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I. Organizace, její poslání a činnost 

 

1. Organizace 

 

1.1 . Organizace a řízení  

 

Název organizace:   Domov seniorů Drachtinka 

 

Adresa:    Erbenova 1631, Hlinsko 

 

IČO:     275 20 269 

 

Telefonické spojení:  469 315 871 

 

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:                        Bc. Miroslava Kábelová,  ředitelka  

 

 

 

 

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 

identifikátor č. 7284682 - druh registrované služby: centrum denních služeb 

 

 

http://www.drachtinka.cz/
mailto:info@drachtinka.cz
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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, osoby se zdravotním postižením 

s diagnózou amyotrofická laterální skleróza (1 lůžko pro 1 konkrétního uživatele) 

 

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

Pro cílovou skupinu osoby zdravotně postižené od věku 42 let do dovršení věku 44 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. Cílová skupina je rozšířena o  
osobu zdravotně postiženou od věku 42 let do dovršení věku 44 let.  

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. 
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ZÁSADY NAŠÍ PRÁCE 

• Úcta a respekt k člověku 
• Humanita a podpora lidské důstojnosti 
• Podpora samostatnosti a soběstačnosti 
• 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: služba je určena osobám s dominantním postižením 
mentálním, přidružené jiné smyslové postižení. Osoby s mentálním postižením. Služba 
je určena především pro osoby s dg. Downův syndrom či jiným genetickým mentálním 
postižením. Osoby se zdravotním 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. 
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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.  

 

FORMA POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

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, 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 při poskytování neformální péče. 

 

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 via (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. 

 

Uživatelům je poskytováno 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 
stejného typu, 
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- zjištění odborného vzdělávání pracovníků Centra denních služeb Motýl 
 

- aktivní podíl zařízení na plánování sociálních služeb obce a kraje., 
 

- zabezpečení podnětného a technicky vhodně vybaveného prostředí. 
 

 

KAPACITA 

Okamžitá kapacita centra je 20 uživatelů.  

 

    

1.2.  Organizační struktura  Domova seniorů Drachtinka  k 31. 12. 2020 

Příloha č. 1 organizační schéma domova pro seniory, organizační schéma CDS Motýl 

 

1.3. Základní personální údaje příspěvkové organizace DsD       

 

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2020   102    

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2020    88,87     

 

 

POVINNÝ PODÍL OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA CELKOVÉM POČTU 

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

 

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%      3,68 osob  

                                                                                                                                                                                                                                            

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

 

Zaměstnáním u zaměstnavatele     5,83 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. 2020    87 

Počet klientů k 31. 12. 2020                                       84      
Počet nástupů k pobytu pro rok 2020                      41                         
Počet ukončení pobytu pro rok 2020                        41                   
     
z toho: - dohoda o ukončení SPSS                         1   

 - úmrtí           40    
 - výpověď   SPSS       0                                            

       
        

Průměrný věk klientů – celkově:   82,5   let 

Průměrný věk klientů/žen:            84,03 let 

Průměrný věk klientů/mužů:         78,96 let   

 

      

2.2. Kapacita centra denních služeb      

 

 

Okamžitá kapacita zařízení                                             20                                

Počet uzavřených smluv s klienty k 31. 12. 2020              31                                 

Počet nástupů do služby pro rok 2020                                   9     

Počet ukončení služby pro rok 2020                 7       

         

Průměrný věk klientů - celkově:    49,7 let  

Průměrný věk klientů/žen:             50,3 let 

Průměrný věk klientů/mužů:          48,3 let            

 

                     

2.3. Průměrná obložnost služeb 

 

Průměrná obložnost od počátku roku – Domov seniorů Drachtinka:  97,54 % 

Průměrná docházka od počátku roku – CDS Motýl: 43,5 %             

 

 

3. Sociální část  

 

3.1. Zájemci o sociální službu 

 

3.1.1 Zájemci o službu domovy pro seniory  

 

Počet přijatých žádostí v roce 2020:   127, pokles oproti roku 2019 27 % 
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Z toho žádosti v aktuálním zájmu:  95              

  

 

3.1.2 Zájemci o sociální službu CDS 

K 31. 12.2020  bylo přijato 15 žádostí o uzavření smlouvy o poskytování péče, 

z nichž bylo uzavřeno 9 Smluv o poskytnutí služby sociální péče. 

. 

 

3.2. Úhrada za poskytovanou službu  

 

3.1.3 Úhrada za ubytování a stravu včetně fakultativních služeb v domově pro 

seniory  

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 

 

3.1.4 Úhrada za službu a stravu včetně fakultativních služeb v Centru denních 

služeb Motýl 

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 2020 

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. 

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 technologie výroby zajišťuje 

pracovní tým kuchyně, též ve spolupráci s nutričním terapeutem. 

 

Zdravotními potřebami a individuálními potřebami klientů, které nutriční terapeut 

monitoruje a na základě nichž 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 
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hlavního menu byla od roku 2018 po domluvě s MUDr. Zuzanou 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 2020 jsme opět zajišťovali obědy pro děti, které se o jarních a letních 

prázdninách účastnily příměstských táborů pořádaných DDM Hlinsko a Klubem 

Pohoda. Z důvodu pandemie Covid-19 , která ovlivnila kapacitu volných stravovacích 

prostor ke konzumaci jídla,  bylo možné umožnit stravování  během letních prázdnin 

pouze dětem DDM Hlinsko, které musely přísně dodržovat veškerá protipandemická 

opatření a nařízení. Stravování Klubu Pohoda zajistila Mateřská škola Budovatelů.  

V roce 2020 jsme zajišťovali stravování i při dalších společenských a kulturních akcích 

pořádaných v budově domova či akcích pořádaných Domovem seniorů Drachtinka 

v Hlinsku, avšak  pouze do března 2020.  Veškeré další akce, které běžně zajišťujeme 

- konference, školení, ples CDS Motýl či předávání ceny „Křesadlo“, byly z důvodu 

pandemie Covid-19 zrušeny. 

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

 

POČTY SKUTEČNĚ ODEBRANÝCH PORCÍ OD 1.1.2020 DO 31.12.2020 

 

Kategorie snídaně přesnídávka oběd svačina večeře druhá večeře 

Celkem za období 29 850 29 851 69 431 29 867 29 866 1 059 

 

       

3.4. Struktura uživatelů služeb DsD 

 

3.4.1 Struktura uživatelů DS dle PNP za rok 2020 

 

Celkem 

Nemá         0 

1. stupeň (lehká závislost)                         3                

2. stupeň (středně těžká závislost)                    23                       

3. stupeň (těžká závislost)                                 25                              

4. stupeň (úplná závislost)                                 33     
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Porovnání struktury uživatelů Domova seniorů Drachtinka k 31. 12.  za roky 2016 

– 2020 

 

 

PNP bez PNP I. II. III. IV. 

Rok 2016  4 20 32 29 

Rok 2017  3 17 29 38 

Rok 2018  2 17 28 40 

Rok 2019  2 17 29 39 

Rok 2020  3 23 25 33 

 

 

 

3.4.2 Struktura uživatelů CDS dle míry podpory za rok 2020  

 

Celkem 

1. stupeň (lehká závislost)    4  

2. stupeň (středně těžká závislost)          12   

3. stupeň (těžká závislost)    7 

4. stupeň (úplná závislost)    8 

 

 

3.5. Zdravotní péče poskytovaná v DS 

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

S dlouhověkostí klientů dochází ke zhoršování jejich zdravotního stavu. V domově pro 
seniory je poskytování náročná zdravotní péče.  

Zdravotní sestry aplikují léky (87 klientům se musí léky připravovat a velké části z nich 
se podávají přímo do dutiny ústní a některým se i drtí), aplikace inzulínu ( 2x – 4x 
denně), aplikace injekcí, aplikace infúzí (pod kůži), aplikace opiátů, převazy ran + 
fotodokumentace, péče o močové katetry, nyní i u mužů (2 zdravotní sestry mají 
certifikaci), péče o PEG (6x denně, výživa aplikovaná sondou přes stěnu břišní přímo 
do žaludku), péče o NGS ( výživa aplikovaná sondou zavedenou do dutiny nosní),  
péče o stomii (umělé vyústění tlustého střeva), 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 úrovni zdravotní péče stále dochází k posouvání a vývoji 
v oblasti hojení ran, poskytování první pomoci, velké pokroky nastaly ve výživě klientů. 
Spolupracujeme s nutriční sestrou, což velmi přispívá ke zkvalitnění stravování a 
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úpravě dietních opatření. Domov pravidelně navštěvuje lékařka z nutriční ambulance, 
klient tak získává na předpis podporu výživy v podobě Nutridrinků.  

Zdravotní péče byla poskytována na vysoké úrovni i v době covid pandemie, která 
v zařízení proběhla na podzim 2020. Zdravotnický a ošetřovatelský personál zajišťoval 
péči o covid pozitivní klienty, s nákazou navrácené z hospitalizace nebo nakažené 
v domově za přísných epidemiologických opatření.  Domov má nastavena přísná 
hygienická opatření opřená o legislativní nařízení. Od doby nouzového stavu, který 
trvá od podzimu 2020, přibylo k povinnostem zdravotních pracovníků pravidelné stálé 
měření teplot u klientů, minimálně 2x denně a průběžné sledování zdravotního stavu 
klientů, převážně s ohledem na respirační potíže, střevní potíže a zmatenost. Mezi 
další preventivní kroky v souvislosti s pandemií Covid-19 patří pravidelné testování 
zaměstnanců, klientů a příchozích návštěv klientů domova seniorů antigenními POC 
testy. Na pořízené testy se vystavuje žádanka do centrálního systému ISIN, některé 
uskutečněné testy se vykazují na zdravotní pojišťovny. 
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. Domov 
má zajištěnu i psychiatrickou ordinaci.  

 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 mezi klientem a rodinou.  

Cílem zdravotního personálu v Domově seniorů Drachtinka je zajištění kvalitní a 
efektivní zdravotní péče s maximální snahou zapojení klienta do rozhodování o jeho 
zdraví, poskytnutí vysvětlení a umožnění práva volby při rozhodování o léčebných 
postupech. Tím zachování jeho důstojnosti a klidu. 

 

      Spolupráce s jinými organizacemi, aktivity, zajímavosti 
 

4.1. Dobrovolnictví 

 

Počet dobrovolníků  v domově pro seniory: 14    

Počet odpracovaných hodin   422 hodin a 45 minut 

 

Počet dobrovolníků  v CDS Motýl  5     

Počet odpracovaných hodin   71,5 hod  

 

Pandemie Covid-19 velice zasáhla oblast dobrovolnictví. Dobrovolníci měli do Domova 

omezený přístup. Našli si však cestu, jak pomoci, když nebyla možná přímá práce 

s klientem. Pomoc přicházela v podobě šití roušek, psaní dopisů klientům a 

zaměstnancům coby morální podpora, pečení sladkých koláčů, bábovek pro  

zaměstnance, tato pomoc byla zastřešena dobrovolnickou organizací Fokus Vysočina 

Hlinsko. Při šíření nákazy Covid-19 byla navázána spolupráce s Červeným křížem, 

který velice pomohl s hledáním pomocníků jak do přímé péče, tak k zajištění úklidu a 

pravidelné dezinfekci prostor. Dobrovolníci Červeného kříže přišli pomoci do Domova, 

šlo především o lidi z řad studentů vysokých škol zdravotního nebo sociálního směru. 

Pomocníci z Červeného kříže vypomáhali na dohodu o provedení práce a byla jim 
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jejich práce zaplacena. Další výborná spolupráce v této rovině proběhla se Střední 

zdravotní školou v Chrudimi. Studenti 3. a 4. ročníků zdravotní školy přišli v období 

šíření nákazy pomoc s přímou péči o klienty, pracovali také na základě dohody o 

provedení práce. 

 

Čas strávený s klienty: 147 hodin a 45 minut. 

Čas strávený šitím roušek: 230 hodin – 3 dobrovolníci. 

Dopisy klientům a zaměstnancům a pečení: 45 hodin – 2 dobrovolníci. 

 

             

4.2. Aktivity a zajímavosti v Domově seniorů Drachtinka za rok 2020       

V roce 2020 probíhaly společenské akce v Domově ve velmi omezeném režimu, pod 

vlivem vládních opatření a preventivních opatření v souvislosti s šířením nákazy 

Covid-19. Některé akce se podařilo zrealizovat a přinést tak rozptýlení a nabourání 

stereotypů. 

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

skupinových aktivizačních činností. Je na každém, zda se organizovaného trávení 

času zúčastní. Aktivity jsou přizpůsobené cílové skupině, pro kterou jsou určeny. 

V běžném režimu života v domova, za podmínek, kdy nejsou epidemiologická 

opatření, se nabízí aktivity: 

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. 

• Kavárna – 1 x týdně probíhá dopolední posezení při kávě. Program je 
tematicky zaměřený dle aktuálního výročí, svátku, událostí doma i ve světě 
spojený s aktivním zapojením klientů do diskuze a vzpomínek. 

• Pečení – 1 x 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. 

• Pěvecký sbor – 3 x 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 se zapojením v rozsahu 
možností a zdravotního stavu klienta. 

• Čtení a povídání s paní Aničkou Plíškovou – čtení z knih, novinových 
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článků, probírání aktuálních témat, vzpomínání, duchovní chvilky, modlení 
s dobrovolnicí paní Plíškovou.  

• Terapie se zvířátky – dle možností návštěva terapeuta s pejskem na 
skupinovém cvičení i individuálně po pokojích; pravidelné zapojení králíčka 
Bohouška s pomocí aktivizační pracovnice do aktivit s klienty (individuální 
i skupinové), terapie se šneky, posezení u akvária s akvarijními rybičkami. 

• 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, zákusku a hudbě za 
doprovodu aktivizačních pracovnic.  

• Pánský klub- 2 x měsíčně setkání členů Pánského klubu, zpravidla jsou 
setkávání tematická, téma si určují klienti. Náplní jsou stolní hry, kuželky, 
ale i pečení či vaření, dle pánských chutí. 

• Dámský klub – 2 x týdně měsíčně setkání žen. Tematické besedy, pečení, 
vaření, zkrášlování – líčení, úpravy vlasů. 

• Kacafírek – hádankářské noviny vydávané aktivizací k posilování paměti.  
• INKA 1 – probíhá na druhém patře, aktivizace plánovaná na náměty 

vycházející z biografie klientů. Činnosti navozují pocity bezpečí, užitečnosti 
a podporují klienty v orientaci v čase a období. 

• INKA 2 – tematická setkávání v obýváku na 3. patře. Poslech hudby, 
prohlížení fotografií, debaty nad aktuálním dění, posezení u kávy, oslavy 
narozenin. 

• Časopis Drachtinka –  Domov seniorů Drachtinka je vydavatelem 

vlastního časopisu Drachtinka. Přispěvateli jsou zaměstnanci, externí 
spolupracovníci, klienti. Časopis vychází čtyřikrát do roka a je oblíben 
nejen klienty, ale i veřejností. 

 

b) Individuální činnosti 

Jedná se o důležitou součást péče o 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.  
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Přehled zajímavých společenských a kulturních akcí v roce 2020 

Průběh celého roku 2020 velice neblaze ovlivňovala pandemie Covid-19.  

LEDEN 

Vystoupení dětí ze Základní školy Raná. 

Narozeninové posezení – vystoupení dětí ze Základní školy Ležáků. 

ÚNOR 

Přednáška pana Štorka o historii masopustu s promítáním. 

Narozeninové posezení s harmonikářem panem Klineckým a paní Duškovou. 

Rozloučení s masopustem – průvod dětí ze základních škol v maskách v doprovodu 

dechovky. 

BŘEZEN 

Posezení k MDŽ – žáci Základní školy Resslova z Hlinska. 

Plánované   Josefovské posezení s doprovodem dechového orchestru ZUŠ Hlinsko 

se neuskutečnilo z důvodu vládních opatření v souvislosti s prevencí šíření nákazy  

Covid-19. 

KVĚTEN 

Koncert pod okny – Michael Holas a jeho dívčí hlasy, koncert byl uspořádán pro 

zaměstnance a klienty jako podpora v těžkých chvílích pandemie. 

ČERVEN 

Vystoupení studentů – dobrovolníků z Gymnázia Humpolec. 

Narozeninové posezení s paní Vavřinkovou  – varhany a zpěv. 

ČERVENEC 

Vystoupení zaměstnankyně Šárky Černé na kytaru. 

 Narozeninové posezení za hudebního doprovodu paní Milady Laštovicové a pana 

Trávníčka. 

SRPEN 

Zahradní slavnost – slavnostní odhalení desky u Domova seniorů Drachtinka 

s vysazením Platanu, akce byla iniciována a uspořádána za spolupráce Pánského 

klubu, s hudebním doprovodem harmonikářů pana Daňka a pana Adámka. 

Vystoupení na společenském sále a zpívání po pokojích dobrovolníků z ADRY. 
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Promítání dokumentu Stromy, v návaznosti na sázení Platanu, vzpomínka na zahradní 

slavnost. Narozeninové posezení – s hrou na klávesy vystoupil zeť klientky paní 

Čenovské. 

Vystoupení harmonikářů pana Klineckého a paní Duškové. 

Děkovný koncert pěveckého sboru Drachtinka jako poděkování všem dobrovolníkům 

a spolupracovníkům domova. 

Zahájení Adámkových slavností v zahradách – vystoupení pěveckého sboru 

Drachtinka, účast klientů na vystoupení Vysočan a Vysočánek. 

ZÁŘÍ 

Narozeninové posezení – vystoupily Alena Peškeová a Milada Laštovicová. 

PROSINEC 

Mikulášská obchůzka zaměstnanců domova za doprovodu kytary paní Šárky Černé. 

Zpívání koled po pokojích opět zajistila Šárka Černá. 

Na Štědrý den „Půlnoční pobožnost“. 

Uspořádání sváteční Štědrovečerní večeře. 

Bohoslužba na Silvestra. 

 

 

4.3. Aktivity a zajímavosti v Centru denních služeb Motýl v roce 2020 

 

Aktivity Centra denních služeb Motýl probíhají na základě stanoveného měsíčního 

programu a schopností klientů, kteří se účastní docházky do CDS Motýl. Mezi oblíbené 

a pravidelné aktivity patří, v roce 2020 v souladu s nutnými opatřeními v souvislosti 

s vývojem koronavirové pandemie:  

• canisterapie, při které mohou klienti zažít bezprostřední kontakt se psem, 

vycházky s nimi, aportování, polohování, zároveň mají možnost se dozvědět 

více o výchově psa a jeho potřebách,  

• solná jeskyně – probíhá především v jarních a podzimních měsících, kdy je 

obecně potřeba více podporovat imunitu, 

• didaktické hry s panem Ing. Janem Štorkem – společenské hry, stavebnice, 

debaty na různá témata, společná exkurze na Veselý Kopec (muzeum a 

skanzen lidové architektury a řemesel), společné předčítání pověstí nebo bájí 

např. spojených s naším krajem; ruční práce s paní Květoslavou 

Nechvátalovou, 

• procházky po městě, vycházky na houby, tělocvična v parku u DS Drachtinka, 

šipkovaná – procvičování orientace po městě, 

• pobyt na zahradě CDS Motýl a opékání „buřtů“ – velice oblíbená aktivita klientů, 
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• pěstování sezónních květin a drobných plodin, 

• individuální logopedie,  

• sezónní a tematická výzdoba CDS Motýl - Vánoce, Velikonoce, podzim, léto, 

tvoření v rámci rukodělných prací, 

• výroba drobných vánočních dárků pro klienty Domova pro seniory Drachtinka, 

v rámci nácviku rukodělných činností, 

• vánoční aktivity: slavnostní vánoční oběd, společné posezení u vánočního 

stromečku s předáním dárků, 

• práce na mobilním interaktivním stole SenTable, který byl pořízen koncem roku 

2020 za finanční podpory sponzorů. 

Kulturně – společenské akce:  

Za běžných okolností se klienti CDS Motýl pravidelně účastní kulturně společenských 

akcí pořádaných v Hlinsku a jeho okolí, udržují kontakt také se službami obdobného 

nebo stejného typu, Senior Centrum Skuteč, Senecura Chrudim, DSS Slatiňany. Doba 

však přinesla i pro klienty CDS Motýl významná omezení v těchto aktivitách.  

Klienti CDS Motýl se pravidelně setkávají a jsou v kontaktu s žáky Klíče - ZŠ 

praktickou a speciální. Společně plánují některé aktivity – jako soutěže, šipkovaná.  

Nejočekávanější společenskou událostí roku se stává každým rokem Benefiční ples 

CDS Motýl. V tomto roce byly plně realizovány přípravy na ples i nácviky klientů na 

předtančení, které je obvykle nejemotivnějším zážitkem pro ně samotné i pro jejich 

rodiny, avšak týden před termínem konání plesu, byl vyhlášen nouzový stav v celé ČR 

a ples se nemohl uskutečnit.  Termín plesu byl přesunut na rok 2021. Klienti se podíleli 

na přípravách samotných – výzdoba, nácvik proslovu, pomoc s přípravou cen do 

soutěže a mnohé další. Jde o velmi důležitou společenskou událost pro klienty a jejich 

rodiny, které v sobě zahrnuje nejen aktivizaci v rámci přípravy, ale také jedinečnou 

příležitost slavnostního oblečení, setkání rodin a předávání společných zkušeností, 

setkání s ostatními službami a klienty stejného typu a začlenění se do běžného života 

a povědomí města a regionu. 

V září 2020 oslavilo Centrum denních služeb Motýl 10 let od svého založení. 

Z původně plánovaných záměrů oslav se muselo ustoupit. Byla nastavena opatření, 

za kterých oslava proběhla v rodinném a komorním duchu. Pro klienty, jejich rodiny a 

zaměstnance Centra byl den oslavy nejvýznamnější událostí v roce. Předcházely mu 

přípravy, na kterých měl každý svůj podíl – výzdoba nebo pomoc s přípravami na 

posezení, výběr fotografií a přemýšlení nad okamžiky, které měly pro Centrum silnou 

hodnotu. Účastnili se klienti, nejbližší rodina, ředitelka Domova seniorů Drachtinka, 

zaměstnanci CDS Motýl i kuchyně domova seniorů, kteří zajišťují stravu pro Centrum. 

K oslavě patřil také dort ve tvaru motýla, nealkoholické šampaňské a poděkování 

všem, kteří se podíleli na vzniku a fungování CDS Motýl.  
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Klienti měli možnost se na začátku roku 2020 účastnit bohoslužeb konaných v kapli 

Domova pro seniory Drachtinka. Někdy byla tato účast spojena se společným 

občerstvení klientů CDS Motýl a DS Drachtinka v místní kavárně U Terezky.  

Na podzim roku 2020 jsme se oficiálně účastnili setkání neziskových organizací a 

sociálních služeb na Hlinecku na místní betlémské návsi. Klienti z řad seniorů se přišli 

informovat, ale také se účastnit doprovodného programu. Pokud to bylo možné, 

navštěvovali klienti cukrárny nebo místní restaurace. Do našich aktivit byly v roce 2020 

více zařazeny výlety do přírody a procházky po městě nebo houbaření v místních 

lesích. 

Výlety: 

Výlet na Veselý Kopec s panem Ing. Janem Štorkem. Během tohoto říjnového setkání 

se klienti dozvěděli další zajímavosti o příbězích spjatých s Veselým kopcem. Nejen 

jim, ale i mnohým bylo vysvětleno, jak a s čím se dříve hospodařilo. Pan Štorek nám 

také rozkryl otazníky, které se nám při pohledu na některé předměty objevovaly. 

Letní období bylo spjato také s pozváním našich klientů a pracovníků na letní 

grilování u dobrovolníků nebo oslava narozenin klienta na chatě nedaleko Hlinska. 

Jde o setkání pracovníků a klientů, kdy při zachování profesionálního přístupu zažívají 

klienti radostné chvíle také s dobrovolníky nebo rodinnými příslušníky klientů.  

Fungování CDS Motýl velice ovlivnila koronavirová pandemie. Nejen samotné 

uzavření Centra, ale i obavy rodin z nákazy, které se odráží na využívání služby.  

 

4.4. Spolupráce s médii, informování veřejnosti 

Po celý rok probíhala spolupráce se sdělovacími prostředky. Články byly zveřejněny v 

místním i celorepublikovém tisku, televizní spoty vysílala hlinecká kabelová televize. 

Spolupracujeme také s Hlineckými novinami a regionálním tiskem.  

V průběhu nákazy Covid-19 byla veřejnost průběžně informována o dění a vývoji 

v Domově a CDS Motýl prostřednictví pravidelných tiskových zpráv, uveřejňovaných 

na webových stránkách organizace.  

O průběhu nákazy byla veřejnost informována v Hlineckých novinách, v novinách 

celého Pardubického kraje. Informace o opatřeních v Domově pro veřejnost jsou 

pravidelně zveřejňovány na webových stránkách.  
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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. 

II. Rozbor ekonomických činností 

 

2. 1. Ekonomické rozbory k výroční zprávě 2020 

vysvětlující a doplňující informace k účetní závěrce za rok 2020  

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 31.12.2020 

Okamžik sestavení účetní 

závěrky (den podpisu) 5.2.2021 

Účetní závěrka ve 

zjednodušeném rozsahu Dle §9 zákona č. 563/1991 Sb. odst. 3 písm. a) 

  

Průměrný přepočtený počet 

pracovníků za období 1-

12/2020 celkem 88,874 osob 

Z toho: průměrný přepočtený 

počet pracovníků za období 1-

12/2020 DSD 80,087 osob 

              Průměrný přepočtený 

počet pracovníků za období 1-

12/2020 CDS Motýl 8,787 osoby 

Limit prostředků na platy 33 200 000 Kč 

Skutečnost 31 879 012 Kč 

ostatní osobní náklady – DPČ, 

DPP 1 503 988 Kč 

 

 

2.2. Způsob ocenění a účtování majetku 
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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 2020 (v Kč) 

 

Dotační titul Přijato Vyčerpáno Vráceno 

Dotace MPSV na provoz 

prostřednictvím kraje – DSD 14 478 000,00 14 478 000,00 
- 

Dotace MPSV na provoz 

prostřednictvím kraje -CDS 3 061 000,00 3 061 000,00 
- 

Dotace na provoz od zřizovatele  - DSD 4 938 542,18 4 938 542,18  

Dotace na provoz od zřizovatele  -CDS 511 457,82 511 457,82  

Dotace od obcí s TP klientů 20 000,00 20 000,00 - 

Dotace na platy – Teritoriální pakt  75 713,00 75 713,00 - 

Dotace na odměny pracovníků v soc. 

službách z MPSV - DSD 2 297 390,00 2 297 390,00 
- 

Dotace na odměny zdravotnických 

pracovníků v soc. službách z MZ - DSD 225 557,03 225 557,03 
- 

Dotace na vícenáklady spojené 

s COVID_19 z MPSV - CDS 247 647,00 247 647,00 
- 

Dotace na vícenáklady spojené 

s COVID_19 z MPSV - DSD 2 817 519,00 2 604 212,00 213 307,00 

DOTACE CELKEM 28 672 826,03 28 459 519,03 213 307,00 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

2.4.Doplňující údaje k majetku (v Kč) 

SU Stav 1.1.2020 Přírůstek Úbytek 

Stav 

k 31.12.2020 

018 - DDNM.. 538 775,39 138 545,00 - 677 320,39 

021 - stavby.. 135 006 999,82 11 019 984,21 21 929 231,21 124 097 752,82 

022 - DHM.. 12 826 607,57 841 033,00 1 682 066,00 11 985 574,57 

028 .- DDHM. 23 189 748,97 821 632,09 852 456,83 23 158 924,23 

031 - pozemky 925 212,40 - 505 050,00 420 162,40 

032 – kulturní 

předměty 1,00 
- - 

1,00 

042 – nedokončený 

DHM 0 45 189,00 

  

       45 189,00 

 

0 

052 – poskytnuté 

zálohy na DHM 0 140 000,00 
- 

 

140 000,00 

CELKEM 172 487 345,15   13 006 383,30 25 013 993,04 160 479 735,41 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Pozn.: Údaje v PC bez promítnutí oprávek 
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2.4. Vyúčtování veřejné sbírky za rok 2020 

Krajský úřad Pardubického kraje vydal svým rozhodnutím č. j.: SpKrÚ dne 26.3.2018 

Osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky 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 

Průběžné vyúčtování sbírky proběhlo dle Osvědčení k 1.4.2020 

Hrubý výtěžek sbírky k 1.4.2020                                            270,00 

Skutečné náklady na konání sbírky k 1.4.2020                          0 

Čistý výtěžek sbírky k 1.4.2020                                              270,00 

Zůstatek čistého výtěžku k 1.4.2020                                 35 336,86 

                           

 

 

2.5. Roční závěrka 2020                                    

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. 

 

 

III. Závěr 

 

Hodnocení roku 2020 

 

Domov seniorů Drachtinka je sociální službou přistupující s respektem k individualitě 

a potřebám klienta. Sociální služba je nastavována od prvního kontaktu se zájemcem 

o vyhodnocení nepříznivé sociální situace, přes mapování potřeb zájemců a klientů, 

až po individuální nastavení podpory klientovi s citlivým přístupem k jeho zvyklostem, 
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životní cestě, životním rituálům, hodnotám a k zachování maximální míře 

soběstačnosti.   

Potřeby klientů zajišťuje kvalifikovaný personál, který prochází pravidelným 

vzděláváním. Vzdělávání personálu je směřováno ke struktuře a potřebě obyvatel 

Domova. Jde o prohlubování znalostí směrem ke komunikaci s klientem trpícím 

demencí, nekomunikujícím klientem, práce se životním příběhem opřená o 

Psychobiografický koncept péče dle prof. Erwina Böhma, vzdělávání bazální 

stimulace, práce se smysly, prevence bolesti, polohování imobilního klienta, atd. 

Uživatelé služby mají na výběr, jakým způsobem budou svůj čas v Domově trávit. 

Domov vlastní vybavenou knihovnu a internetovou kavárnu. Místem častého 

společenského kontaktu je Kavárna u Terezky, kde klienti tráví často svá odpoledne u 

kávy. Klienti Domova se mohou zúčastnit organizovaných společných aktivit, které 

připravují aktivizační pracovníci. Mezi velice oblíbené aktivity patří cvičení (praktikuje 

se cvičení v menších skupinách, které se sestavují dle srovnatelných fyzických 

schopností jednotlivce, aby nedocházelo k demotivaci klienta), trénování paměti – 

skupinové a individuální, reminiscenční terapie, bazální stimulace, rukodělné práce – 

jsou směřovány tematicky, skupinově, mezi nejoblíbenější činnosti patří pečení a 

vaření, příprava pokrmů z dětství. Oblibě se těší pěvecký sbor, který navštěvují ženy i 

muži a velmi rádi výsledky své práce využívají a prezentují při společenských 

událostech. Obnovena byla činnost Filmového klubu, jehož znovuzrození bylo přáním 

klientů. Pro pánskou část klientely slouží Pánský klub, jehož setkávání a aktivity si 

převážně organizují a řídí sami klienti. Dámský klub byl založen a je navštěvován 

ženami, jehož členky však již nejsou tak zdatné, proto jeho průběh organizují 

aktivizační pracovnice, těší se velké oblibě – vaří se, zkrášluje, líčí a beseduje na různá 

témata. Oblíbenou terapií u imobilních klientů je terapie králíkem, domov vlastní dva. 

Další rozptýlení nachází klienti u akvária s rybičkami a akvária s africkými šneky.  

Účelový park, který je součástí areálu Domova slouží klientům k samostatnému pobytu 

venku, ale také k organizovaným aktivitám.  

Domov seniorů Drachtinka je vydavatelem vlastního časopisu Drachtinka. Přispěvateli 

jsou zaměstnanci, externí spolupracovníci, klienti. 

Průběh celého roku 2020 velice neblaze ovlivňovala pandemie Covid-19. I přes 

veškerý průběh nákazy se během roku podařilo zorganizovat několik společenských 

akcí. Podzim v Domově byl nejnáročnějším období jeho existence. Personál i klienti 

prošli těžkou zkouškou. Dne 9. 10. 2020 začalo v Domově šíření nákazy Covid-19. Na 

Domov byla KHS Pardubického kraje uvalena karanténa. Byl pozastaven příjem 

nových klientů. Karanténa byla z Domova sejmuta v průběhu měsíce listopadu, kdy byl 

zahájen postupný příjem nových klientů. Veškeré kroky byly komplikovány 

personálním oslabením, vzhledem k průběhu onemocnění u zaměstnanců a šíření 

nákazy celým regionem. V souladu s veškerými epidemiologickými opatřeními a 

nařízeními Vlády ČR se personálu podařilo v měsíci prosinci přinést do Domova 

adventní atmosféru a vůni Vánoc. Podařilo se také zorganizovat projekt Ježíškova 
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vnoučata. Díky možnému testování POC testy se klientům navrátila duchovní podpora 

v podobě kněze a biblického čtení. 

Domov seniorů Drachtinka se zařadil mezi poskytovatele sociálních služeb, kteří 

v prosinci zahájili testování příchozích návštěv pomocí antigenních POC testů klientů. 

Tím umožnil rodinám a klientům společné setkávání.  

S Covid pandemií vznikly Domovu zvýšené náklady na ochranné pracovní pomůcky – 

roušky, respirátory, pláště, gumové rukavice a návleky na nohy, jednorázové nádobí. 

Další nemalé finanční prostředky byly vynaloženy na vybudování Covid izolace, kterou 

měl za povinnost vyčlenit každý poskytovatel sociálních služeb. Covid izolace byla 

vybudována v suterénu domova, využit byl prostor tělocvičny a rehabilitační místnosti. 

Prostor je zajištěn zázemím pro zaměstnance, jako šatna, sprchový kout.  Zvýšené 

náklady byly zaznamenány v nákupu dezinfekčních prostředků k úklidu povrchů a 

ploch a na úrovni péče ochrany zaměstnanců.  Došlo k velkému navýšení mzdových 

prostředků – náhradní pracovní síly v době pandemie, rozšíření personálu na obsazení 

směn v covid izolaci. Většinu nákladů souvisejících s vícenáklady pandemie Covid-19 

pokryl domov ze získaných prostředků v dotačních titulech vypsaných MPSV ČR – 

Dotace na vícenáklady spojené s Covid-19. Nákaza Covid-19 neblaze ovlivnila 

celkovou obložnost služby domovy pro seniory. Šíření nákazy a uvalená karanténa 

neumožnovaly příjem nových klientů. 

Nákaza zásadně ovlivnila plnění kvantitativních ukazatelů také ve službě centra 

denních služeb Motýl.  Nejen samotné uzavření Centra, ale i obavy rodin z nákazy, 

které se odrazily na využívání služby. V období jara 2020 byla vládním opatřením 

služba uzavřena, na podzim 2020 služba uzavřena v souvislosti se šířením nákazy 

Covid-19 v Domově pro seniory Drachtinka, kam byli zaměstnanci Centra převedeni 

na péči o klienty, kteří jsou na pomoci druhého závislí 24 hodin denně.  

Přes veškeré těžkosti, které dnešní doba přináší pracují zaměstnanci obou služeb 

s maximálním nasazením, profesionalitou s cílem zajistit potřeby o podporu všem 

klientům.  

 

Plánované projekty pro rok 2021 Domova pro seniory Drachtinka a Centra 

denních služeb Motýl 

Domov seniorů Drachtinka 

▪ Dokončení projektu pořízení rehabilitačního přístroje Thera-Trainer tigo, 

který slouží k aktivaci zbytkové svalové hmoty, pro pasivní i aktivní cvičení. 

Obsluha přístroje je přístupná přímo z invalidního vozíku. Projekt je financován 

z veřejné sbírky.  

▪ Zasíťování WI-FI sítí po celém Domově, která bude sloužit jako záložní zdroj 

internetu a zároveň pro využití klientů a tím zvýšení kvality služeb. 

▪ Obnova signalizačního - komunikačního zařízení (sestřička). 

▪ Ucelení a prohlubování vzdělávání v konceptu Biografické péče o seniory.  
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Centrum denních služeb Motýl 

▪ V roce 2021 plánujeme podniknout kroky ke zviditelnění služby Centra. 

Komunikaci s médii, veřejností, tak aby se služba dostala do většího povědomí 

a našlo si ji více rodin, kterým může pomoci s odlehčením péče o jejich blízké 

a zároveň oddálit tak potřebu služby pobytového typu. 

▪ Stabilizace služby po ataku nákazy Covid-19  

▪ Organizační změna ve vedení Centra 

▪ Uspořádání benefičního plesu 

▪ Oslava 10. narozenin založení Centra denních služeb pro veřejnost 

 

 

 

 

 

 

Na zpracování Výroční zprávy o činnosti 2020 se podílely: 

 

Bc. Miroslava Kábelová – ředitelka DsD 

Ing. Zuzana Kvačková – vedoucí ekonomického oddělení 

Markéta Kynclová – mzdová účetní 

Mgr. Lucie Tlustá – vedoucí sociálního oddělení 

Bc. Marie Rosická, DiS. – vedoucí aktivizačních pracovníků  

Bc. Martina Hejduková, DiS. – koordinátor Centra denních služeb Motýl 

Ivana Volfová – vedoucí zdravotního oddělení 

Monika Hanusová – provozář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Přílohy  

Č. 1 Organizační schéma 2020 – domov seniorů, centrum denních služeb 

Č. 2 Ceník domova seniorů pro rok 2020 

Č. 3 Ceník centra denních služeb 2020 

Č. 4 Rozvaha 2020, Výkaz zisků a ztrát 2020 

Č. 5 Fotogalerie 


