Výroční zpráva
o průběhu poskytování sociální služby
v Domově sv. Alžběty v Jablunkově
v roce 2012

Základní informace
Název poskytovatele:
Sídlo:
IČ:
Statutární orgán:
Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:
Kapacita:
Místo poskytování:
Název zařízení:
Telefonní kontakt:
e-mail:
www-stránky:

Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
Bezručova 395, 739 91 Jablunkov
00494330
představená: Mgr. Marie Jochymková
vikářka:
Anna Bojková
domovy pro seniory
7148787
pobytové služby
počet klientů: 75
Bezručova 395, 739 91 Jablunkov
Domov sv. Alžběty
558357402, 731625660
alzbetinky@seznam.cz
http://domovsvatealzbety.jablunkov.cz,
http://alzbetinky.jablunkov.cz
1

Poslání Domova sv. Alžběty






Domov sv. Alžběty je domovem pro seniory. Je určen osobám,
které pro sníženou soběstačnost potřebují pomoc nebo podporu
druhé osoby.
Sociální službu spojenou s ubytováním, stravováním a péčí
podle individuálních potřeb poskytuje 75 osobám Konvent sester
alžbětinek v Jablunkově od roku 1991 v části klášterního objektu.
Naší snahou je, aby u nás každý nalezl nový domov, kde může
svůj život prožívat důstojně, v ovzduší důvěry, radosti a pokoje.
Cílová skupina

službu poskytujeme

osobám starším 60-ti let, které mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné osoby.
službu neposkytujeme

osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným
způsobem narušovalo kolektivní soužití

osobám, jejichž zdravotní stav změněný z důvodu chronického
duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo
demence vyžaduje poskytování služby přizpůsobené jejich
specifickým potřebám (v domovech se zvláštním režimem)

osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní
péče ve zdravotnickém zařízení

osobám, které trpí závažnou akutní infekční nemocí

osobám trpícím úplnou hluchotou nebo slepotou, kterým by
nebylo možné poskytovat službu z důvodu postižení v oblasti
komunikace, orientace apod., které pracovníci služby nedokážou
zvládnout
Poskytovaná služba





poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
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zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
poskytování zdravotní péče, zejména ošetřovatelské a
rehabilitační
základní sociální poradenství
duchovní podpora podle individuálních potřeb a přání
Cíle poskytování služby












poskytovat klientům přiměřenou podporu a pomoc podle
skutečných potřeb s využitím jejich vlastních možností
respektovat důstojnost, vůli, práva a soukromí každého klienta a
přijímat ho v jeho jedinečnosti
podporovat schopnosti, aktivity a zájmy klientů
zprostředkovávat jim snadný přístup k lékařským a veřejným
službám
být nablízku těm, kteří trpí, mírnit jejich bolesti a doprovázet je
při nalézání smyslu utrpení
pomáhat klientům vyrovnávat se s vlastním stářím a smrtí a
doprovázet je v posledních hodinách pozemského života
Zásady








vidět v každém člověku Bohem milovanou osobu, která je hodna
naší lásky a úcty
vytvářet klima vzájemné důvěry
přistupovat ke každému s empatií, trpělivostí, pochopením a
laskavostí
plnit svěřené úkoly zodpovědně, s obětavostí a nezištností
dobře vzájemně spolupracovat v pracovním týmu
vnášet svým postojem radost a pokoj podle vzoru sv. Alžběty a
sv. Františka
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ZE ŽIVOTA V DOMOVĚ SV. ALŽBĚTY V ROCE 2012
My tři králové jdeme k vám...
Slavnost Tří králů je každoročně doprovázena návštěvou našich
duchovních pastýřů a požehnáním „příbytků“ domova i kláštera.
Nechybí rovněž návštěva koledníků v rámci tradiční celorepublikové
tříkrálové sbírky.

Masopust
V pondělí 20. února jsme se opět po roce sešli na masopustním
bále. Po divadelním představení pohádky O Zlatovlásce následovalo
vyhlášení nejlepších masek, zpívání a tančení ke kterému nám hrál
Marian Waszut.
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Duchovní obnova nejen pro klienty a pro zaměstnance domova
V období od 13. do 15. března se v kapli Domova sv. Alžběty
konala postní duchovní obnova pro klienty a další zájemce, kteří
měli možnost se ke klientům připojit. Obnovu vedl Otec Tobiasz
Kołodziejczyk – františkán.
Zaměstnanci domova mohli prožít odpoledne v rámci duchovní
obnovy 21. března a průvodcem jim byl rovněž O. Tobiasz.

Návštěva Gogolina
Na pozvání starosty města Gogolina, které je družebním městem
Jablunkova, se sestry a zaměstnanci našeho domova vydali do
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tohoto městečka a jeho okolí pod vedením p. Jakuse. Navštívili
zdejší radnici, domov pro seniory, k jehož stavbě byl pan starosta,
jak sám řekl, inspirován při návštěvě našeho domova před několika
lety, dále pak sanatorium a zámek v Kamieńcu Śląskim. Děkujeme
našim hostitelům za jejich čas a vše, co pro nás připravili, a těšíme
se na jejich návštěvu, která je plánována na srpen tohoto roku.
Věříme, že se naše „družební vztahy“ budou nadále rozvíjet.
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Děti přinášejí radost do domova
Nejmladší obyvatelé Jablunkova (děti české i polské mateřské školy)
přišli popřát těm nejstarším (obyvatelům našeho domova) 21. května
u příležitosti dne matek. Bylo to velmi milé a dojemné setkání.
Děkujeme.

Vaječina i letos chutnala výborně
V pondělí 18. června zůstal klášter i domov skoro prázdný. Kdo jen
trochu mohl, účastnil se smažení vaječiny v parku u našeho
domova. Akce se díky krásnému počasí a radostným a spokojeným
účastníkům velmi vydařila. Letos jsme vaječinu připravili z 300 vajec,
a kdo přišel pozdě, měl smůlu (naštěstí přišli všichni včas :). Tuto
oblíbenou akci opět doprovázely hry, zpívání, hádanky atd.
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Výlet na Milošovou
Po mírném ochlazení, které přišlo po dvou týdnech tropického
vedra, jsme se ve čtvrtek 12. července se zájemci z řad obyvatel
našeho domova vydali červeným fordem opět na vandr. Tentokrát
jsme odbočili na Mosty u Jablunkova a dojeli až na Milošovou, kde
je krásná nová kaple. Cestou zpátky jsme si nenechali ujít
zmrzlinové ochlazení. Všichni se šťastně a spokojeně vrátili domů.

Klientka našeho domova oceněna „Jablunkovským jabkem“
V neděli 15. června se konaly tradiční Dny města Jablunkova. Letos
jsme zde nemohli chybět, protože jedna z obyvatelek našeho
domova p. Valerie Vavřačová byla vybrána a s dalšími osobnostmi
oceněna cenou města Jablunkovské jabko. Naší klientce srdečně
gratulujeme.
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Výlety s klienty
V pondělí 13. srpna jsme se spolu s klienty denního stacionáře
účastnili pouti na Turzovku. Kromě autobusu jelo také naše
červené auto, díky čemuž se ke kapličce mohli bez problémů dostat
i naši vozíčkáři. Počasí nám přálo a pouť se vydařila. Škoda, že
máme v autě jen dvě místa pro vozíčkáře a že není k objednání
autobus, kterým by bylo možné přepravit více klientů na vozíku.
Budeme vděčni za každou radu, jak tuto situaci řešit.
Ve čtvrtek 9. srpna jsme spolu se zájemci z řad klientů vydali na
výlet a navštívili kostely v Nýdku a ve Vendryni. Děkujeme panu
Cieslarovi z Nýdku, který nám věnoval svůj čas a provázel nás
v tamějším kostelíku a povykládal nám mnoho zajímavostí o tomto
místě.

Park a párky
10. září se znovu
domov
téměř
vyprázdnil, neboť se
v parku konalo „opékání párků“ a tuto oblíbenou akci spojenou se
soutěžením, zpěvem, hudbou a radostnou náladou si jen tak někdo
nenechá ujít.
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Přípravy na Den JABKA
Na blížící se tradiční jablunkovský Den Jabka, na němž jsou
prezentovány rovněž sociální služby, které v našem městě působí
se naši klienti i sestry pečlivě připravovali, aby si ti, kteří se zastavili
u našeho stánku, mohli vzít něco pro radost. Pekly se rohlíčky,
vyráběly zvonky a různé předměty z vlny a jiných materiálů. Jedno z
pracovních setkání klientům zpestřili malí muzikanti z Mostů u
Jablunkova.
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Den Jabka a milé překvapení :-)
21. září probíhal za jablunkovskou radnicí tradiční Den Jabka.
Účastnili jsme se tentokrát nejen jako poskytovatelé sociálních
služeb, ale naši klienti se také zapojili do soutěže o napečení
nejlepších dobrot z jablek. Nečekali jsme, že naše rohlíčky
přesvědčí porotce natolik, že v soutěži skončí jako první :-). Nechtěli
jsme věřit svým uším, když nám to bylo zvěstováno pracovnicemi
městského úřadu, a
pak ani očím, když
nám předaly elektrický
gril jako cenu. Ale byla
to skutečnost, o čemž
se
klienti
mohli
zanedlouho
přesvědčit, když si
pochutnávali
na
výborných
bramborácích, které
na
něm
napekli
v rámci kuchařských
aktivit domova.

Podzimní pouť do Salajky a jiné výjezdy autem domova
Letošní pouť do Salajky,
která se konala v neděli
16. září, si opět mnozí
věřící nenechali ujít.
Nechyběly ani sestry a
klienti našeho domova.
Klienti se rovněž připojili
k pouti našeho děkanátu
do Frýdku. O něco
později
umožnilo
červené auto některým
z našich klientů navštívit
nový evangelický kostel
a pastorační středisko v Písku. 1. listopadu znovu fungovala
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„kyvadlová doprava“ naším autem na hřbitovy; klienti tuto možnost
navštívit hroby svých blízkých velmi oceňují.

Opět u našich „profesních přátel“ v Hrozenkově
Již pátým rokem trvá naše „družba“ s Charitou Nový Hrozenkov,
které využíváme k tomu, abychom si vyměnili nové zkušenosti na
vzájemných stážích. Za milé přijetí, kterého se nám dostalo v pátek
19. října, děkujeme všem, kteří se nám věnovali.
Stáže v našem domově se kromě pracovníků Charity Nový
Hrozenkov v říjnu a listopadu účastnili pracovníci z Léčebny
dlouhodobě nemocných v Místku, z Hospice ve Frýdku a
z Charitního domova pokojného stáří v Českém Těšíně.

Spolupráce s Caritas VOŠ sociální
Od října do listopadu na základě vzájemné smlouvy s Vyšší odborné
školy sociální Caritas z Olomouce dojížděli do našeho domova na
týdenní praxi studenti prvního ročníku, aby se lépe seznámili s
každodenním životem seniorů, naučili se s nimi komunikovat a
všímali si, co vše naše služba starším a nemocným lidem obnáší.
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Podle zpracovaných výstupů byla praxe přínosná jak pro studenty,
tak pro nás, neboť mladí lidé jsou zdrojem mnohých dobrých
postřehů a nápadů. V této aktivitě budeme pokračovat opět na
podzim příštího roku.
Kromě těchto studentů se u nás vystřídalo kolem dvaceti dalších
praktikantů v rámci kurzů „pracovník sociální péče“ a studentů
vyšších zdravotních a sociálních škol.

Mikulášské obdarovávání
V letošním roce si „sv. Mikuláš“ pospíšil, přišel za dětmi už po
nedělní mši sv. 2. prosince – rozdal asi 80 dárečků – děti měly
velkou radost. A mládež naší farnosti spolu se sestřičkami se zase
snažili udělat mikulášskou radost klientům našeho domova. Rovněž
naše zaměstnankyně Anička spolu s dětmi z Mostů u Jablunkova
přišli do domova s krásnou mikulášskou scénkou, kterou pro tento
účel nacvičili. Děkujeme všem. Darovat něco druhému je mnohdy
radostnější než sám dostávat...
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Návštěva dětí v domově
Radostné setkání připravily obyvatelům domova také děti Mateřské
školy v Jablunkově a Základní školy v Písku, kteří přišli do
domova se svým krásným vánočním programem.

Návštěvy, koledy a koncerty spojené s Vánocemi
V předvánočním období navštívili klienty našeho domova starostové
Jablunkova, Písku, Bukovce, Mostů u Jablunkova a Horních
Bludovic. Dřívější obyvatelé těchto obcí, kteří nyní tráví podzim
svého života v našem domově, mají z těchto návštěv vždy velkou
radost.
Členové polského farního sboru přišli za našimi seniory
s vánočními koledami a připravenou scénkou. Mladí ze
společenství „Zacheus“ na závěr vánoční doby vystoupili
s vánočním koncertem chval.
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Děkujeme těm, kteří přišli, ale také členům českého chrámového
sboru, kteří pro nemoc několika zpěváků letos nemohli připravený
vánoční program uskutečnit.

PRÁCE V DOMOVĚ A JEHO OKOLÍ
Krutá zima, která nás navštívila počátkem roku 2012 nám dala
opravdu zabrat. Zejména v době, kdy již ledy začaly polevovat, do
domova začala skrz základy, jejichž izolace již po létech není zcela
funkční, pronikat voda do suterénu. Čekalo nás několik krutých dnů
boje s vodou, která pronikala do několika místností. Hned jakmile to
počasí dovolilo, jsme byli nuceni provést neplánovanou izolaci
vnějších stěn domova ze strany nádvoří.
AUDIT KVALITY
Již osm let se snažíme službu přizpůsobovat novým standardům,
které byly zákonem schváleny a platí pro poskytovatele sociálních
služeb od roku 2007. Dodržování standardů je od účinnosti zákona
kontrolováno formou inspekce v režimu státní kontroly. Protože jsme
oficiální inspekci ještě neměli, rozhodli jsme se sami pozvat
odborníky z řad inspektorů kvality do našeho domova, aby u nás
provedli audit kvality podle zákonných standardů.
Koncem května 2012 nás navštívili dva inspektoři p. Martin Bednář a
p. Antonín Plachý, kteří během tří dnů podle námi dříve zaslaných
materiálů prověřili dodržování standardů kvality v našem domově. I
když byl audit spojen s mnohými přípravami a papírováním,
nelitujeme, že jsme se do toho dali. Auditoři hodnotili službu podle
48 kritérií 0 – 3 body. Celkem jsme dosáhli 116 bodů, čímž nám bylo
potvrzeno, že standardy kvality splňujeme na 80,56 %. Tento
výsledek nás mile překvapil a je pro nás odměnou osmileté společné
usilovné práce celého týmu pracovníků v přímé péči s průvodkyněmi
kvalitou. Inspektoři nám rovněž doporučili, ve kterých oblastech
můžeme jednotlivé požadavky standardů vylepšit, za což jsme jim
velmi vděčni, neboť při ostré inspekci tato možnost není. Jednalo se
zejména o doplnění materiálů týkajících se jednání se zájemcem o
službu a uzavírání smlouvy.
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Domova sv. Alžběty v Jablunkově v číslech
k 31. 12. 2011 v domově bydlelo
v roce 2012 bylo přijato
v roce 2012 zemřelo
V roce 2012 se mohla vrátit do domácího prostředí
k 31. 12. 2011 v domově bydlelo
z toho
Ženy
Muži
průměrný věk klientů v roce 2011 činil
z toho ve věku
do 65 let
od 66 do 75 let
od 76 do 85 let
nad 85 let

75 osob
16 osob
15 osob
1 osoba
75 osob
65
10
80,9 let
7 osob
9 osob
32 osob
27 osob

Bydlení v Domově sv. Alžběty
pokoj
jednolůžkový
dvoulůžkový
třílůžkový
čtyřlůžkový
celkem

počet pokojů
17
22
2
2
43

počet klientů
17
44
6
8
75

Personální zajištění služby
počet zaměstnanců k 31. 12. 2012
z toho řeholní sestry
v přepočtu na plné úvazky (r. 2012)
zaměstnanci podle úseků
úsek přímé péče (sociálně-zdravotní)
úsek správně-ekonomický
úsek provozní (stravování, prádelna, údržba)
zaměstnanci podle vzdělání
vysokoškolské vzdělání
vyšší odborné vzdělání
úplné střední odborné vzdělání s maturitou
střední a střední odborné vzdělání
základní vzdělání, kvalifikační kurz
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46
26
44,67
28
4
14
5
1
14
20
6

Hospodaření domova v roce 2011
celkem Kč
výnosy
náklady

na 1 klienta
za rok Kč
251 269
257 675

18 845 244
19 325 618

na 1 klienta za
měsíc Kč
20 939
21 473

Výnosy
dotace MPSV
dotace Města Jablunkov a okolních obcí
dotace Úřadu práce na VPP a proplacení MN
příspěvek na MN v rámci projektu „Paklíč“
úhrady klientů za pobyt a stravu
příspěvky na péči
úhrady zdravotních pojišťoven
přijaté dary a příspěvky na provoz
ostatní výnosy
odpis majetku poříz. z dotací
výnosy celkem

Kč
3 773 000
223 000
32 000
165 000
6 583 266
6 309 206
1 213 596
167 481
77 953
300 742
18 845 244

Náklady
Potraviny
spotřeba materiálu a PH
nákup DDHM – vybavení
spotřeba energie
opravy a údržba
Cestovné
výkony spojů
ostatní služby
školení a kurzy
mzdové náklady
pojistné – odvody
zákonné sociální náklady
ostatní sociální náklady
finanční náklady, pojištění
odpisy hmotného majetku
náklady celkem

Kč
1 719 072
535 818
240 079
1 479 420
774 687
42 751
23 797
64 900
32 856
9 663 807
3 260 285
66 342
104 300
52 437
1 265 067
19 325 618
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V roce 2011 nás finančně podpořili
Město,Obce
Jablunkov
Mosty u Jabl.
Dolní Lomná

Kč
Fyzické a právnické osoby
200 000 p. MUDr. A. Hliśnikowská
20 000 p. Tomáš Hanzlík
3 000 p. MUDr. Jana Laská
p. Helena Fiedorová
Martek Medical a. s.
p. Jan Wiszczor
p. Kristýna Muchová

Kč
2 000
4 582
10 000
20 000
20 299
50 000
60 600

Závěrečné slovo Matky představené
Milí přátelé,
Počátkem roku 2012 nás překvapila tuhá
zima,
která
následně
způsobila
několikadenní pronikání vody do místností
pro skladování potravin v suterénu domova,
což bylo třeba neodkladně řešit, a to sanací
a izolací budovy z vnitřní strany nádvoří.
Neplánovaná oprava byla v dubnu zdárně
ukončena. Pak už se v průběhu roku střídaly
události nové s těmi, se kterými se
setkáváme pravidelně, a přesto, nebo možná
právě proto se na ně těšíme.
Z těch nových bych jmenovala audit kvality poskytování sociální
služby, který byl pro nás prověřením toho, zda jdeme opravdu
správným směrem. Jsme rádi, že dopadl příznivě. Byl přínosem také
v tom, že představil i nové požadavky, které potřebují ověřit praxí a
následně zavést do pracovních postupů.
Určitým prověřením kvality poskytování sociální služby našim
seniorům jsou také zpětné vazby studentů Vyšší odborné školy
sociální Caritas v Olomouci, kteří u nás od podzimu roku 2012
vykonávají praxi. Mladí lidé, pro něž je motivací práce v sociální
oblasti často upřímný zájem pomoci těm, kteří to potřebují, dokážou
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nestranně a výstižně zhodnotit práci kolektivu, do kterého byli
zařazeni. Umí přijít s novými, neotřelými způsoby a návrhy, kterých
si ceníme.
Z ostatních nových iniciativ bych ráda připomněla návštěvu „Domu
Spokojnej Starości św. Barbary” v Kamionku poblíž města Gogolina,
které je jeho zřizovatelem. Pracovníci tohoto zařízení s paní
ředitelkou i klienty pak na základě našeho pozvání návštěvu
opětovali. Ve vzájemné spolupráci budeme pokračovat i
v budoucnosti.
Tradicí se už stává účast našeho domova na každoročně konaném
Dni Jabka. Tentokrát byla spojena s milým překvapením především
pro naše klienty, kdy jsme v soutěži o nejlepší pokrm z jablek získali
první místo.
Těší nás, že tyto akce dodávají novou energii v tom, co a jak
děláme. Nezapomínáme však na to, co je podstatné a co je naším
posláním – obohatit druhé Božím pokojem a radostí, které samy
čerpáme právě u Boha a ve vztahu s Ním.

s. M. Judita – Mgr. Marie Jochymková
Matka představená
Konventu sester alžbětinek v Jablunkově

V Jablunkově 29. června 2013

Výroční zprávu zpracovala:
s. M. Imelda Anna Bojková (text)
s. M. Anežka Anna Svobodová (fotodokumentace)
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