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1. Úvodní slovo ředitelky Organizace
Příspěvková organizace Domov pro seniory Orlická a Azylový dům
pro matky s dětmi poskytuje dvě pobytové sociální služby, službu
sociální péče - domov pro seniory a službu sociální prevence –
azylový dům pro matky s dětmi. Jedná se o služby se zcela odlišnými
cílovými skupinami. Soužití těchto cílových skupin není vždy
ideální, ale domníváme se, že za stanovených podmínek funguje a
nezpůsobuje větší problémy. Služby se snažíme propojovat v rámci
různých společenských a volnočasových aktivit, aby se klienti
poznali i z jiných úhlů pohledu.
Sociální služby poskytujeme mnoho let, vždyť v roce 2017 budeme
slavit již 30. výročí založení Domova pro seniory. Azylový dům pro matky s dětmi vznikl o
rok později. Pravdou je, že klientela domova pro seniory je jiná než před několika lety. Do
domova jsou přijímáni pouze žadatelé, kteří již vyžadují pomoc druhé osoby, kteří potřebují
pravidelnou péči o svou osobu. Z těchto důvodů je nutné zajistit i více pracovníků v přímé
obslužné péči, aby mohly být služby poskytovány v náležité kvalitě a ke spokojenosti klientů.
V roce 2016 jsme byli nuceni přijmout další pracovníky v sociálních službách, a tento trend
musí pokračovat i v budoucnu. Stále se potýkáme s následky minulého statusu organizace a to
penzionu pro seniory, kdy vše bylo přizpůsobeno soběstačným samostatným seniorům.
Dny utíkají velmi rychle a člověk si ani nevšimne, že rok uplynul a nastává nový. Na konci
roku se člověk většinou zamyslí a bilancuje, jaký ten rok vlastně byl. U nás byl rok 2016
především ve znamení personálních změn. I v našem domově se projevil celostátní trend a to
poměrně velká fluktuace pracovníků v sociálních službách, než na jakou jsme byli po léta
zvyklí. Pracovní poměr skončila vedoucí sestra a na její místo najít vhodného kandidáta
nebylo lehké. Po několika měsících se však „zadařilo“ a úsek zdravotní a přímé péče začal
opět fungovat ke spokojenosti našich klientů, a dokonce i lépe. V roce 2016 bylo
z organizačních důvodů zrušeno místo mzdové účetní-personalistky a nahrazeno odbornou
firmou, která tyto činnosti poskytuje na základě smluvního vztahu. Po počátečních
problémech se situace stabilizovala a vše probíhá bez problémů.
Co se nám v roce 2016 podařilo?
 V únoru 2016 byla dokončena rekonstrukce osobních výtahů. Nové výtahy fungují,
jsou rychlejší a větší.
 Byla vybudována centrální šatna pro pečovatelky a zakoupeny šatní skříňky.
 Došlo k modernizaci nábytku a prostředí na sesternách.
 Od 1. 6. 2016 došlo v našem domově ke snížení kapacity na 172 lůžek (dříve 190).
 10. 6. 2016 vyrostl před budovou Orlická 3 nový altánek, ve kterém klienti našeho
domova našli ochranu před slunečním žárem či před deštěm.
 V červnu proběhla v suterénu obou budov domova oprava ležatých rozvodů
ústředního topení a tímto došlo k rovnoměrnému vytápění všech stoupaček v zimních
měsících.
 Byla vyměněna stará lina na chodbách v budově Orlická 1 a to v 5., 7., 8. a 9.
poschodí, v budově Orlická 3 to bylo v poschodí 5. a 9.
 Ke konci roku byly vymalovány pastelovými barvami všechny chodby a provedeny
nátěry soklů na chodbách a nátěry zábradlí na schodištích a schodišťových balkónech.
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.
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V září byly provedeny výměny garnyží u chodbových oken u výtahů.
Pro klienty byly dány do užívání dva nové počítače s internetem, jsou volně přístupné
všem klientům v obou budovách na jídelnách.
Od 10. listopadu 2016 začal po dvou letech opět fungovat obchůdek umístěný mezi
našimi budovami.
Na konci roku bylo nakoupeno 30 kusů polohovatelných pečovatelských lůžek, která
přispěla k lepšímu komfortu našich klientů.
V roce 2016 se uskutečnila ještě řada drobnějších oprav a to výměna některých
obkladů v prádelně, doplnění sklepních mříží, oprava garážových vrat a doplnění
dlažby v altánku v našem parčíku.
Na konci roku byly na všechny naše chodby instalovány květinové foto-obrazy a nové
číselné označení poschodí, pro lepší orientaci klientů.
Všechny místnosti za malým výtahem byly opatřeny žaluziemi.
Došlo k osazení chodby ochrannými prvky Acrovyn a madly ve 3. a 2. poschodí
v budově Orlická 1 a v 1. poschodí v budově Orlická 3.
Pro budovu Orlická 1 byl zakoupen profesionální průmyslový sušič prádla.

Jaký byly významné akce a události v roce 2016 na našem azylovém domě pro matky
s dětmi?
 V průběhu celého roku 2016 nám občané města Ústí nad Labem přinášeli pro
maminky a děti z našeho azylového domu oblečení, hračky, občas i věci hodící se do
domácnosti.
 Obzvlášť velmi silná solidarita se projevila v předvánočním období, kdy mnoho
institucí i občanů věnovalo dětem krásné a hodnotné vánoční dárky. Nejvíce nás
překvapila reakce obyčejných nakupujících lidí v OC Fórum, kdy s nadšením plnili
přání všech dětí našeho AD. Přání byla zavěšená na vánočním stromu a již po
několika málo dnech byla všechna přání splněna. Velice si postoje těchto lidí vážíme
a moc jim děkujeme.
 Pro náš azylový dům byla také velice významná akce Potravinová sbírka, které jsme
se v roce 2016 účastnili již potřetí. Naše stanoviště je vždy v nákupním centru Albert
a potraviny, které takto získáváme pro klienty azylového domu, nám pomáhají
v překlenutí nepříznivé sociální situace některých našich klientek po celý rok. V roce
2016 se nám podařilo při této sbírce získat od občanů našeho města více než 300kg
potravin.
Práce v sociálních službách je pestrá, zajímavá, není však lehká, je psychicky i fyzicky
náročná a mnohdy vyčerpávající. Jednání s klienty a jejich rodinnými příslušníky není někdy
jednoduché, každý má své představy, které nejdou vždy splnit, vše má svá pravidla i své
hranice. Práce v sociálních službách je společností velmi málo oceňovaná a to nejen finančně.
Moc bych si přála, aby zaměstnanci v sociálních službách měli takové finanční ohodnocení,
které si za tuto práci zaslouží. Věřím, že se již „blýská“ na lepší časy a dojde v této oblasti
k nápravě a ke zvýšení prestiže této práce.

Bc. Jarmila Nováková, ředitelka organizace
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2. Základní informace
Domov pro seniory Orlická je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Statutární
město Ústí nad Labem (www.usti-nl.cz).
Domov je umístěn v městské části Severní Terasa ve dvou panelových budovách (Orlická 1 a
Orlická 3) o dvanácti podlažích. V budově Orlická 1 se nacházejí pokoje pro uživatele seniory. Ve druhém patře má kancelář pečovatelský úsek a kromě pokojů pro uživatele je zde
umístěna i centrální koupelna. Ve třetím patře O1 jsou kanceláře vedení, účetní a zdravotního
úseku. Nachází se zde i jídelna. Ve dvanáctém patře O1 je společenská místnost, meditační
místnost, knihovna a herna. V budově Orlická 3, kromě pokojů pro uživatele, jsou v 11. a ve
12. patře umístěny uživatelky Azylového domu pro matky s dětmi, spolu s kancelářemi
sociální pracovnice a pracovníků v sociálních službách. V prvním patře O3 je umístěna
kancelář sociální pracovnice pro DS, sesterna, kadeřnictví, dílna ručních prací, jídelna a
centrální koupelna.
V blízkosti je veškerá občanská vybavenost jako: velké nákupní centrum, lékárna, pošta,
menší obchod se smíšeným zbožím, autobusové a trolejbusové zastávky, restaurace a
venkovní parky pro příjemné posezení venku.
Do domova je velmi dobré dopravní spojení linkami MHD. Lze využít trolejbusu č. 52
(zastávka Orlická), č. 53 a 55 (zastávka Elba) nebo autobusové linky č. 5 (zastávka Orlická).
Zastávky jsou od Domova vzdáleny cca 100 metrů. Díky tomu mají naši uživatelé snadnou
dostupnost i do jiných městských částí v Ústí nad Labem, nebo na úřady, do nemocnice atd.

Naše organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
(APSS ČR).
Název organizace:
Sídlo organizace:
IČ organizace:
Číslo BÚ:
Identifik. č. služby:
Zřizovatel:
Ředitelka org.:

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.
Orlická 2893/1, 400 11 Ústí nad Labem
44555270
3783420207/0100
3270327
Statutární město Ústí nad Labem
Bc. Jarmila Nováková

Kontakty:
• ředitelka org.:

472 774 230, 602 229 314

• vedoucí soc. úseku: 472 773 335, 724 086 969
• vedoucí úseku zdravotní a přímé péče: 472 773 335, 601 321 118
• účetní organizace: 472 773 335, 602 248 499
• webové stránky:

www.orlicka.cz

• mail:

info@orlicka.cz

• datová schránka: 5ixvkwj
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.
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3. Poskytované sociální služby
a. Domov pro seniory:
- Samotné budovy zařízení byly zkolaudovány v roce 1978 a původně sloužily jako kanceláře
několika státních podniků. Budovy nebyly původně postaveny pro účely pobytového zařízení
sociálních služeb, jednalo se o klasické panelákové interiéry. V průběhu několika let však
došlo k přestavbě a modernizaci bytů na bydlení, které plně vyhovuje požadavkům seniorů.
Postupně bylo budováno i přiměřené společenské zázemí, společenská místnost, klubovny,
tělocvična, odpočinková zahrada.
- Domov pro seniory Orlická poskytuje sociální služby od roku 1987. V tento rok byl zahájen
provoz a zařízení neslo název „Domov penzion pro důchodce“. Byly zde poskytovány služby
občanům, kteří pobírali starobní nebo plný invalidní důchod a byli schopni vést relativně
samostatný život s tím, že zařízení jim poskytovalo za úhradu vhodnou formu bydlení
spojenou se základní péči. Přijetím zákona č. 108/2006 Sb. se zařízení transformovalo na
Domov pro seniory. Sociální zařízení typu penziony pro seniory již v tomto zákoně nejsou
uváděny, byly zrušeny.
- Dle ustanovení paragrafu 49, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se v
Domově pro seniory Orlická poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby.
- Cílovou skupinou Domova pro seniory Orlická jsou mladší senioři (65-80 let) a starší
senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, a jejich
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
- Kapacita Domova pro seniory v Orlické byla v roce 2016 následující:
• k 31. 5. 2016 = 190 uživatelů;
• od 1. 6. 2017 = 172 uživatelů.
- Službu nelze z důvodu technických podmínek poskytnout osobám vyžadujícím zcela
bezbariérové prostředí.
- Poskytované základní činnosti v Domově pro seniory Orlická se řídí zákonem č. 108/2006
Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách.
- Poskytované základní činnosti v Domově pro seniory Orlická jsou tyto:
• poskytnutí ubytování - s čímž souvisí i poskytnutí úklidu, praní a drobné opravy ložního a
osobního prádla a ošacení, žehlení;
• poskytnutí stravy - uživatel má možnost vlastní volby; tzn., že uživatel má na výběr
z několika druhů jídel a dále si volí i rozsah v jakém bude stravu odebírat (celodenní strava,
nebo jen obědy);
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - např. pomoc při oblékání a
svlékání uživatele, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při podávání jídla a pití
aj.;

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.

7

Závěrečná zpráva DS a AD Orlická - r. 2016
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - těm
seniorům, kteří nejsou sami schopni (vzhledem ke svému zdravotnímu stavu) provést osobní
hygienu, pomáhá personál DS Orlická při sprchování, mytí vlasů, ústí hygieně aj.
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - např. podpora a pomoc při
využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, akce a výlety mimo DS aj.;
• poskytování sociálně terapeutických činností;
• poskytování aktivizačních činností - např. volnočasové a zájmové aktivity (dílna ručních
prací, kavárna pro seniory, výlety mimo organizaci aj.);
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- sociální pracovnice jsou uživatelům podporou ve vyřizování veškerých úředních záležitostí,
poskytují sociální poradenství, seznamují uživatele s institucemi a s úřady, na které se mohou
obrátit, případně zajišťují další kontakty a informace (vyhledávání potřebných institucí a
organizací, informace o otevíracích dobách a náplních práce institucí, odkazování na
návaznou sociální síť,…).
- Sociální pracovnice či jiná pověřená osoba vedením DS Orlická doprovází uživatele na
příslušné instituce a úřady (poskytnutí doprovodu a psychické podpory při návštěvě různých
institucí, pomoc při kontaktu s institucemi, dovysvětlení získaných informací,…).
- Pracovnice v sociálních službách zajišťují nákupy uživatelům v místě poskytování služby
(dle kapacitních možností pracovníků a vnitřních předpisů organizace).
• poskytnutí základního sociálního poradenství.
- Důvody vylučující poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Orlická vycházejí z
paragrafu 91, odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Budova Orlická 1

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.
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b. Azylový dům pro matky s dětmi:
- Azylový dům pro matky s dětmi je součástí Domova pro seniory Orlická a nachází se v Ústí
nad Labem v městské části Severní Terasa - Stříbrníky. V blízkosti je velké obchodní centrum
s lékárnou, poblíž je i pošta, škola a dětské lékařské středisko. Hned vedle budovy Azylového
domu je dětské dopravní hřiště s lavičkami.
- Provoz Azylového domu byl zahájen v roce 1988. Poschodí jsou tvořena dlouhou úzkou
chodbou s byty. Jedná se o klasické panelákové interiéry. V 11. poschodí je celkem 6
samostatných bytů s příslušenstvím a ve 12. poschodí celkem 5 bytů 2+1 s příslušenstvím. Ve
12. poschodí i 11. poschodí je kancelář sociálního pracovníka a pracovníků v sociálních
službách. Ve 12. poschodí je také internetová místnost vybavena počítači. Internetová
místnost slouží i jako společenská místnost.
- Dle ustanovení paragrafu 57, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se v Azylovém
domě pro matky s dětmi v Orlické poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu osobám v
nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
- Cílovou skupinou jsou matky s dětmi, těhotné ženy a dále ženy, které mají dítě svěřeno
do péče a jejichž situace je spojena se ztrátou bydlení. Dítětem se rozumí nezaopatřené
dítě do 15 let, výjimečně do 18 let.
- Kapacita Azylového domu v Orlické je následující:
• 16 dospělých;
• 35 dětí.
- Službu poskytujeme uživatelům z celé ČR, přednostně uživatelům, jejichž trvalé bydliště je
v Ústí nad Labem.
- Do azylového domu jsou uživatelé přijímáni na základě vyplněné žádosti. K žádosti je nutné
doložit potvrzení o zdravotním stavu žadatele. Pokud je k dispozici volné místo, je sepsána
Smlouva o poskytování sociálních služeb. Je-li kapacita AD naplněna, je žádost zaevidována
a uživatelka kontaktována ihned po uvolnění místa. Před sepsáním smlouvy je seznámena
s provozem AD, zvláště s domácím řádem. Provoz AD je podřízen především zájmům a
potřebám dětí.
- Všechny pokoje jsou vybavené potřebným nábytkem a zařízením pro provoz domácnosti.
V případě, že uživatelka nedisponuje vlastním ložním prádlem, nádobím apod. je jí toto
poskytnuto. V každém pokoji je pračka, pomůcky pro zajištění úklidu a žehlení. Můžeme
poskytnout i oblečení pro děti.
- Poskytované základní činnosti v Azylovém domě pro matky s dětmi se řídí zákonem č.
108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách.
- Poskytované základní činnosti v Azylovém domě pro matky s dětmi jsou tyto:
• ubytování - zpravidla nepřevyšující 1 rok;
• poskytnutí pomoci při zajištění stravy - podmínky pro samostatnou přípravu stravy (k
dispozici je kuchyňská linka, vařič, lednice, varná konvice, nádobí);
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• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- individuální poradenství (probíhá dle sestaveného individuálního plánu, je směřováno
k vyřešení aktuálních problémů uživatelky a zapojení se do běžného života), pomoc při
výchově dětí, poradenství v oblasti hospodaření a vedení domácnosti, sociální poradenství
(zaměřené na posílení vztahů s přirozeným prostředím, na pomoc při nalezení zaměstnání dle
individuálních možností a nalezení vhodného bydlení), zprostředkování odborné pomoci
(zprostředkování návštěvy u lékaře, právníka, psychiatra, v občanské poradně, poradně pro
rodinu, manželství a mezilidské vztahy, pedagogicko-psychologické poradně, intervenčním
centru aj.).
- Důvody vylučující poskytnutí sociální služby v Azylovém domě pro matky s dětmi
vycházejí z paragrafu 91, odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Barevné tvoření dětí z AD - „Dětský den“

Maškarní - „Loučení dětí s prázdninami“

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.
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4. Poslání a cíle DS Orlická
Naším posláním je podporovat běžný způsob života seniorů a jejich soběstačnost, zajistit jim
klidné bydlení v bezpečném prostředí ve společnosti jejich vrstevníků.
Cílem Domova pro seniory Orlická je, aby se bydlení co nejvíce přibližovalo domácímu
prostředí, s čímž souvisí:
• zajištění ubytování pro uživatele v samostatných jednolůžkových pokojích s příslušenstvím,
nebo na pokojích 2+1 a 1+1 manželským dvojicím;
• vytvářet pro seniory domácí prostředí - uživatelé si pokoje vybavují vlastním nábytkem;
• formou podpory zlepšit nebo zachovat soběstačnost seniorů v tomto domácím prostředí a
umožnit jim žít běžným způsobem života bez sociálního vyloučení;
• chránit a respektovat soukromí uživatelů;
• respektovat potřeby uživatelů;
• udržovat uživatele v kontaktu s přirozeným prostředím (výlety mimo organizaci, pořádání
slavností a koncertů, asistence při jednání s úřady aj.);
• rozvíjet a podporovat dobré mezilidské vztahy (komunikace s rodinou uživatele).
a. Střednědobé a dlouhodobé cíle DS Orlická pro rok 2016:
• rekonstrukce 5 pokojů 2+1 společné příslušenství na dva pokoje se samostatným vchodem a
příslušenstvím;
• vybudování bezbariérové koupelny na Orlické 3;
• rekonstrukce vrátnice v budově Orlická 1 - získání WC pro návštěvy, posezení pro klienty a
návštěvy;
• vybudovat WIFI připojení k internetu na pokojích uživatelů.
b. Krátkodobé cíle DS Orlická pro rok 2016:
• nákup 10 polohovacích lůžek;
• zajistit klientům přístup k PC s internetem v prostorách domova;
• každý den nabídnout uživatelům 1 zájmovou, kulturní či sportovní činnost;
• každý měsíc vydávat Orlický zpravodaj;
• v roce 2016 vybudování zahradního altánu před budovou Orlická 3;
• přemístění „sesterny“ na Orlické 1 do 2. poschodí;
• v roce 2016 zažádat o snížení kapacity DS;
• zprovoznit obchůdek v areálu domova - najít vhodného provozovatele.

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.
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Plnění cílů DS Orlická v roce 2016
a. Střednědobé a dlouhodobé cíle DS Orlická pro rok 2016:
• rekonstrukce 5 pokojů 2+1 společné příslušenství na dva pokoje se samostatným vchodem a
příslušenstvím: projektová dokumentace zpracována = NESPLNĚNO, nedostatek finančních
prostředků;
• vybudování bezbariérové koupelny na Orlické 3: projektová dokumentace zpracována =
NESPLNĚNO, nedostatek finančních prostředků;
• rekonstrukce vrátnice v budově Orlická 1; získání WC pro návštěvy, posezení pro klienty a
návštěvy: projektová dokumentace zpracována = NESPLNĚNO, nedostatek finančních
prostředků;
• vybudovat WIFI připojení k internetu na pokojích uživatelů = NESPLNĚNO.
b. Krátkodobé cíle DS Orlická pro rok 2016:
• nákup 10 polohovacích lůžek: SPLNĚNO = nákup 30 lůžek;
• zajistit klientům přístup k PC s internetem v prostorách domova: SPLNĚNO = internet
k dispozici na jídelnách, v kulturní místnosti a v zasedací místnosti;
• každý den nabídnout uživatelům 1 zájmovou, kulturní či sportovní činnost = SPLNĚNO;
• každý měsíc vydávat Orlický zpravodaj = SPLNĚNO;
• v roce 2016 vybudování zahradního altánu před budovou Orlická 3 = SPLNĚNO;
• přemístění „sesterny“ na Orlické 1 do 2. poschodí: SPLNĚNO = v 2. poschodí
vybudována denní místnost pro pečovatelky a centrální šatna pečovatelek;
• v roce 2016 zažádat o snížení kapacity DS: SPLNĚNO = kapacita snížena na 172
uživatelů;
• zprovoznit obchůdek v areálu domova, najít vhodného provozovatele: SPLNĚNO = od
října 2016.

Nový altán slouží našim uživatelům nejen k odpočinku, ale i k sportovním hrám…

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.
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5. Poslání a cíle AD pro matky s dětmi
Posláním AD je pomoci zvládnout maminkám, nebo budoucím maminkám, jejich momentální
nepříznivou sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení a na kterou jejich síly a
prostředky nestačí a potřebují pomoc druhého.
Cíle AD jsou:
• posilovat schopnosti uživatelky v samostatném bydlení;
• posilovat schopnosti uživatelky v dovednostech souvisejících s udržením domácnosti (úklid,
praní, vaření aj.);
• posilovat uživatelky ve zlepšení či rozvíjení dovedností v péči o děti;
• překlenutí nepříznivé sociální situace maminek s dětmi a jejich opětovné začlenění do
společnosti;
• poskytnutí podmínek pro důstojný život;
• poskytnutí podmínek pro přirozený psychický a fyzický vývoj dětí;
• zajištění bezpečného prostředí pro matku a dítě.
a. Střednědobé a dlouhodobé cíle AD pro rok 2016 jsou:
- rozšíření kapacity AD.
b. Krátkodobé cíle AD pro rok 2016 jsou:
• vymalování chodeb i schodiště;
• vymalování pokojů;
• rozšiřování finanční gramotnosti uživatelek AD;
• zajištění vestavěné skříně do pokoje v 11. poschodí - 1/L.

Plnění cílů Azylového domu v roce 2016
a. Střednědobé a dlouhodobé cíle AD pro rok 2016:
• rozšíření kapacity Azylového domu: NESPLNĚNO, bylo konstatováno, že kapacita je
v tomto stavu dostačující
b. Krátkodobé cíle AD pro rok 2016:
• vymalování chodeb, schodiště = SPLNĚNO;
• vymalování pokojů = SPLNĚNO;
• rozšiřování finanční gramotnosti uživatelek AD = SPLNĚNO - uspořádána přednáška a
beseda s touto tematikou;
• zajištění vestavěné skříně do pokoje v 11. poschodí - 1/L = SPLNĚNO.

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.
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6. Poskytované činnosti (služby) v DS Orlická
Poskytované základní činnosti v Domově pro seniory Orlická se řídí zákonem č. 108/2006
Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách.
Poskytované základní činnosti v Domově pro seniory Orlická jsou tyto:
• Poskytnutí ubytování - s čímž souvisí i poskytnutí úklidu, praní a drobné opravy ložního a
osobního prádla a ošacení, žehlení.
- Praní, žehlení osobního i ložního prádla včetně drobných oprav zajišťuje personál v prádelně
Domova. V každé budově je jedna prádelna.
• Poskytnutí stravy - uživatel má možnost vlastní volby vybrat si ze tří jídel a v jakém
rozsahu bude stravu odebírat (celodenní stravu nebo jen obědy).
- Senioři mají k dispozici jídelní lístky vždy na dva týdny, kde si mohou vybrat ze tří variant
obědů.
- Stravování poskytujeme uživatelům ve společných jídelnách, které náleží vždy k jednotlivým
budovám. Pokud se senior z nějakého důvodu nemůže stravovat v jídelně s ostatními uživateli
(např. kvůli svému nepříznivému zdravotnímu stavu), mohou se uživatelé stravovat ve svých
pokojích. Jídlo z jídelny přináší na pokoj seniora zaměstnanec z pečovatelského úseku.
- Snažíme se vyhovět přání a potřebám našich uživatelů tak, aby byli co nejvíce spokojení.
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - např. pomoc při oblékání a
svlékání uživatele, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při podávání jídla a pití aj.
• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - naše
pečovatelky zajišťují celkovou koupel uživatele, výměnu inkontinentních pomůcek včetně
hygieny, mytí vlasů, česání aj.
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - v rámci této činnosti pro
uživatele služby organizujeme skupinové aktivity, které posilují a podporují jejich sociální a
společenské kontakty i samostatnost.
- V rámci vzdělávacích a aktivizačních činností navštěvujeme i jiná zařízení, jako jsou
domovy pro seniory, muzea, výstavy, divadelní představení, koncerty, historické památky a
jiné zajímavosti. Účastníme se různých veřejných akcí, které pořádají instituce našeho města
Ústí nad Labem (Den seniorů, Rozsvěcení vánočního stromu aj.), nebo navštěvujeme soutěže
- výtvarné, nebo sportovní i mimo naše město.
- Akce vedou ke snazšímu sociálnímu začlenění do běžné společnosti a ke snížení sociální
izolace našich uživatelů.
• Poskytování sociálně terapeutických činností - sociálně terapeutické činnosti v DS
Orlická jsou plánovány individuálně s ohledem na možnosti a schopnosti uživatele tak, aby
směřovaly k maximální možné míře jeho samostatnosti a nezávislosti. Tyto činnosti jsou
úzce navázány na aktivizační činnosti DS.
- Za sociálně terapeutické činnosti jsou považovány veškeré aktivity, které udržují nebo
rozvíjejí uživatelovi schopnosti či dovednosti v jednotlivých oblastech jeho života. Tyto
aktivity našim obyvatelům domova aktivně nabízíme.
• Poskytování aktivizačních činností - seniorů nabízíme volnočasové a zájmové aktivity,
kterých máme v Domově pro seniory Orlická mnoho (dílna ručních prací, bingo, kuličky,
šůle, zpívání, kondiční cvičení, tance, kavárna pro seniory, výlety mimo organizaci aj.).
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• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- Sociální pracovnice našeho Domova pomáhají seniorům při uplatňování jejich práv a
obyvatelé se na ně mohou s důvěrou obrátit, při řešení problémů, se kterým si neví rady (viz
níže).
- Sociální pracovnice pomáhá uživateli při jednání s úřady kvůli sociálním dávkám (příspěvek
na péči, příspěvek na mobilitu).
- Pomáhá seniorům při vyřizování či obnově dokladů uživatele (průkazka ZTP, OP, kartička
pojištěnce aj.).
- Pomáhá ohledně záležitostí s důchody (starobní, vdovský/vdovecký), se soudy,
exekutorskými úřady, s poštou, atp.
- Sociální pracovnice na přání seniora zajišťuje návštěvy úředníka na pokoji uživatele (např.
notáře, magistrátních úřednic kvůli focení na OP aj.).
- Zajišťujeme volební místnosti a dostupnost volebních lístků.
- Podporujeme komunikaci mezi uživatelem a jeho rodinou či jeho přáteli aj.;
• Poskytnutí základního sociálního poradenství - sociální pracovnice tuto činnost zajišťují
uživatelům našeho Domova každý všední den.
- Toto poradenství se týká například sociálních dávek, na které má uživatel nárok, dalších
institucí, které mohou dále seniorovi pomoci, nebo jiné poradenství týkající se nepříznivé
životní situace uživatele.
• Fakultativní služby - jsou služby, jejichž využívání si uživatel volí dobrovolně. Tyto služby
jsou poskytovány za úhradu. Mezi tyto služby v DS Orlická patří - kadeřnice, manikúra a
pedikúra.

Pořádáme pro naše uživatele akce a výlety mimo DS - tím podporujeme kontakt seniorů se společenským
prostředím.
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7. Poskytované činnosti v Azylovém domě
Poskytované základní činnosti v Azylovém domě se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách.
• Poskytnutí ubytování - ubytování v Azylovém domě poskytujeme matkám s dětmi po dobu
ne víc než jednoho roku. Po tuto dobu (jeden rok) si matka šetří finance na nájem a kauci
k novému bydlení, shání si práci a hledá si nové ubytování.
- Pokoje jsou vybavené základním nábytkem, přikrývkami, ložním prádlem, ručníky,
utěrkami. Vytváříme podmínky pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního i ložního prádla
(k dispozici je automatická pračka, vysavač, žehlička, žehlící prkno, sušák na prádlo, smeták,
lopatka, hadr na podlahu, kbelík).
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - vytváříme podmínky pro samostatnou
přípravu stravy (k dispozici je kuchyňská linka, vařič, lednice, varná konvice, nádobí).
- Pomáháme matkám, které neumí vařit (např. z důvodu nízkého věku), v sestavování
jídelníčku s nácvikem vaření jednoduchých jídel pro sebe i své dítě.
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- např. formou doprovázení je poskytováno dle možností a potřebnosti, dle individuálního
posouzení při jednání na úřadech, bankách, poštách a jiných institucích.
- Zprostředkování návštěvy u lékaře, právníka, psychiatra, v občanské poradně, poradně pro
rodinu, manželství a mezilidské vztahy, pedagogicko-psychologické poradně, intervenčním
centru aj.
- Pomoc při výchově dětí formou dohledu nad správnou výchovou a péčí o děti, pomoc při
umísťování dětí do školských zařízení.
- Využití okamžitého a bezplatného rozhovoru o problému s nabídkou dalšího způsobu řešení,
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc při dalších aktivitách
podporující sociální začleňování uživatelek, včetně uplatňování zákonných nároků a
pohledávek.
• Základní sociální poradenství - pomáháme uživatelkám, aby se orientovaly v sociálních
dávkách, na které mají nárok. Dále jim také zprostředkováváme informace týkající se jejich
povinností vyplývajících ze zákona (ohledně sociálních dávek, výchovy dětí apod.).
- Zaměřujeme se také na posílení vztahů s přirozeným prostředím, na pomoc při nalezení
zaměstnání dle individuálních možností matek a nalezení vhodného bydlení.
• Ostatní poskytované činnosti (služby) - poradenství v oblasti hospodaření a vedení
domácnosti, při kterém se zabýváme zmapováním finanční situace uživatelky. Pomáháme jí
sestavovat rozpočet domácnosti, při nákupu i při šetření peněz.
- Individuální poradenství probíhá dle sestaveného individuálního plánu, je směřováno k
vyřešení aktuálních problémů uživatelky a zapojení se do běžného života.
- Další činnosti, které našim uživatelkám nabízíme, jsou tyto = v případě nouze poskytnutí
ošacení, nebo potravinové pomoci; individuální a skupinové programy pro uživatelky.
Možnost využívání internetu zdarma (hledání ubytování a zaměstnání, informace ze školy
dítěte ubytované matky). Pořádání volnočasových aktivit pro maminky i děti a
zprostředkování volnočasových aktivit pořádaných různými organizacemi ve městě. Možnost
zapůjčení her, knih, časopisů, hraček.
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.
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8. Zdravotní a pečovatelský úsek v DS Orlická
Ošetřovatelská péče je v našem Domově zajištěna nepřetržitě (24 hod denně - 7 dní v týdnu).
Zdravotní péče je poskytována denně v době od 7:00 hod do 19:00 hod.
Uživatelé mají svobodnou volbu lékaře a zdravotní pojišťovny. Do Domova dochází
praktická lékařka, ke které se lze v případě zájmu přihlásit. Do Domova dochází vždy 1x
týdně. Navštívit ji lze i v jiné dny v její ordinaci v centru města.
1x měsíčně dochází do Domova psychiatr, ke kterému se lze docházet po domluvě se
zdravotním úsekem.
Všichni zaměstnanci Domova respektují soukromí a důstojnost uživatelů. Veškeré jejich
osobní, zdravotní a jiné údaje i data jsou přístupné pouze pověřeným zaměstnancům. Dále
dbáme na to, aby zpracování údajů uživatele odpovídalo platným, obecně závazným normám.
Zaměstnanci dbají na dodržování povinné mlčenlivosti a důvěrnosti informací.
Zdravotnický i pečovatelský personál našeho Domova se stále vzdělává na akreditovaných
kurzech, které přispívají ke zvýšení kvality odborné péče o seniora.

Zdravotní sestra a sesterna v DS
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9. Sociální úsek organizace
Před tím než nastoupí senior do našeho Domova, probíhá jednání se zájemcem o umístění do
naší sociální služby.
Před uzavření smlouvy o poskytování sociální služby mezi naší organizací a uživatelem
předchází několik schůzek, díky kterým jsou předány důležité informace o našem zařízení a
průběhu služby, o kterou zájemce žádá.
Součástí tohoto jednání je prohlídka Domova uživatele s jeho rodinnými příslušníky. Při
poskytování sociální péče nám záleží na tom, aby se uživatelé cítili co nejlépe. Proto
spolupracujeme s rodinami našich uživatelů.
Dlouhodobě pracujeme na dodržování Standardů kvality sociálních služeb. Při individuálním
plánování klíčoví pracovníci zjišťují potřeby, přání a očekávání uživatelů. Na základě těchto
zjištěných informací se zaměstnanci zaměřují na vhodné poskytování pomoc, podpory a péče
našim uživatelům.
Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který mu je přidělen po nástupu do Domova.
Tento pracovník je uživatelovi oporou v naplňování jeho potřeb a přání, zjišťuje a mapuje
uživatelovi schopnosti a možnosti. Oba spolupracují při realizaci a dosahování osobních cílů
uživatele.
Každý rok v našem Domově probíhá
dotazníkové šetření spokojenosti
našich uživatelů. Toto monitorování
spokojenosti našich uživatelů je
nedílnou součástí při poskytování
našich sociálních služeb a pomáhá
nám při zvyšování jejich kvality.
Sociální
pracovnice
v obou
poskytovaných sociálních službách
(DS a AD) jsou uživatelům ochotné
pomoci,
poradit
a
podpořit
v nepříznivých sociálních situacích,
které uživatelé řeší. Uživatelé se na ně
mohou s důvěrou obrátit.
Sociální pracovnice našeho zařízení se
stále vzdělávají na akreditovaných
kurzech, které přispívají ke zvýšení
kvality odborné pomoci pro uživatele.

Pracovníci organizace jsou uživatelům plně
k dispozici…
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10. Aktivizační činnosti - pravidelné aktivity
Pomocí aktivizačních činností se snažíme udržet a posilovat co nejdéle schopnosti našich
uživatelů. Podporovat je ve vytváření nových sociálních vazeb a navazování nových kontaktů.
V rámci poskytování sociální služby v naší organizaci, nabízíme uživatelům možnost zapojit
se do každodenních aktivizačních činností, které probíhají v dopoledních i odpoledních
hodinách.
Díky těmto činnostem mají uživatelé možnost trávit svůj život aktivně i ve vyšším věku. Snažíme
se nabídkou pořádaných aktivit vyplnit jejich volný čas.
Aktivizační činnosti jsou uživatelům pouze nabízeny, každý uživatel má právo svobodně se
rozhodnout, zda se aktivit zúčastní nebo nezúčastní.

Široká nabídka pravidelných aktivit, mezi které patří kondiční cvičení, trénování paměti,
zpívání nebo rukodělné práce, je vždy uveřejněna s dostatečným časovým předstihem na
určených nástěnkách, ve výtazích, v Orlickém zpravodaji a na webových i Facebookových
stránkách organizace.
Za příznivého počasí využívají naši uživatelé venkovní prostory zahrady, která je vybavena
altánky, stoly s židlemi, slunečníky, ohništěm a ruskými kuželkami.
Tyto venkovní prostory nabízí vhodný prostor pro příjemné posezení u kávy i pro pořádání
větších společenských akcí.

a. Pravidelné aktivity DS Orlická
- Kondiční cvičení: lehké skupinové cvičení s hudbou vsedě na židlích (pomalé protahování
všech částí těla).
- Trénování paměti: náplní těchto setkání je procvičování paměti. Jedná se např. o posilování
časové orientace (datum, svátek), slovní hry, slovní fotbal, kvízy a přísloví.
- Kavárna pro seniory: posezení u kávy nebo vína s hudbou a společným povídáním.
- Dílna ručních prací: tvoření výrobků různými výtvarnými technikami.
- Společenské hry: hraní karet, dámy, člověče nezlob se, šáchů a jiných společenských her.
- Zpívání: společné zpívání písní s doprovodem el. kláves.
- Tanečky: cvičení pro seniory vsedě na židlích s hudbou.
- Bingo: klasická hra za pomocí hrací karty a tažených čísel.
- Hádej?: vědomostní soutěž, hádání kvízových otázek.
- Kuželky: sportovní hra, 2x trefa koulí do 10 kuželek. V případě hezkého počasí hrají naši
senioři ruské kuželky venku v parku.
- Kuličky: sportovní hra, 7x cvrnknout kuličku do důlku (na desce na stole). Tato hra je
přizpůsobena snížené pohyblivosti uživatelů našeho Domova.
- Šůle: sportovní hra, 10x trefa dřevěného žetonu do obodovaných přihrádek (na desce na
stole). Tato hra je přizpůsobena snížené pohyblivosti uživatelů našeho Domova.
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.
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- Šipky: sportovní hra, 3x trefa šipkou do terče.
- Dobrá trefa: sportovní hra, 5x trefa naplněných sáčků do obodovaných otvorů v desce.
- Florbal: sportovní hra, 3x hod míčkem pomocí hokejky do branky.
- Klobouky: sportovní hra, 10x hod kloboukem na věšák.
- Bohoslužby: každý třetí pátek v měsíci probíhá pro naše uživatele pravidelná bohoslužba
s panem farářem.
- Knihovna: naše zařízení disponuje dobře vybavenou knihovnou, ve které si mohou
uživatelé vybírat zdarma jakékoliv knižní tituly, dle svého přání. Činnost knihovny a
registraci čtenářů zajišťují dobrovolnice z řad uživatelů DS Orlická.

b. Pravidelné aktivity Azylového domu
- Malé děti s maminkou: práce maminek s dětmi na různé téma, např. dopravní výchova,
procvičování motoriky, školička, tvořílek - tvoření výrobků s dětmi.
- Práce na PC: vyhledávání ubytování a práce, sestavování životopisu pro maminky s dětmi.
- Doučování: příprava dětí do školy. Pomoc matkám, jak se učit se svými dětmi.
- Receptář pro matky: nácvik a procvičování kuchařských dovedností.
- Hravé odpoledne: různé hry pro děti, ale i jejich matky, aby věděly, jak si mají se svými
dětmi hrát a vhodně je zabavit (stolní hry, karty, pexeso aj.).
- Individuální program dle potřeb matky: zakázku předkládá matka.
- Skupinové setkávání uživatelek s personálem AD: předávání provozních informací
Azylového domu.
- Skupinový program: diskuze na dané téma.

Společná práce maminek s dětmi
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11. Společenské a sportovní akce v roce 2016
Mimo pravidelné aktivizační činnosti pořádá naše organizace, pro uživatele obou služeb,
různé společenské a sportovní akce. Tyto akce jsou uživatelům organizace oznamovány
s dostatečným předstihem formou plakátků na nástěnkách, ve výtazích, v Orlickém
zpravodaji, rozhlasem aj.
Informace o pořádaných společenských nebo sportovních akcí v DS Orlická publikujeme i
v místním tisku (Ústecký deník, Městské noviny) nebo v odborném časopisu „Sociální služby
- střípky z Domova“. Přehled společenských a sportovních akcí je uveden níže:

a. Společenské a kulturní akce v DS Orlická v roce 2016
Leden:
- Koncert „OPERA GALA“ v Severočeském divadle opery a baletu.
- Opera „IL TROVATORE“ v Severočeském divadle opery a baletu.
Únor:
- XV. Ples DS Orlická
- Koncertní vystoupení tenoristy G. Ruggieriho a baletky S. Ruggieri v DS Orlická.
- Účast na turnaji v plavání v DD Libochovice
Březen:
- MDŽ v DS Orlická - oslava mezinárodního dne žen.
- Přednáška Policie ČR na téma: „Bezpečnost v dopravě a Jak nenaletět podvodníkům“ v DS
Orlická.
- Výstava obrazů uživatele DS Orlická pana Bedřicha Brabce v Severočeské vědecké
knihovně v Ústí n. L.
- „Křeslo pro hosta“; beseda se senátorem J. Doubravou v DS Orlická.
- Velikonoční kavárna s harmonikářem p. Pilařem v DS Orlická.
Duben:
- Opereta „Krásná Helena“ v Severočeském divadle opery a baletu.
- „Křeslo pro hosta“; beseda s paní starostkou Mgr. R. Zrníkovou v DS Orlická.
- „Pálení čarodějnic“.
Květen:
- Koncert p. Martin Říhovský; známé evergreeny v DS
Orlická.
- Koncert Bel Canto = p. prof Jíša v DS Orlická.
- „Křeslo pro hosta“; beseda s Ing. V. Brabcovou v DS
Orlická.
- Komponovaný pořad slovem a hudbou na téma: „Rudolf
Cortés“ v DS Orlická.
- Účast v soutěži „Hrátky v Klidu“ v DS Severní Terasa
Červen:
- „Letní slavnost“ v parčíku před DS Orlická.
- „Večerní koncert“ p. Martin Říhovský v parčíku před DS
Orlická.
- Turnaj v „Člověče nezlob se!“ v DS Orlická.
- Opera „Lovci perel“ v Severočeském divadle opery a baletu.

„Letní slavnost DS Orlická“
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Červenec:
- Turnaj v „Dámě“ v DS Orlická.
- Výstava výrobků a ručních prací uživatelů DS Orlická.
Srpen:
- „Orlický žolík“ turnaj v karetní hře napříč domovy pro seniory v DS Orlická.
Září:
- XIV. Sportovní hry DS Orlická.
- „Den otevřených dveří v DS Orlická“.
- Koncert komorní hudby; p. Martin Říhovský a žáci ZUŠ Evy Randové v DS Orlická.

„XIV. Sportovní hry DS Orlická“

Říjen:
- Beseda na téma: „Závislost na lécích a alkoholu“.
- Komponovaný pořad slovem a hudbou na téma: „Karel Hašler“ v DS Orlická.
- Divadelní představení „Rigoletto“ v Severočeském divadle opery a baletu.
Listopad:
- „Rozsvícení vánočního stromu“ v parčíku před DS Orlická.
- Hudebně - taneční vystoupení žáku ze ZUŠ Neštěmice v DS Orlická.
Prosinec:
- Vánoční dětské vystoupení v DS Orlická.
- Vánoční pěvecké vystoupení Bel Canto p. prof. Jíši v DS Orlická.
- „Česko zpívá koledy“ v DS Orlická.
- Vánoční koncert p. Martina Říhovského a p. Petra Lüftnera v DS Orlická.
- Vánoční večírek pro uživatele DS Orlická.

„Česko zpívá koledy.“
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b. Společenské a kulturní akce v Azylovém domě v roce 2016
Březen:
- Velikonoční nadílka; konala se v prostorách Azylového domu.

„Barvení velikonočních vajíček“

Duben:
- Pálení čarodějnic; konala se v prostorách Azylového domu.
Červen:
- Dětský den; konal se v prostorách Azylového domu.
Září:
- Sportovní den seniorů; připraveno krátké vystoupení pro seniory.
- Sportovní den AD; v parčíku před DS Orlická.
Listopad:
- Celonárodní akce „ Potravinová sbírka“.
- „Rozsvícení vánočního stromu“ v parčíku před DS.
- Účast na výtvarné soutěži - „Společně malujeme svět“.
Prosinec:
- Mikulášská nadílka pro děti z AD; konala se v prostorách Azylového domu.
- Předávání dárečků dětem od Policie ČR.
- Předávání dárečků dětem od studentů Gymnázia v Jateční ulici.
- „Strom splněných přání“; účast všech matek na předávání vánočních dárků pro jejich děti od
firmy Centropol na Lidickém náměstí.
- Silvestrovské posezení na AD. Společná příprava pohoštění.

„Strom splněných přání - předávání dárečků na Lidickém náměstí“
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12. Vnitřní prostory organizace
Prostory budov Orlické 1 a Orlické 3 skýtají našim uživatelům (kromě ubytování) bohaté
kulturní, sportovní, společenské i duchovní vyžití.
K dispozici je 42 pokojů typu 2+1 (pro manželské dvojice nebo dva jednotlivce - celkem
tedy pro 84 uživatelů), 18 pokojů typu 1+1 (z toho 14 pokojů pro jednoho uživatele a 4
pokoje pro 2 jednotlivce nebo manželské dvojice) a 66 samostatných pokojů pro jednoho
uživatele. Domov pro seniory Orlická má k dispozici celkem 126 pokojů.
V budově Orlická 1 jsou umístěny nejen pokoje pro uživatele Domova pro seniory, ale i
provozní kanceláře a prostory zaměstnanců organizace a další místnosti, které slouží našim
obyvatelům a jejich rodinám:
- vrátnice, prádelna, sušárny, dílna údržbářů se nacházejí v přízemí;
- kanceláře pečovatelského úseku a centrální koupelna jsou umístěny v druhém patře;
- kanceláře vedení organizace, zdravotního úseku, účetní, referentky majetkové správy a
jídelna se nacházejí v 3. patře;
- kulturní místnost, ve které se pořádají kulturní akce, aktivizační činnosti, posezení s přáteli a
další se nachází ve 12. patře;
- meditační místnost, ve které probíhají
bohoslužby, se nachází ve 12. patře;
- knihovna a herna se také nacházejí ve 12.
patře Orlické 1.

Meditační místnost v budově Orlická 1

Společenská místnost v budově Orlická 1

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.

24

Závěrečná zpráva DS a AD Orlická - r. 2016
V budově Orlická 3 jsou poskytovány dvě sociální služby, a to Domov pro seniory a
Azylový dům pro matky s dětmi. Azylový dům matek s dětmi, včetně provozních kanceláří
AD, se nachází v 11. a 12. patře budovy Orlické 3.
Azylový dům pro matky s dětmi má k dispozici celkem 11 pokojů. Z toho 5 pokojů je
typu 2+1 se společným příslušenstvím pro 10 matek s dětmi. A zbývajících 6 pokojů jsou
typu 1+1 pro jednu matku a její děti.
Dále jsou v budově Orlická 3 umístěny tyto prostory:
- vrátnice, prádelna, sušárny, se nacházejí v přízemí;
- kanceláře sociální pracovnice DS, zdravotního a pečovatelského úseku, jídelna, dílna
ručních prací, centrální koupelna, kadeřnictví jsou umístěny v 1. patře;
- od 3. patra až do 10. patra jsou umístěny pokoje uživatelů Domova pro seniory Orlická;
- v 11. a 12. patře se nachází prostory Azylového domu, ve kterých jsou umístěny pokoje pro
matky s dětmi, provozní kanceláře pracovníků AD a společenská místnost AD.

Dílna ručních prací v budově Orlická 3

Herna v Azylovém domě pro matky s dětmi
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13. Venkovní prostory organizace
V roce 2016 jsme provedli úpravy prostor před budovami organizace. Přibyly lavičky a nový
altán, který slouží uživatelům k venkovnímu posezení a popovídání si s přáteli, nebo
s rodinnými příslušníky. Znovu jsme zprovoznili obchůdek u budovy Orlické 3, který naši
senioři využívají v hojné míře.
Parčík v areálu organizace je místem pro relaxaci a odpočinek uživatelů a jejich blízkých.
Kromě ozdobných keřů, stromů a nádherných kytek, jsme vybavili zahradu větším množstvím
laviček a přístřešků, které chrání seniory před sluncem. Pro dokonalý pocit relaxace a
uvolnění se mohou uživatelé zaposlouchat do zurčení našeho jezírka, ve kterém plují kapři
koi.
Součástí parčíku jsou ruské kuželky, které mohou senioři využívat v teplých jarních a letních
měsících.
Dále jsou součástí venkovního prostoru organizace parkovací místa pro rodinné příslušníky
uživatelů a poštovní schránka, kterou mohou uživatelé kdykoliv využít, aniž by museli jít na
poštu.

Příjemné venkovní posezení s přáteli, nebo aktivní odpočinek při hře v ruských kuželkách…

Nový altánek pro naše uživatele, kde si mohou odpočinout v teplých měsících a jezírko s kapry koi…
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14. Celkový přehled uživatelů za rok 2016

Počet příjmů a ukončení pobytu - r. 2016
Domov pro seniory
172 uživatelů
Kapacita k 31. 12. 2016*
168 uživatelů
Počet uživatelů k 31. 12. 2016
21 uživatelů
Přijatí za rok 2016
7 uživatelů
Odešli za rok 2016
16
uživatelů
Zemřeli za rok 2016

Azylový dům
16 uživatelů
15 uživatelů
41 uživatelů
43 uživatelů
0

* Kapacita v roce 2016 v DS byla k 31. 5. 2016 190 uživatelů a od 1. 6. 2016 je stávající kapacita
172 uživatelů.

Rozdělení dle věku uživatelů - k 31. 12. 2016
Domov pro seniory
0
31 uživatelů
71 uživatelů
64 uživatelů
2 uživatelé

18 let až 64 let*
65 let až 75 let
76 let až 85 let
86 let až 95 let
nad 96 let a více

Azylový dům
15 uživatelů
0
0
0
0

* Průměrný věk uživatele v DS k 31. 12. 2016 je 83,2 let.

Rozdělení uživatelů dle stupně PnP - k 31. 12. 2016
Uživatelé s PnP k 31. 12. 2016*
I. stupeň příspěvku na péči
II. stupeň příspěvku na péči
III. stupeň příspěvku na péči
IV. stupeň příspěvku na péči
bez příspěvku na péči

Domov pro seniory
52 uživatelů
30 uživatelů
16 uživatelů
5 uživatelů
1 uživatel
116 uživatelů

Azylový dům
0
0
0
0
0
15 uživatelů

* Počet žen v DS k 31. 12. 2016 bylo 128 uživatelek a počet mužů byl 40 uživatelů.
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15. Personální složení organizace
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16. Vzdělávání zaměstnanců organizace
Leden:
- Školící akce = „Konference pro ředitele a ekonomy“
- Školící akce = „Zásady změny v personální a mzdové oblasti“
- Školící akce = „Roční zúčtování daně za rok 2015 a změny v r. 2016“
- Akreditovaný kurz = „Klient pobytového zařízení v hmotné nouzi“
Únor:
- Akreditovaný kurz = „Změny v personální a mzdové oblasti“
- Akreditovaný kurz = „Zákon o zdravotních službách“
- Akreditovaný kurz = „Základy arteterapie a techniky tréninku paměti“
- Školící akce = „Metodika pro individuální plnování“
Březen:
- Akreditovaný kurz = „Rozpočtová pravidla, daně z příjmu, DPH“
- Akreditovaný kurz = „Kultura chování a vystupování zaměstnanců sociálních služeb“
- Akreditovaný kurz = „Dotace, vyúčtování, vykazování“
- Školící akce = „Seznámení s PC programem Azylák“
- Akreditovaný kurz = „Základy muzikoterapie a techniky tréninku paměti“
Duben:
- Školící akce = „5. zasedání AD u kulatého stolu“
- Školící akce = „Účetnictví příspěvkových org., účtování o transferech a fondech…“
- Akreditovaný kurz = „Řízení a vedení lidí“
- Akreditovaný kurz = „Právní minimum pro managment sociálních služeb“
Květen:
- Akreditovaný kurz = „Hodnocení zaměstnance a motivace“
- Ostatní vzdělávání = „Setkání ředitelů - Čechy 2016“
Červen:
Akreditovaný kurz = „Úvod do problematiky SQSS č. 1 - 15…“
Září:
- Školící akce = „Zákon o registru smluv…“
- Školící akce = „Základy první pomoci“
- Ostatní vzdělávání = „Setkání AD - kulatý stůl“
Říjen:
- Akreditovaný kutr = Proměny stáří a geronto-oblek“
- Školící akce = „Sociální služby v roce 2017“
- Školící akce = „Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních“
Listopad:
- Školící akce = „Zákoník práce a vybrané problémy v oblasti pracovního práva“
Prosinec:
Akreditovaný kurz = „Roční uzávěrka a inventarizace pro ÚSC a PO“
Školící akce = „Inkontineční pomůcky“
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17. Studenti na odborné stáži + praxe v r. 2016
Pořad.
číslo

Jméno
studenta

Forma studia

Od - do

Služba
(DS+AD)

1.
Lucie R.
2.
Lenka O.
3.
Lucie V.
4.
Veronika S.
5.
6.

Fakulta – škola - obor

Martina B.
Lenka B.

7.

Jihočeská univerzita,
Zdravotně sociální fakulta
Vyšší odborná škola Most
Dipl. všeobecná sestra
UJEP – PF
Vv pro pomáhající profese
UJEP-PF
Vv pro pomáhající profese
UJEP – FZS
(bakalářská práce)
MAVO s.r.o

kombinované

Kurz
pracovníka v
soc. službách

2. 6. 2016 16. 6. 2016

MAVO s.r.o

Kurz
pracovníka v
soc. službách
prezenční

2. 6. 2016 16. 6. 2016

Petra K.
8.
Radka H.
9.
Svatava D.
10.
Linda U.
11.
Hana M.

UJEP – FSE
Sociální práce
UJEP - PF –SPA
(bakalářská práce)
UJEP – PFSociální pedagogika
UJEP – PFSociální práce (bak. práce)

kombinované
prezenční
prezenční
kombinované

22. 2. 2016 13. 5. 2016
1. 2. 2016 31. 3. 2016
1. 3. 2016 6. 5. 2016
1. 3. 2016 6. 5. 2016

AD
DS
AD
AD

6. 4. 2016
DS

kombinované

DS

DS
5. 9. 2016 21. 10. 2016

AD

27. 4. 2016
DS

prezenční
kombinované

3. 10. 2016 28. 10. 2016

AD

1. 11. 2016
DS

Exkurze
1. UJEP - FZS = porodní asistentka
2. UJEP - FSE = sociální práce

3. 3. 2016 - 11 studentek (Azylový dům)
17. 3. 2016 - 14 studentek (Azylový dům)
1. 4. 2016 - 9 studentů (DS a AD)
8. 4. 2016 - 12 studentů (DS a AD)

3. UJEP - FSE = sociální práce

26. 4. 2016 studentka Lenka H. (DS a AD)

4. SOU Trmice

21. 6. 2016 - studenti (Azylový dům)
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18. Ekonomické ukazatele organizace
a. Hlavní činnost DS + AD - náklady:

Náklady celkem

501 - Spotřeba materiálu
502 - 503 - Spotřeba energie
a Spotřeba jiných
neskladovatel. dodávek
511 - Opravy a udržování
512 - Cestovné
513 - Náklady na
reprezentaci
518 - Ostatní služby
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociální
pojištění
527 - Zákonné sociální
pojištění
531 - Daň silniční
542 - Jiné pokuty a penále
549 - ostatní náklady
z činnosti
551 - Odpisy dlouhodobého
majetku
556 - Tvorba a zúčtování
opravných položek
557 - Náklady z vyřazených
pohledávek
558 - Náklady z drobného
dlouhodobého majetku
591 - Daň z příjmů
NÁKLADY CELKEM

Skutečzřizovatel
nost
celkem
k 31.12.
2016
946,44
69,94

860,5

0

0

16

Plnění
k 31.12.
2016
v%
94,64

z toho podle poskytovatele
ostatní Ústecký minister- transfery
výnosy
kraj
stva
přímo p. o.
p. o.

3408,36

1 433,44

1974,92

0

0

0

73,92

1466,9
10,85

392,78
1,50

1074,12
9,35

0
0

0
0

0
0

179,33

2,8
2616,58
9020,87

2,80
43,09
930,00

0
2573,49
6581,73

0
0
1403,14

0
0
0

0
0
106

18,67
209,33
101,82

3036,63

264,43

2675,34

96,86

0

0

100,82

142,89
1,8

8,92
0,00

133,97
1,8

0
0

0
0

0
0

107,44
100,00

45,84

45,84

0

0

0

0

100,00

1302,49

1 302,49

0

0

0

0

102,16

100,86

100,86

0

0

0

100,00

822,96
94,45

822,96
94,45

0
0

0
0

0
0

205,74
100,00

23020,72

4 495,23 16903,49

1500

0

122

107,38
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b. Nezisková činnost (hlavní činnost) - výnosy:
VÝNOSY CELKEM

z toho podlposkytovatele
minister
ostatní
Ústecký
výnosy
p.o.
kraj
stva

skutečnost
zřizov.
k 31.12.
celkem
2016

Plnění

Transfer
y
k 31.12.
přímo
p.o.

2016
v%

602 - Výnosy z
prodeje služeb

16284,95

0

DS úhrada bydelní
DS stravné
AD úhrada bydelní
fakultativní služby
PnP
zdravotní pojišťovny
648 - Čerpání fondů
sponzorský
dar
nepokryté
odpisy
649 - Ostatní výnosy
z činnosti
ohřev a manipulace
stravy

11222,26
1187,11
937,24
548,56
1842,63
546,55
418,7

0

662 - Úroky
672 - Výnosy vybraných místních
vládních
institucí z transferů
podle poskytovatele
dotace DS Magistrát
UL
dotace AD Magistrát
UL
dotace KÚ DS
dotace KÚ AD
dotace Úřad práce
individuální dotace
DS
individuální dotace
AD
výnosy celkem

0

0

6117,23

4495,23

3592,23

3592,23

903,00
650,00
850,00
106,00

903,00

16284,9
5
11222,2
6
1187,71
937,24
548,56
1842,63
546,55
418,7

0

0

0

114,68

0

0

0

47,85

0

0

0

114,87

0

0

0

0

0

1500

0

122

16,21

16,21

402,49

402,49

114,87

0

114,87

114,87
114,87

650,00
850,00
106,00

5,00

5,00

11,00

11,00

22 935,75

100,07

4495,23

16818,5
2

1500

0

122

107,74
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c. Hospodářská činnost (vedlejší doplňková činnost) - výnosy:
Výnosy celkem
602 - Výnosy z prodeje služeb
Výnosy celkem

Plnění
Skutečnost
k 31. 12. 2016 v %
k 31. 12. 2016
303,62
303,62
86,75

d. Zisková činnost (vedlejší doplňková činnost) - náklady:

Náklady celkem
501 - Spotřeba materiálu
502 - 503 - Spotřeba energie a Spotřeba jiných
neskladovatel. dodávek
518 - Ostatní služby
Náklady celkem

Skutečnost
k 31. 12. 2016
0
200
0
200

Plnění
k 31. 12. 2016 v %

100
100
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19. Ostatní
a. Statistika řešených stížností za rok 2016:
- stížnosti na službu = 2 stížnosti;
- mezi lidské vztahy = 1 stížnost;
- stížnosti personálu = 0 stížností.
b. Statistika podaných žádostí o informace dle §18, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím:
- počet písemně podaných žádostí o informace = 0;
- vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti = 0;
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí = 0.
c. Přehled podaných individuálních projektů:
- Sportovní hry seniorů (DS) = individuální dotace ve výši 3 000,- Kč od MO Ú. n. L. Severní Terasa;
- Koncert vánočních melodií (DS) = individuální dotace ve výši 2 000,- Kč od MO Ú. n. L. Severní Terasa;
- Sportovní hry pro děti (AD) = individuální dotace ve výši 3 500,- Kč od MO Ú. n. L. Severní Terasa;
- Mikulášská nadílka (AD) = individuální dotace ve výši 7 500,- Kč od MO Ú. n. L. Severní Terasa.
d. Spolupráce s institucemi a jinými organizacemi + poděkování:
- v roce 2016 jsme spolupracovali s dalšími organizacemi a institucemi, tímto všem níže
uvedeným velice děkujeme za spolupráci v pracovní oblasti, za uspořádané přednášky,
pomoc, dotace i případné dárky pro naše uživatele.
• Statutární město Ústí nad Labem
• MO Severní Terasa
• Krajský úřad Ústeckého kraje
• Úřad práce v Ústí nad Labem
• OSPOD Ústí nad Labem
• Policie ČR v Ústí nad Labem
• Severočeské divadlo opery a baletu
• Muzeum Ústí nad Labem
• Centropol
• ZUŠ Evy Randové
• ZUŠ Neštěmice
• ZŠ Hluboká
• ZŠ Stříbrnická
• Gymnázium v Jateční ulici
• ostatní domovy pro seniory, které navštívily naše akce, nebo ve kterých jsme se mohli my
zúčastnit jimi pořádaných akcí.
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20. Závěr
V této Závěrečné zprávě za rok 2016 jsme uvedli hlavní informace o službách, které
poskytujeme, statistické údaje, výsledky hospodářské činnosti i další informace o našem
Domově pro seniory Orlická a Azylovém domě pro matky s dětmi, p. o.
Velké poděkování patří našemu zřizovateli a ostatním organizacím a institucím, které nás
podporují.
V neposlední řadě patří naše poděkování i všem zaměstnancům této organizace - za jejich
odvedenou práci, uživatelům i jejich rodinným příslušníkům.
Před námi je rok 2017, ve kterém nás čekají další pracovní záležitosti, výzvy, plány, vize i
různé společenské, sportovní a kulturní akce. Vždyť náš Domov pro seniory oslaví v roce
2017 třicáté výročí své existence.
Jako velké uznání považujeme to, kterého se nám dostává od našich uživatelů a jejich
rodinných příslušníků. Jejich spokojenost je pro nás hlavní metou v našem pracovním
výkonu. Neustále se budeme snažit, aby tomu bylo tak i dále.

Bc. Jarmila Nováková
ředitelka organizace

Vypracovala:

Bc. Michaela Vlček Rybanská

Spolupracovali:

Bc. Jana Lukášová, pí Marie Chrudimská
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