Výro ní zpráva
o pr b hu poskytování sociální služby
v Domov sv. Alžb ty v Jablunkov
v roce 2008

Poslání Domova sv. Alžb ty
Domov sv. Alžb ty je domovem pro seniory. Je ur en osobám, které pro sníženou
sob sta nost pot ebují pomoc nebo podporu druhé osoby.
Sociální službu spojenou s ubytováním, stravováním a pé í podle individuálních
pot eb poskytuje 75 osobám Konvent sester alžb tinek v Jablunkov od roku
1991 v ásti klášterního objektu.
Naší snahou je, aby u nás každý nalezl nový domov, kde m že sv j život prožívat
d stojn a smyslupln , v ovzduší d v ry, radosti a pokoje.

Komu službu poskytujeme?
Sociální službu poskytujeme
zejména senior m, jejichž sob sta nost je snížena z d vodu v ku; spolu s nimi
mohou být výjime n p ijaty i jejich d ti s t lesným postižením, mentální retardací
leh ího stupn nebo mén závažnou duševní poruchou, o které pe ovali
výjime n pak osobám mladším 65 let, jejichž sob sta nost je snížena z d vodu
chronického onemocn ní
t mto osobám však nem žeme poskytovat službu v p ípad , že
jejich chování narušuje kolektivní soužití, ohrožuje je samotné nebo jejich okolí
jejich chování zm n né z d vodu duševní poruchy, demence nebo závislosti na
návykových látkách vyžaduje poskytování služby p izp sobené jejich specifickým
pot ebám
trpí akutní infek ní nemocí
jejich zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní pé e ve zdravotnickém
za ízení
Poskytovaná služba
ubytování
stravování
pomoc p i zvládání b žných úkon pé e o vlastní osobu
pomoc p i osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
zprost edkování kontaktu se spole enským prost edím
sociáln terapeutické innosti
aktiviza ní innosti
pomoc p i uplat ování práv, oprávn ných zájm a p i obstarávání osobních
záležitostí
poskytování zdravotní pé e, zejména ošet ovatelské a rehabilita ní
základní sociální poradenství
duchovní podpora podle individuálních pot eb a p ání
Cíle poskytování služby
poskytovat každé osob p im enou podporu a pomoc podle skute ných pot eb s
využitím jejich vlastních možností
respektovat d stojnost, v li, práva a soukromí každé osoby a p ijímat ji v její
jedine nosti
podporovat aktivity, zájmy a schopnosti osob
zprost edkovávat snadný p ístup k léka ským a ve ejným službám
být nablízku t m, kte í trpí, mírnit jejich bolesti a doprovázet je p i nalézání smyslu
utrpení
pomáhat senior m vyrovnávat se s vlastním stá ím a smrtí a doprovázet je v
posledních hodinách pozemského života
Zásady, kterými se ídíme
vid t v každém lov ku Bohem milovanou osobu, která je hodna naší lásky a úcty
vytvá et klima vzájemné d v ry
p istupovat ke každému s empatií, trp livostí, pochopením a laskavostí
plnit sv ené úkoly zodpov dn , s ob tavostí a nezištností
dob e vzájemn spolupracovat v pracovním týmu
vnášet svým postojem radost a pokoj podle vzoru sv. Alžb ty a sv. Františka
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Zajímavosti ze života v domov
Na ja e r. 2008 vyhlásil Moravskoslezský kraj dota ní program na podporu zvýšení
kvality sociálních služeb. Do dota ního ízení jsme se p ihlásili s projektem
„Automobil pro domov sv. Alžb ty“. Cílem projektu bylo umožnit klient m domova
kontakt s p irozeným prost edím a vytvá et p íležitosti k využívání služeb b žn
dostupných ve ejnosti zakoupením vícesedadlového automobilu, který by byl
p izp soben také pot ebám vozí ká , jejichž možnosti kontaktu s okolím jsou velmi
omezené. Díky dotaci kraje, která nám byla schválena, jakož i díky finan ní pomoci
M sta Jablunkov a okolních obcí se nám poda ilo projekt realizovat a v prosinci
zakoupit nový devítimístný Ford Tranzit Combi s úpravou pro dva invalidní vozíky.
Tak budou mít i klienti, kte í se pro sv j nep íznivý zdravotní stav nemohli dostat
mimo areál kláštera, možnost ú astnit se ve ejného života, sami si vy ídit osobní
záležitosti, obstarat si nákupy i navštívit místa, která jsou jim blízká nebo pro n
zajímavá. Za finan ní podporu d kujeme Moravskoslezskému kraji, M stu Jablunkov
i okolním obcím.

V roce 2008 se nám poda ilo vym nit „balkonová“ okna na dvou patrech budovy
domova. P vodní prosklené prostory totiž nebylo možno využívat v zimním období,
kdy zde vládlo vlhko a chlad. Nová okna a izolace prom nila tyto lodžie ve 4 nové
místnosti – knihovnu, kavárnu, kuchy ku a obývací pokoj - kde mohou klienti i jejich
návšt vy p íjemn trávit volný as.
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Do domova pravideln p icházelo osm dobrovolnic, které se snažily zp íjemnit život
našim klient m, v novat jim ást svého volného asu, sv j um a energii. Za 318
darovaných hodin si zasluhují naše uznání a díky.

Zam stnanci pracující v Domov sv. Alžb ty se aktivn ú astnili interního i externího
vzd lávání sm ujícímu zejména ke zvyšování kvality poskytování sociální služby.
M li také možnost duchovn na erpat ú astí na íjnové duchovní obnov konané
v prostorách domova, kterou vedl jezuita P. František Lízna. D kujeme Otci
Františkovi za spole né sdílení a duchovní povzbuzení.
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Volno asové aktivity
V ervnu p išli klient m našeho domova a ostatním zájemc m zahrát divadlo
ochotníci z PZKO Milíkov. P edstavili dv scénky z rodinného života „Z deszczu pod
rynnym“ a „Jako ma , tako na “. P estože po así nebylo ideální, p edstavení
prob hlo venku. Klienti, kte í se báli dešt , je mohli sledovat z balkon . D kujeme
herc m za chvíle rozptýlení, které nám p inesly jejich zda ilé scénky.

V srpnu jsme se op t v hojném po tu setkali v parku domova na oblíbené akci, jakou
je opékání párk . P i zábavném programu tentokrát došlo i na volby miss domova
v r zných kategoriích. Díky nádhernému podzimnímu po así se nám poda ilo
íjna, tentokrát p i smažení
spole n zde strávit hezké chvíle ješt v polovin
„vaje iny“.

V listopadu jsme se s klienty, zam stnanci a p áteli domova setkali ve spole enské
místnosti domova u p íležitosti 17. výro í jeho otev ení. Sestry p ipravily scénku
„Cosik o heletrycznej praczce“ podle povídky Karola Piegzy pojednávající o tom, jak
to bylo, když jablunkovský fojt objednal pro obyvatelky Jablunkova nejnov jší výk ik
módy - elektrickou pra ku. Po shlédnutí m ly obyvatelky domova p íležitost pod lit
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se o své zážitky z období, kdy se ješt pralo ru n , a zavzpomínat, jak ony prožívaly
modernizaci. Program byl doprovázen hudbou, zp vem i sout žením.

V adventním období pro nás p ipravily hezký p edváno ní program d ti mate ských a
základních škol se svými u itelkami a návšt vou naše klienty poctili také zástupci
M sta Jablunkov a okolních obcí, kte í jim p išli pop át na záv r roku. Všem pat í
up ímný dík.
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Klienti Domova sv. Alžb ty v Jablunkov
k 31. 12. 2007 v domov bydlelo
v roce 2008 p ijato
v roce 2008 zem elo
v roce 2008 propušt no
k 31. 12. 2008 v domov bydlelo *)
z toho
ženy
muži
pr m rný v k klient v roce 2008
z toho ve v ku
do 65 let
od 66 do 85 let
nad 85 let

78 osob
10 osob
11 osob
3 osoby
74 osob
64
10
78,1 let
10 osob
44 osob
20 osob

*) v pr b hu r. 2008 byla kapacita z d vodu pot eby v tšího soukromí postupn
snížena na 75 míst
Bydlení v Domov sv. Alžb ty
pokoj
jednol žkový
dvoul žkový
t íl žkový
ty l žkový
celkem

po et pokoj
17
22
2
2
43

po et klient
17
44
6
8
75

Personální zajišt ní služby
po et zam stnanc k 31. 12. 2008
z toho eholní sestry
v p epo tu na plné úvazky
zam stnanci podle úsek
úsek p ímé pé e (sociáln -zdravotní)
úsek správn -ekonomický
úsek provozní (stravování, prádelna, údržba)
zam stnanci podle vzd lání
vysokoškolské vzd lání
úplné st ední odborné vzd lání
st ední a st ední odborné vzd lání
základní vzd lání, kvalifika ní kurz
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40
23
38,21
24
4
12
4
12
18
6

Hospoda ení domova v roce 2008
výnosy
náklady

na 1 klienta za rok K
217 911
218 149

celkem K
16 561 232
16 579 289

výnosy
dotace MPSV
dotace Ú adu práce na VPP
dotace Obcí
úhr. klient za pobyt a stravu
p ísp vky na pé i
úhr. zdravotních pojiš oven
ostatní výnosy
odpis majetku po íz. z dotací

výnosy celkem

K
3 250 000
54 000
5 000
5 877 452
6 412 686
686 164
1 331
274 599

na 1 klienta za m síc K
18 159
18 179
náklady

potraviny
spot eba materiálu
nákup DDHM - vybavení
spot eba energie
opravy a údržba
cestovné
výkony spoj
ostatní služby
školení a kurzy
mzdové náklady
sociální pojistné - odvody
zdravotní pojistné - odvody
zákonné sociální náklady
ostatní sociální náklady
finan ní náklady, pojišt ní
odpisy hmotného majetku
16 561 232 náklady celkem

K
1 089 497
488 224
398 924
1 320 848
2 402 009
43 425
52 414
63 750
57 555
6 903 326
1 777 708
615 359
47 217
89 550
52 244
1 177 239
16 579 289

Projekt "Automobil pro Domov sv. Alžb ty"
Výnosy
Dotace Moravskosl. kraje
Dotace M sta Jablunkov
dotace Obcí
dary
Výnosy celkem

K
Náklady
459 300 nákup automobilu
250 000
54 000
50 383
813 683 Náklady celkem

K
813 683

813 683

V roce 2008 nás finan n podpo ili
Obce
Jablunkov
Mosty u Jablunkova
Horní Bludovice
Písek
Dolní Lomná
Návsí
Hrádek
Byst ice n. O.
Bocanovice
Bukovec
Koša iska
Píse ná

K
250 000
20 000
10 000
5 000
5 000
5 000
3 000
4 000
3 000
2 000
1 000
1 000

Fyzické a právnické osoby
p. Tomáš Hanzlík
p. Anežka Slezáková
p. Vanda Czepczorová
p. Jana Laská
WALMARK T inec
KOMPANILA Frýdlant n.O.
p. Bohdan Czepczor
ostatní dárci
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K

31 619
20 000
10 000
10 000
8 000
5 000
500
51 500

Záv re né slovo Matky p edstavené
Milí p átelé,
formou výro ní zprávy Vás každým rokem seznamujeme
s inností a programy, které se v rámci poskytování
služby senior m v Domov
sv. Alžb ty snažíme
napl ovat.
V tomto roce se nám poda ilo díky koupi nového vozidla
Ford
Tranzit
Combi
postoupit
dop edu
ve
zprost edkování kontaktu našich klient se sociálním
prost edím a také zp íjemnit jejich pobyt v domov
p estavbou balkónových lodžií.
Lidé, kte í žádají o p ijetí do našeho domova, od naší
služby o ekávají lidskost, laskavost, empatii, individuální
p ístup a profesionalitu. A právem. Jsme si v domi toho,
že jsme tady proto, abychom napl ovali tato o ekávání, pomáhali jim v d stojném a
smysluplném prožití úseku života, který se rozhodli prožít u nás.
Zárove víme, že tuto službu jsme schopni uskute ovat jen ve spolupráci s Vámi,
díky modlitební podpo e, finan ní pomoci, osobní angažovanosti nap .
v dobrovolnictví apod.
Máme za to, že v dnešní dob poznamenané pluralitou názor a relativismem
m žeme nabídnout službu opírající se o stálé k es anské hodnoty, které se snažíme
žít a realizovat tím, co a jak d láme.
P eji sob , kolektivu spolupracovník i všem, kterým pomáháme, spokojenost
ve služb a se službou. Zárove p eji nám všem, abychom sv j život prožívali co
nejpln ji jako jedine nou, nezam nitelnou, Bohem danou hodnotu.

s. M. Judita – Mgr. Marie Jochymková
Matka p edstavená
Konventu sester alžb tinek v Jablunkov
V Jablunkov 29. ervna 2009
Výro ní zprávu zpracovala:
s. M. Imelda Anna Bojková
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