Výroční
zpráva
Služba:

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poslání:
Centrum sociálních služeb Tloskov prostřednictvím služby domov poskytuje lidem s mentálním
postižením celoroční podporu v takové míře, tak, aby jejich závislost na okolí byla co možná nejnižší,
a byla tak zvyšována jejich soběstačnost. Individuální mírou podpory každého klienta se snažíme o
jeho maximální zapojení a začlenění do přirozeného prostředí.
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I.

STATISTICKÉ ÚDAJE

kapacita služby
počet a druh pokojů
počet uživatelů služby k 31.12
počet přijatých uživatelů
počet zamítnutých žadatelů + důvod:
počet ukončení smlouvy v daném roce +
důvody
počet uživatelů,
počet uživatelů
počet uživatelů svéprávných
počet uživatelů pod veřejným opatrovníkem,
pod opatrovnictvím blízkých osob
počet stížností – důvod a vyřízení

počet restriktivních opatření ve sledovaném
roce- druh, důvod
počet zaměstnaných uživatelů

Personální údaje

II.

192
190
6
11 nespadají do naší cílové skupiny
1 neúplná žádost
7 ukončení smlouvy z důvodu úmrtí
135 muži
55 ženy
0 do 18 let
185 nad 18 let do 65let
5 nad 65let
6
77
109
3
Stížnost opatrovníka, na nesrozumitelné
informace od soc. pracovnice- objasněno,
vyřešeno, ke spokojenosti opatrovníka
Konflikt mezi klienty- jedná se o sdělení,
upozornění (řešeno vedoucí domu- neshody
vyjasněny)
Stížnost opatrovníka na chování pracovnice ve
službě (s pracovnicí byl rozvázán pracovní
poměr, jednalo se již o 3 výtku.)
0
39 celkem
12 v CSS Tloskov
7 mimo CSS Tloskov
20 zařazených do projektu
(1,5 úvazku) 2 sociální pracovníci
(113úvazků) 123 pracovníků v sociálních
službách
(9.55úvazků) 12 vychovatelů
(24.9 úvazku) 32 vedoucích pracovníků
(9.5 úvazku) 10 všeobecných sester
26.1 ostatních

HODNOCENÍ CÍLŮ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ

Uživatelé jsou vedeni k samostatnosti tak, aby zvládali bydlet v domácnostech s nižší mírou
podpory.

Uživatelé byli podporováni:
při plánování vlastního života tak, aby si mohli samostatně stanovit svoje osobní cíle.
v samostatném rozhodování při uplatňování běžných občanských práv a plnění povinností,
které z těchto práv vyplývají.

motivováni k rozvíjení a udržení pracovních návyků a dovedností; podařilo se zařadit
20 uživatelů do projektu- podporovaného zaměstnávání (REMISVIT); 26 uživatelů je
zaměstnáno.
Pracovníci v přímé péči se snažili upevňovat vztahy klientů s rodinnými příslušníky, ne vždy
se dařilo, ve dvou případech bylo zažádáno o změnu opatrovníka, proběhla soudní jednání,
v nichž bylo rozhodnuto, že opatrovnictví přešlo na město Neveklov.

Do služby DOZP byli přijímáni pouze klienti s vyšší mírou podpory.

Nabídka aktivizačních terapeutických a pracovních činností byla rozšířena, získali jsme
poloviční úvazek pracovníka pro individuální podporu, byla navázána úzká spolupráce
s ergoterapeutkou, kdy se pomocí smysluplného nácviku tréninku cvičení usiluje o
zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních,
pracovních, zájmových a rekreačních činností.
Některé domácnosti byly přizpůsobeny a dovybaveny potřebnými rehabilitačními
pomůckami, klasické vany nahrazeny sprchovými lůžky. Průběžně se stárnoucím klientům
pořizovala polohovací lůžka, zvedáky, vozíky aj.

Individuální plánování

Vychází z reálných požadavků uživatelů, záznamy o průběhu služby jsou stále kvalitnější –
vychází z kontrolní činnosti.
Spolupráce pracovníků domácností a aktivit se stále zdokonalují.
Plánování u uživatelů s vysokou mírou podpory bylo zaměřeno na zkvalitnění jejich života,
za podpory zaměstnanců využívali zejména akce pořádané v zařízení. Uživatelé se
seznamovali s běžnými situacemi každodenního života (nákupy, další služby)

III.

INDIVIDUÁLNÍ PODPORA VE SLUŽBĚ DOZP

Během roku se tým pracovnic zaměřoval zejména na podporu těžce postižených
klientů. Ti tak měli možnost vyzkoušet si různé výtvarné techniky a trénovat tak
hrubou i jemnou motoriku. Dále blíže poznávali své okolí a přírodu, osvojovali si
schopnosti orientace v čase a prostoru. Všechny aktivity probíhaly na základě přání
uživatelů a s ohledem na jejich individuální a aktuální možnosti.
Do programu pro seniory (kavárna, MZT pro seniory, pohodovky, čajovna, tanečky),
byli zapojováni uživatelé senioři během celého roku. Tyto volnočasové a zájmové
aktivity si získávají stále více příznivců. Uživatelé zde navazovali přátelské vztahy, které
přispívaly k upevňování pocitu sounáležitosti.
Nemalý zájem měli uživatelé o hudební kroužek. Pod vedením zkušené vychovatelky
zde nacházeli prostřednictvím hudebního prožitku duševní pohodu. Vystupováním pro
veřejnost získávali sebedůvěru a vytrvalost. Dokazuje to účast na oblíbených akcích
během roku. Průvod čarodějnic obešel jednotlivé domy, kde se zahrálo a zazpívalo pár
veselých písní. Na Den otevřených dveří mohli návštěvníci zhlédnout ukázky práce
s uživateli s různou mírou podpory v oblasti hudebního vyžití. Další zajímavou akcí
bylo zpívání při rozsvícení vánočního stromu na nádvoří a muzicírování hudebníků
z kroužku, při tradičním setkání uživatelů ve vestibulu Zámku. Dva klienti vystupovali
v Husově sboru, kde hráli na flétny.

IV.

VYUŽITÍ BAZÁLNÍ STIMULACE V PŘÍMÉ PÉČI

V průběhu roku se proškolení zaměstnanci služby DOZP pravidelně účastnili vnitřních
intervizí konceptu bazální stimulace.
Intervize probíhá na stimulační místnosti vždy jednou za čtrnáct dní v pravidelně
vypsaných termínech pro každou skupinu (3 krát až 4 krát na období půl roku) mimo
letní prázdniny od 13.00 hod – 14.00hod v teoretické a praktické rovině.
Účast je evidována podpisem.

Na každém setkání se zhodnotí práce s konceptem BS za uplynulé období –
zaměstnanci pohovoří o zkušenostech, proberou se kazuistiky uživatelů a
v praktické části se opakují a upevňují některé techniky.
Někteří pracovníci byli proškoleni v Nástavbovém kurzu BS a uplatňují také
nástavbové prvky konceptu (taktilně- haptická stimulace, optická, orální a orofaciální
stimulace, biografická anamnéza).
Tři pracovnice, které vedou v našem zařízení vnitřní intervize (I. Bejblová, Mgr. L.
Krejčí. PhDr. R. Jiroušková), byly proškoleny v prohlubujícím kurzu BS.
Koncept se stal neoddělitelnou součástí denního režimu uživatelů s vysokou mírou

podpory naší služby DOZP.

V.

USKUTEČNILY SE PLÁNOVANÉ AKCE ORGANIZOVANÉ PRACOVNÍKY SLUŽBY DOZP

Rej čarodějnic, kdy pracovnice a uživatelé převlečení za čarodějnice obcházeli
jednotlivé domy. Hudbu a zpěv zajistili členové hudebního kroužku.
Letní grilování proběhlo na konci srpna, mohli se ho účastnit všichni uživatelé služby
DOZP a OS. Akce se zúčastnilo i hodně uživatelů s vysokou mírou podpory.
Tradicí se stalo předvánoční setkání uživatelů ve vestibulu Zámku. Hudbu zajistili
členové hudebního kroužku. Tato akce má svého sponzora, který každoročně přispívá
na občerstvení.

ČARODĚJNICE

LETNÍ GRILOVÁNÍ

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ

ZA OBČERSTVENÍ DĚKUJEME NAŠIM SPONZORŮM

ZDAŘILÁ AKCE – TANEČNÍ V TÝNCI NAD SÁZAVOU, MĚLA OHROMNÝ ÚSPĚCH

DESETIBOJ HVOZDY - UŽIVATELÉ SI PŘIVEZLI SPOUSTU KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ

ŘADA UŽIVATELŮ SE MOHOU ÚČASTNIT AKTIVIZAČNÍCH A ZÁJMOVÝCH
ČINNOSTÍ POUZE ZA INDIVIDUÁLNÍ PODPORY PRACOVNIC.

DŮM: ŠPEJCHAR

Počet uživatelů: 17
Složení uživatelů: muži, středně těžké až těžké
postižení
Domácnosti: 4
Pokoje: 14 jednolůžkových, 1dvojlůžkový
Počet zaměstnanců: 4 pracovnice v sociálních
službách, 1vedoucí- vychovatelka.

Všichni uživatelé jsou začleněni do aktivizačních činností, ergoterapeutických skupin, nebo
jsou zaměstnáni.
Někteří uživatelé využívají volnočasové aktivity nabízené zařízením; rádi se účastní koncertů
pořádaných v zařízení, z nichž se stává tradice, mají zájem o pravidelná divadelní představení
v pražských divadlech. Velká část uživatelů má raději svůj klid, posezení u kávy, kde probírají
novinky z běžného života.
Osobní cíle uživatelů jsou zaměřeny na pořizování si materiálního vybavení, na udržení
kontaktu s vlastní rodinou, na výlety a rekreace, ale hlavně na začleňování se do běžného
života a do společnosti.
Mnozí našli velkou oblibu v turistických výletech. V loňském roce se uskutečnily tři.

VÝLET DO BENIC

TURISTICKÝ VÝLET DO
STRANNÉHO

DŮM CHALOUPKA VČELÍN PATRO
Počet uživatelů: 26
Složení uživatelů: 9 žen, 17 mužů
Domácnosti: 6
Pokoje: 18 jednolůžkových, 4 dvojlůžkové

Počet zaměstnanců: 9,5 pracovníků v sociálních službách, 1vychovatel – vedoucí pracovnice.
Řada uživatelů se s radostí účastnila volnočasových aktivit. Jednou z oblíbených bylo
setkávání seniorů, kde si mohli popovídat a zazpívat. Tato aktivita je určena zejména pro
uživatele seniory ze všech domů. Další oblíbenou aktivitou je divadelní soubor Šumajzl, a
v neposlední řadě pěvecký kroužek.
Prohlubovala se spolupráci s opatrovníky a rodinami uživatelů. Rodinní příslušníci
navštěvovali uživatele v zařízení a naopak, uživatelé jezdili za nimi. Výborná spolupráce byla
s městem Neveklov, veřejným opatrovníkem. Dařilo se naplňovat jeden z nejdůležitějších cílů
- poskytovat uživatelům adekvátní podporu pro udržení či zlepšení jejich současného života,
vylepšovat a přizpůsobovat domácí prostředí s ohledem na stárnoucí a imobilní uživatele.

VČELÍN PŘÍZEMÍ
Počet uživatelů: 18
Složení uživatelů: 10 mužů, 8 žen,
nevidomí uživatelé,
uživatelé s vysokou mírou podpory
Domácnosti: 3

Pokoje: 10 jednolůžkových,
4 dvojlůžkové
Počet zaměstnanců: 7 Pracovníků
v sociálních službách, 1 vychovatel – vedoucí pracovnice

Pro zlepšení vztahů mezi uživateli, došlo v rámci domu k přestěhování jedné uživatelky.
Změna se uskutečnila s jejím souhlasem i souhlasem opatrovníka, vše bylo řádně projednáno
a naplánováno. Probíhala přezkoumání svéprávnosti některých uživatelů; ve většině případů
došlo ke zvýšení stupně příspěvku na péči. Uživatelé využívali nabídek vnějších zdrojů;
nakupovali v Neveklově, s podporou pracovnic využívali služeb kadeřnictví, jezdili
hromadnou dopravou do Benešova, účastnili se neveklovských kulturních akcí.
Uživatelé se účastnili plánovaných výletů, sami si volili, kam se vypraví, těšili se, o nevšedních
zážitcích velmi rádi vyprávěli. Navštívili Vrchotovy Janovice, Zoo Bošovice, Konopiště,
Hlubokou nad Vltavou, Červenou Lhotu, Zoo v Táboře, útulek Naděje pro čtyři packy
Opřetice, Jihlavu – Robinson-ostrov zábavy.

MALÁ OCHUTNÁVKA Z VÝLETŮ

DŮM U STROMU, PATRA, PŘÍZEMÍ
PATRA
Počet uživatelů: 27
Složení uživatelů: 16 mužů, 11 žen
od lehčího stupně až po stupeň nejhlubší.
Složení klientů je velmi různorodé a to z
hlediska věku, druhu i stupně postižení.
Domácnosti: 4
Pokoje: 14 jednolůžkových,
7 dvojlůžkových
Počet zaměstnanců: 13,5 pracovnic v sociálních službách, 1vedoucí- vychovatelka.

PŘÍZEMÍ
Počet uživatelů: 8
Složení uživatelů: 2 ženy, 4 muži,

Imobilní s vysokou mírou závislosti.
Domácnosti: 1
Pokoje: 4 jednolůžkové,
2 dvojlůžkové
Počet zaměstnanců: 5,5 pracovnic v sociálních službách, 2 zdravotní sestry (1vedoucí
pracovnice.)
Podařilo se postupně dovybavit domácnosti elektrospotřebiči, ve spolupráci s RHB byl
pořízen kočár pro 1 uživatele.
Průběžně se zdokonalovala spolupráce s rodinami uživatelů, když se společně hledala řešení
problémových situací.
Zaměstnanci se hodně věnovali individuálnímu plánování s uživateli a povinnostem s ním
spojenými. Pokračovala spolupráce s pracovníky aktivit, kteří se účastnili týmových setkání.
Díky tomu všemu, byl zaznamenán velký posun v samostatnosti klientů (např. nácvik dopravy
klientky za novou pracovní příležitostí, návštěvy zubních lékařů, spolupráce s agenturou
RYTMUS- počítačový kurz).
Na domě proběhlo několik odborných stáží, praxí studentů a zaměstnanců z jiných zařízení.
Pro naše zaměstnance se podařilo zajistit několik odborných stáží mimo CSS. Velký úspěch
měla stáž v Domově pro seniory v Německu. Jeden pracovník absolvoval kurz bazální
stimulace.
Klienti se s radostí zúčastnili několika akcí uskutečněných zde v zařízení – koncerty
hudebních skupin v kinosále, ukázky bojových umění, cirkus Bombastico, taneční kurz
v Týnci, divadelní představení v Praze, lampionový průvod, předvánoční večírek, společné
bubnování v rámci Evropského dne MZT, vystoupení klarinetistů na domácnosti imobilních
uživatelů. Pozitivně na akce v zařízení reagovali především ti, kteří nemají možnost účastnit
se podobných akcí mimo zařízení ze zdravotních důvodů.
Těm, kterým zdravotní stav cestování dovolí, se účastnili rekreačního pobytu v Choceradech,
výletu do Třeboně, na farmu Čapí hnízdo, do zámeckého parku ve Vlašimi, do pivovaru ve
Vysokém Chlumci, navštívili přírodovědnou stanici Hrachov, Zoo Praha, předvánoční Prahu a
Benešov. Imobilní uživatelé se projeli vlakem.

DŮM TŘEŠŇOVKA
Počet uživatelů: 24
Složení uživatelů: 13 mužů, 11 žen, imobilní,
s vysokou mírou závislosti.
Domácnosti: 4
Pokoje:

12 jednolůžkových,
6 dvojlůžkových

Počet zaměstnanců: 13,5 PSS, 1 vychovatelka pro IP, zastupující za vedoucí, 5 zdravotních
sester z toho 1 vedoucí domu

Velmi dobrá spolupráce byla s veřejným opatrovníkem město Neveklov, 18 uživatelů má
opatrovníka z řad rodinných příslušníků. Spolupráce s nimi byla vcelku na dobré úrovni.
V jednom případě jsme museli žádat opatrovnický soud o změnu opatrovníka. Jenom málo
klientů bylo na pravidelných návštěvách ve svých vlastních rodinách; důvodem je těžký
hendikep, velká míra závislosti, i vážné zdravotní komplikace uživatelů.
Školení zaměstnanců probíhalo dle plánu a jejich požadavků. Jako nejzajímavější vyhodnotili
školu zad; toto školení pro ně bylo přínosné z hlediska jejich náročné práce, získané
vědomosti mohou uplatňovat při manipulaci s těžce postiženými uživateli.
Velký úspěch u zaměstnanců měly benefity - masáže, vánoční posezení v kavárně a
zabijačkové hody na farmě Skalka.
I přes zdravotní komplikace, se uživatelé účastnili akcí pořádaných v zařízení. Byl to
lampionový průvod, grilování, vánoční setkání, koncerty, sportovní hry na Živohošti.
Jeden klient byl členem dramatického kroužku. I přes své značné zdravotní problémy chce v
kroužku zůstat i nadále, neboť ho to velmi baví. Vystoupení je velmi působivé, což jsme měli

možnost vidět na Den otevřených dveří. Dva naši uživatelé byli součástí cirkusového
vystoupení, moc se jim to líbilo.
Jako každý rok uživatelé absolvovali několik výletů po okolí, do zoo, nejvíce se však líbila
návštěva cukrárny Hraštice.
V rámci individuální podpory byly zajišťovány nákupy a návštěvy cukrárny v Neveklově,
výlety do Benešova, nebo do Sedlčan.

MASOPUST

DVA NAŠI UŽIVATELÉ BYLI SOUČÁSTÍ
CIRKUSOVÉHO VYSTOUPENÍ, MOC SE
JIM TO LÍBILO

ZOO

TRADIČNÍ HRAŠTICE

DŮM PIVOVAR

PŘÍZEMÍ
Počet uživatelů: 6
Složení uživatelů: 4 ženy, 2 muži
imobilní klienti
Domácnosti: 1
Pokoje: 2 jednolůžkové,
2dvojlůžkové
Počet zaměstnanců: 6 pracovníků v sociálních službách, 1vychovatel – vedoucí pracovnice

PATRA
Počet uživatelů: 20

Složení uživatelů: 2 ženy, 12 mužů se středním až těžkým stupněm postižením
Domácnosti: 3
Pokoje: 6 jednolůžkových, 4 dvojlůžkové
Počet zaměstnanců: 9 pracovníků
v sociálních službách, 1 sociální pracovník -vedoucí pracovnice.
Na domě došlo v loňském roce ke změně vedoucí pracovnice, důvodem byl odchod do starobního
důchodu.
Spolupráce s opatrovníky byla na velmi dobré úrovní. Dařilo se naplňovat jeden z nejdůležitějších cílů,
udržování kontaktů s původními rodinami uživatelů. I přes to, že rodiče stárnou, tak jako naši
uživatelé, dařilo se s podporou pracovnic návštěvy v původních rodinách zachovat. Stále se daří
zachovat více opatrovníků z řad rodinných příslušníků.

Více než polovině uživatelů se podařilo vybavit jejich pokoje vlastním nábytkem.
Jak vyplývá ze zpětné vazby od uživatelů a jejich spontánních projevů, jsou zde , velmi
spokojeni, mnozí z nich se těší do původních rodin, ale těší se i zpět do zařízení. Velký důraz byl
kladen na individuální podporu uživatelů, všichni navštěvovali dle svých schopností a
možností aktivizační, ergoterapeutické, volnočasové, relaxační a terapeutické činnosti.
I v loňském roce došlo k drobným rekonstrukcím na domácnostech (výměna podlahové
krytiny, uzpůsobení koupelny a toalety pro imobilního klienta).
Často bylo využíváno zázemí za domem, kde si mohli uživatelé s podporou pracovníků
posedět v příjemném prostředí, opéct něco dobrého na ohýnku a příjemně relaxovat
s pohledem na hladinu zrekonstruovaného rybníka.
Uživatelé se velmi těšili na rekreace, výlety, kulturní a sportovní akce pořádané v zařízení i
mimo ně.
Uskutečnila se rekreace v Choceradech, výlety na Matějskou pouť, výstavu K. Gotta,
Konopiště, do Zoo Tábor.

Uživatelé se velmi těšili na rekreace, výlety, kulturní a sportovní akce pořádané v zařízení i mimo ně.

REKREACE CHOCERADY

MATĚJSKÁ POUŤ

KONOPIŠTĚ

VÝSTAVA K. GOTA

ZOO TÁBOR

DŮM V RŮŽKU

PŘÍZEMÍ
Počet uživatelů: 8
Složení uživatelů: 1 žena, 7 mužů
imobilní klienti, s vysokou mírou závislosti
Domácnosti: 1
Pokoje: 2 jednolůžkové, 3 dvojlůžkové

Počet zaměstnanců: 7 pracovníků v sociálních službách, 1zdravotní sestra - vedoucí
pracovnice
I zde došlo u některých uživatelů k přezkoumání svéprávnosti. Stížnosti na kvalitu služby
nebyly v loňském roce žádné. Spolupráce s rodinami uživatelů je dobrá.
Hlavním cílem bylo zpříjemňovat a zkvalitňovat uživatelům život. Volný čas trávili
procházkami v parku. Pokud počasí dovolilo, trávili hodně času v předzahrádce, kterou
pracovnice osázely květinami a zelení. Zde mohli uživatelé pozorovat kolemjdoucí klienty a
zaměstnance a veškerý ruch na nádvoří. Velký úspěch měl poslech hudby nebo mluveného
slova z CD.
Pokud zdravotní stav uživatelů dovolil, účastnili se koncertů a akcí zde v zařízení.
Podařilo se uskutečnit několik výletů do okolí tak, aby se mohli vystřídat všichni klienti.
Navštívili jsme Farma-park Soběhrdy, cukrárnu v Sedlčanech, v Benešově a Neveklově,
podívali jsme se na farmu Čapí hnízdo a zastavili v cukrárně v Bystřici.
Snahou pracovnic bylo co možná nejvíce naplňovat cíle uživatelů ( MZT, výlety autem do
blízkého okolí, návštěvy cukrárny, kavárny a vycházky do okolí našeho zařízení, návštěva
hudebního kroužku, svíčkařské dílny, čajovny, setkávání seniorů na MZT, cvičná kuchyně).

PATRA
Počet uživatelů: 20
Složení uživatelů: 3 žena, 17 mužů
Uživatelé od lehké míry závislosti po
střední.
Domácnosti: 5
Pokoje: 8 jednolůžkové, 6 dvojlůžkové

Počet zaměstnanců: 8 pracovníků
v sociálních službách, 1 vychovatel pro individuální podporu, 1 vychovatelka – vedoucí pracovnice

Podařilo se zajistit čtrnácti uživatelům zubaře mimo zařízení. Ostatní jsou v evidenci zubního
lékaře zde v zařízení, jedná se o soukromého lékaře, jehož služby využívá veřejnost. U
jednoho uživatele byl podán návrh na změnu opatrovníka, jinak spolupráce s rodinami
fungovala v rámci možností.
Všichni uživatelé se pravidelně účastnili aktivizačních činností, některým byla poskytována
individuální podpora, největší zájem byl o volnočasové aktivity, hudební a pohybový kroužek.
Oblibu si získala divadelní představení v Praze, kam uživatelé jezdili s pravidelností. Jinak dle
zájmu využívali nabízené společenské, kulturní a sportovní akce konané v zařízení.
Tradiční jsou turistické, relaxační, sportovní rekreace (Blansko, Velká Úpa, Chlum u Třeboně,
Lipno.)
Pracovnice se účastnily supervizí, jejichž závěrů využívaly při práci s problémovým
uživatelem.
Všichni zaměstnanci se v průběhu roku účastnili školících akcí, velký zájem byl zájem o stáže
v jiných zařízeních.

VÁNOCE

MASOPUST

ČARODĚJNICE

REKREACE
BLANSKO

VÝSTAVA MOTÝLŮ

DŮM NA PRÁDLE
Počet uživatelů: 17
Složení uživatelů: 14 mužů, 3 ženy
uživatelé s vysokou mírou závislosti.
Domácnosti: 3
Pokoje:

13 jednolůžkových,
2 dvojlůžkové

Počet zaměstnanců: 11 PSS, 1
vychovatelka pro IP, 1 vychovatelka
– vedoucí.

Došlo k zásadním stavebním úpravám na domácnosti v přízemí. Důvodem, byla potřeba
přizpůsobit prostředí pro komplikovaného uživatele, který sem byl přestěhován z jiného
domu. Jednou z výhod této domácnosti, je celkem rozlehlá zahrada, přizpůsobená potřebám
uživatelů. Ti zde měli možnost trávit čas dle svého rozhodnutí.
V průběhu roku, byli na domácnosti v patře přijati dva uživatelé. Na nové prostředí si celkem
dobře zvykli, snadno a rychle se adaptovali.
Spolupráce s opatrovníky se dařila udržet na dobré úrovní. Žádná stížnost na poskytování
služby nebyla.
Aktivizační činnosti jsou klientům poskytovány převážně formou individuální podpory.
Vzhledem k jejich specifickým potřebám jim byla podpora přizpůsobená v maximální míře.
Pracovnice se snažily uživatelům naplánovat takové výlety, kde by se jim líbilo. Oblíbenou
akcí se stalo rozsvícení vánočního stromu v Neveklově, nebo návštěva cukrárny, kde si
uživatelé pochutnávali na zmrzlině.
Podařilo se dva klienty zacvičit tak, aby byli schopni se samostatně účastnit pravidelných
koncertů v zařízení.
Také se podařilo stabilizovat pracovní tým, v minulosti docházelo k častým změnám, nedařilo
se obsadit místa stabilním personálem. I přes velkou nemocnost byl zajištěn stabilní chod
domácností a to i v letních měsících, kdy byla čerpána dovolená.
Vzdělávání pracovníků probíhalo dle jejich požadavků, nejvíce si oblíbili stáže v jiných
zařízeních. Supervize byla zaměřena na práci s problémovými klienty.

ZOO TÁBOR

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

ČARODĚJNICE

DŮM ZÁMEK
Počet uživatelů: 8
Složení uživatelů: 8 mužů, s velmi vysokou mírou
podpory a s problémovým chováním, z toho 5
imobilních.
Domácnosti: 2
Pokoje: 2 dvojlůžkové
Počet zaměstnanců: 8,5 pracovníků v sociálních
službách, z toho jeden pro individuální podporu, 1
vychovatelka – vedoucí.

Na tomto oddělení se podařilo zrekonstruovat pokoj uživatelů a šatny zaměstnanců, byly
vymalovány společné prostory obou domácností.
Chloubou zůstává venkovní sezení před domem, které bylo osázeno muškáty. Radost
uživatelům dělaly okrasné záhonky před vchodem, za pěkného počasí zde trávili hodně času.
S opatrovníky uživatelů byla a je nastavena dobrá spolupráce, komunikace s nimi je vřelá a
otevřená. Rodiče tří uživatelů se pravidelně účastnili oslav narozenin, svátků a dalších akcí
pořádaných v zařízení.
Přístup pracovníků byl zaměřen na podporu uživatelů v oblasti samostatnosti; po
dlouhodobém nácviku se podařilo, že jeden klient zvládal samostatně nákupy v Neveklově.
Uživatelé se dokázali běžně podílet na přípravě občerstvení při různých oslavách, asistovali
při pečení vánočního cukroví, dokonce si sami, za potřebné asistence pracovnic, pekli štrůdl a
různé moučníky, kterými si zpestřovali jídelníček.

V průběhu roku se uživatelé zapojovali do volnočasových aktivit (taneční kroužek, vaření
v cvičné kuchyni apod.). Velký důraz byl kladen na individuální podporu, kdy byla uživatelům
poskytována potřebná asistence při aktivizačních činnostech, MZT, ergoterapii, zooterapii.
Velkou motivací pro pracovnice byla pochvala a uznání spokojených rodičů a opatrovníků.
Klienti se v rámci možností zúčastnili výletů mimo zařízení (Konopiště, Benešov, cukrárna a
restaurace Neveklov, Benešov spojený s nákupy osobních věcí). Všichni klienti se vždy na
výlet těšili, byli spokojeni, zajímali se o nová místa. Především však měli možnost dát si něco
dobrého v restauraci, což mělo u uživatelů největší úspěch.

NA ZDRAVÍ A NA TEN
PŘÍŠTÍ ROK

CÍLE SLUŽBY DOZP NA ROK 2018
DLOUHODOBÉ CÍLE
PODPOROVÁNÍ UŽIVATELŮ PŘI SOBĚSTAČNOSTI A SAMOSTATNOSTI, POSKYTOVÁNÍ PÉČE
A PODPORY V KAŽDODENNÍCH ČINNOSTECH A AKTIVITÁCH.
-

podporovat je při plánování vlastního života, při stanovování osobních cílů
poskytovat jim podporu při samostatném rozhodování, při uplatňování běžných
občanských práv a plnění povinností, které z těchto práv vyplývají
motivovat je pro rozvíjení a udržení pracovních návyků a dovedností pro
samostatnější život
poskytovat podporu při zařazování do projektů a aktivit, zaměřených na pracovní

PŘIZPŮSOBENÍ SLUŽBY UŽIVATELŮM S VYŠŠÍ MÍROU PODPORY.
-

Aktivity relaxační, terapeutické přizpůsobovat potřebám a požadavkům uživatelů

s vysokou mírou závislosti a uživatelům stárnoucím.
domácnosti postupně přizpůsobovat a dovybavovat potřebnými rehabilitačními
pomůckami. (sprchová, lůžka, zvedáky, vozíky, polohovací lůžka, nábytek.)
zaměřit se na rekonstrukce koupelen a záchodů, zahájení na domě Třešňovka.
rozvíjet spolupráci s úsekem aktivit, terapeutické a pracovní činnosti přizpůsobovat
uživatelům s vysokou mírou podpory
SKUPINOVÉ AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI DOPLŇOVAT, NEBO NAHRAZOVAT
INDIVIDUÁLNÍ PODPOROU
Pokračovat v rozšiřování seniorských aktivit (setkávání v kavárně, individuální
rozhovory, vzpomínání, MZT pro seniory, taneční aktivity .. )

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PROVÁDĚT NA ZÁKLADĚ PŘÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍCH
MOŽNOSTÍ UŽIVATELŮ
-

zaměřovat se na vedení uživatelů k přiměřené míře zodpovědnosti za vlastní
rozhodnutí

-

-

u těžce postižených uživatelů citlivě sledovat reakce na běžné podněty (co má rád, co
je mu nepříjemné, jak reaguje v různých, zejména nových, nebo stresových situacích),
sledovat neverbální projevy, vytvářet stručné a výstižné záznamy o průběhu služby.
i nadále prohlubovat spolupráci osob kolem uživatele (klíčoví pracovníci, pracovníci
domácností a aktivit, rodinní příslušníci a opatrovníci), individuální cíle budou
obsahovat konkrétní kroky, budou vycházet z požadavků a potřeb uživatelů,
s ohledem na jejich zdravotní stav, budou zaměřeny na zvyšování kvality života.

PLÁNOVANÉ AKCE pracovníky DOZP
Měsíc
datum
Konec
května
Srpenzáří
Prosinec

Akce pořádané za DOZP
Čarodějnice
Letní grilování
Předvánoční setkání

Místo
Venkovní zahrada- Včelín- Špejchar,
Chaloupka, Pivovar, Prádlo, Zámek
Venkovní prostory k tomu určené
(Pivovar, Zámek, Prádlo- zahrada u
parku)
Vestibul zámku

