět navštívil náš domov. Středem zájmu moderátorů byla 

naše kaplička, ve které právě probíhala pravidelná úterní dopolední bohoslužba.  Do 

konce týdne proběhlo v Českém rozhlase několik vysílání z průběhu bohoslužby, 

s rozhovory našich pracovníků i klientů. Máme být na co pyšní! 

V prostorách kuchyně a únikového schodiště probíhala výmalba těchto prostor.  

Novou výmalbu z důvodu zpříjemnění a zútulnění interiéru DsD dostaly také 

prostory ve III. NP – společné prostory zasazené do 60.let 20. století.  

Červenec 2018 

Rada města Hlinska schválila změnu organizačního schématu – navýšení dvou 

pracovních úvazků na pozicích pracovník v sociálních službách s účinností a 

platností od 1. 1. 2019.  Jedná se o krok, který vede ve prospěch zkvalitnění přímo 

obslužné péče o uživatele domova.  

Byla uzavřena smlouva o provedení díla – oprava nosné zdi v zadní části budovy 

Erbenova 1631. Zeď byla již několik let v nevyhovujícím technickém stavu (hrozilo její 

sesunutí z důvodu tlaku valu). Realizace opravy byla stanovena na měsíc říjen 2018. 

Dobrovolníci z neziskové organizace ADRA již potřetí navštívili na jeden den náš 

domov a zorganizovali krásný program pro skupiny obyvatel i jednotlivé 

uživatele našeho domova. Jedná se již o tradiční spolupráci, která přináší našim 

klientům krásné zážitky i dlouhodobé vzpomínky a přátelství.  

 

Srpen 2018 

V pořadí již třetí zahájení Adámkových slavností ve venkovních prostorách DsD. 

Tentokrát jsme uvítali na pódiu tanečníky z daleké Korsiky, Srbsko – soubor, který čítal 

až 100 členů. Opět se jednalo o nezapomenutelný taneční zážitek, na kterém se 

podílel i místní folklórní soubor Hlinečánek. 

 Po celou dobu Adámkových slavností jsme mohli tanečníky vídat v naší jídelně, kam 

docházeli na obědy. Děkujeme manželům Dospělovým za splupráci! 

V červenci a v srpnu naše stravovací oddělení zajišťovalo celodenní stravování 

pro děti z příměstských a týdenních táborů. Velmi náročná akce kuchařů, za což 

velmi děkujeme! 
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Září 2018 

Domov seniorů Drachtinka pořádal druhý ročník konference na téma „Péče 

v sociálních službách a její eticko – právní rovina“, určené pro odbornou 

veřejnost. V letošním roce převzala záštitu PhDr. Anna Šabatová, veřejná 

ochránkyně práv. Na programu vystoupily: Mgr.  Petra Zdražilová, ředitelka 

sekce právní Kanceláře veřejného ochránce práv   a   Mgr.  Lenka Raadová, MBA, 

členka Etické komise APSS ČR . Zpětná vazba účastníků na průběh a zvolené téma 

byla velmi pozitivní, což je pro nás motivací pro další ročník.  

DsD pro zkvalitnění péče a zvýšení komfortu našich obyvatel pořídil 6 ks aktivních 

antidekubitních matrací určených zejména  imobilním uživatelům. Tyto matrace 

plní funkci snížení rizika vzniku dekubitů (proleženit).  Dále bylo pořízeno 42 ks 

matrací do lůžek uživatelů domova (výměna po 10 letech užívání). Domov zakoupil 

10 ks nových lampiček k lůžkům.  

Byla dokončena výmalba společných prostor domova ve II. a III. NP, pořízen 

nábytek (dar). To vše zasazeno do 60. let 20. století. Tyto změny přináší pocit jistoty 

a bezpečí pro uživatele domova, zútulnění společně sdílených prostor a vytvoření 

rodinné atmosféry.  

Dokončení opravy opěrné zdi v zadní části traktu budovy DsD.  

Průběžná kontrola KHS Chrudim – stravovací provoz DsD. Na základě kontroly 

bude provedena v listopadu revize příručky HACCP.  

 

Říjen 2018 

Rada města Hlinska schválila pořízení nového sedmimístného vozidla určeného 

k přepravě uživatelů Centra denních služeb Motýl. Na základě sváleného návrhu 

RM proběhlo výběrové řízení a uzavření smlouvy o koupi vozu Dacia Lodgy.  

Termín dodání vozidla: do února 2019. 

Pardubický kraj, odbor sociálních věcí ve spolupráci s Domovem u fontány 

Přelouč a Domovem seniorů Drachtinka pořádal v MFC konferenci pro laickou 

veřejnost na téma pomoc pro pečující v domácím prostředí. Příspěvky do programu 

přinesly i pracovnice DsD na pozici aktivizace a managementu.  

Zaměstnanci DsD pořádali maškarní pochůzku s tématem „Z pohádky do pohádky“. 

Tato akce je odreagováním od pracovních povinností a starostí 😊. Pracovníci svými 

kostýmy potěšili i obyvatele DsD. 

Probíhalo další proškolování pracovníků (zdravotních sester, sociálních 

pracovníků, pracovníků v sociálních službách a aktivizačních pracovnic) 

v biografickém modelu péče zaměřeného na životní příběh uživatele.  

 

Listopad 2018 

Stravovací provoz připravil výtečné tradiční zabíjačkové hody.  
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V měsíci listopadu následovala další etapa proškolování pracovníků (sociální 

pracovnice a ředitelky DsD) v biografickém modelu péče zaměřeného na životní 

příběh uživatele.  

 

Prosinec 2018  

Proběhla výběrová řízení na nákup vybavení do DsD z důvodu zkvalitnění 

prostředí a péče o uživatele domova.  

Z důvodu zkvalitnění služeb obyvatelům domova a jejich rodinným příslušníkům 

byla prodloužena provozní doba recepce a kavárny U Terezky. Věříme, že změna 

bude kvitována pozitivně.  

Zahájili jsme aktivní spolupráci s MUDr. Hanou Polákovou, zástupkyní primáře 

Geriatrické ambulance při Krajské nemocnici Pardubice.  Paní doktorka bude 

pravidelně dojíždět z Pardubic za našimi seniory. Jedná se o velký krok ve 

prospěch péče a nabízených služeb v našem domově. Tzn.: potřební senioři 

nebudou muset sanitním vozem dojíždět za lékařem do Pardubic a zpět, což je pro ně 

velmi namáhavé, ale lékař bude dojíždět do našeho domova.  

Během celého roku 2018 jsme se starali o zajištění volnočasových aktivit našich 

obyvatel pořádáním společenských a kulturních akcí jako jsou besedy, přednášky, 

narozeninová posezení, rada obyvatel, a řada jiných akcí. Děkujeme za výtečnou 

spolupráci místním MŠ, ZŠ, ZUŠ, dobrovolníkům! 

Neustále se snažíme o zkvalitňování výživy našich obyvatel (celkem 38 dietních 

variací!). 

Dva pracovníci technického oddělení se každý den starají o údržbu celého areálu a 

interiéru objektů DsD včetně Centra denních služeb Motýl. Navíc o rozlehlý park, 

který využívají zejména obyvatele města Hlinska. V rámci doplňkové činnosti 

zajišťuje prádelna DsD služby pro veřejnost, přestože prádlo expedované z DsD do 

prádelny neustále navyšuje svou kapacitu. Technické oddělení provedlo svépomocí 

generální opravy 7 kg a 10 kg průmyslových praček, a tím tak zvýšily jejich životnost.  

Na základě rekonstrukce ohřevu teplé vody, která proběhla koncem roku 2017 

provedlo technické oddělení propočet spotřeby energií. Přestože došlo v roce 2018 

k navýšení elektrospotřebičů na všech odděleních DsD (např. konvektomat, vakuovač, 

přenosné klimatizace, antidekubitní matrace aj.), došlo ke snížení celkové spotřeby 

elektrické energie budovy, čímž se uspořilo 30 000 Kč, tzn. celkové šetření cca 7000 

m3/rok 2018. K úspoře přispěla i částečná výměna osvětlení na led zdroje. 

Zdravotní sestry DsD  denně (24 hodin) odpovídají za zdravotní stav  všech (87) 

obyvatel domova. Jde o velmi odpovědnou a namáhavou službu. Starají se o 

zkvalitňování zdravotní péče včetně nezbytných vzdělávacích aktivit. 

Sociální oddělení řeší každodenní sociální práci. Sociální pracovnice jsou garanty 

pro klíčové pracovníky, pro komunikaci odděleními napříč domovem, pro 

komunikaci s rodinnými příslušníky i úřady (poznámka: v letošním roce vyřizují 

žádost o přijetí přes konzulát ve Švýcarsku).  
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Děkuji celému kolektivu zaměstnanců Domova seniorů Drachtinka a Centra denních 

služeb Motýl, zřizovateli a všem sponzorům za celoroční spolupráci.        
 /Eva Kunátová Holečková/ 

 

 

3.2 Na zpracování Výroční zprávy o činnosti 2018 se podíleli  

 

Mgr. Eva Kunátová Holečková, MBA – ředitelka DsD 

Ing. Zdeňka Kvačková – vedoucí ekonomického oddělení 

Markéta Kynclová – mzdová účetní 

Mgr. Markéta Štědrá – vedoucí sociálního oddělení 

Sylwia Pilná – vedoucí oddělení přímé péče 

Miluše Štiková – vedoucí aktivizačního oddělení  

Ivana Volfová – vedoucí zdravotního úseku 

Pavel Svoboda – vedoucí technického oddělení 

Monika Hanusová – provozář 

Tomáš Bíško – vedoucí stravovacího oddělení 

Bc. Marek Plachta – vedoucí CDS Motýl 

Bc. Martina Hejduková, DiS. – sociální pracovnice CDS Motýl 

 

 

IV.Přílohy  

 

Č. 1 organizační schéma 2018 – domov seniorů, centrum denních služeb 

Č. 2 ceníky domova seniorů pro rok 2018 

Č. 3 ceníky centra denních služeb 2018 

Č. 4 rozvaha 2018, Výkaz zisků a ztrát 2018 

Č. 5 fotogalerie 

 

 

 

 

 

 

 

 


