Výroční zpráva
o průběhu poskytování sociální služby
v Domově sv. Alžběty v Jablunkově
v roce 2009

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 a smysluplně, v ovzduší důvěry, radosti a pokoje.

Komu službu poskytujeme?
Sociální službu poskytujeme

zejména seniorům, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku; spolu s nimi
mohou být výjimečně přijaty i jejich děti s tělesným postižením, mentální retardací
lehčího stupně nebo méně závažnou duševní poruchou, o které pečovali

výjimečně pak osobám mladším 65 let, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu
chronického onemocnění
těmto osobám však nemůžeme poskytovat službu v případě, že

jejich chování narušuje kolektivní soužití, ohrožuje je samotné nebo jejich okolí

jejich chování změněné z důvodu duševní poruchy, demence nebo závislosti na
návykových látkách vyžaduje poskytování služby přizpůsobené jejich specifickým
potřebám

trpí akutní infekční nemocí

jejich zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém
zařízení































Poskytovaná služba
ubytování (včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla a šatstva)
stravování (zajištění celodenní stravy v rozsahu 3 hlavních jídel)
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
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 každé osobě přiměřenou podporu a pomoc podle skutečných potřeb s
využitím jejich vlastních možností
respektovat důstojnost, vůli, práva a soukromí každé osoby a přijímat ji v její
jedinečnosti
podporovat aktivity, zájmy a schopnosti osob
zprostředkovávat snadný přístup k lékařským a veřejným službám
být nablízku těm, kteří trpí, mírnit jejich bolesti a doprovázet je při nalézání smyslu
utrpení
pomáhat seniorům vyrovnávat se s vlastním stářím a smrtí a doprovázet je v
posledních hodinách pozemského života
Zásady, kterými se řídíme
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
2

Ze života v domově ústy těch, kteří zde bydlí

Nová kuchyňka
Chciałybyśmy się podzielić z radościami i wrażeniami, które spotkały nas w ubiegłym
roku 2009. Jesteśmy mieszkankami Domu św. Elżbiety w Jabłonkowie już przeszło 8
lat. Kiedy przeprowadzałyśmy się tutaj, miałyśmy obawę, że czas powlecze się nam i
nuda nas zamęczy. Prawdą jednak jest, że przez cały ten czas nuda nie miała
miejsca.
Najlepszym darem mieszkania u Sióstr jest możliwość codziennego uczęszczania we
mszy św. w naszym kościółku pod wezwaniem św. Józefa. Tym, którym choroba nie
pozwala iść do kościoła mają do dyspozycji kaplicę domową albo też mogą wprost
na pokoju słuchać przez głośnik mszę św. a potem Ojciec - franciszkanin chodzi po
pokojach z Komunią św.
Siostry starają się wypełnić nam wolny czas a to: programem kulturalnym, wyciezką
w nieznane. W ogrodzie smażymy jajecznicę albo też opiekamy na ognisku parówki.
W zimowym czasie są ręczne robótki, jakieś filmy albo dyskusje.
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Tak też przy pewnej dyskusji mówiłyśmy, że brakuje nam mała kuchenka, gdzie
można by było ugotować sobie jakieś potrawy, które robiłyśmy w domu za naszych
młodych lat. Bo chociaż siostry gotują bardzo dobrze i jednak każdy ma w pamięci
jakiś smakołyk, który lubił.
Ku naszej wielkiej radości w ubiegłym roku spełniło się to życzenie i teraz możemy
nie tylko coś ugotować ale i upiec jakieś ciasto. Do pomocy mamy wagę, mixer i
lodówkę.

A że było w kuchence jeszcze miejsce znalazła się i starsza maszyna do szycia.
Można coś połotać albo zeszyć.
I jeszcze jedna radość. Mamy zupełnie nową łazienkę z bardzo ładnymi kafelkami a
nawet z pralką automatyczną i elektryczną drabinką do suszenia bielizny. Można
wyprać swoje osobiste odzienie i zaraz ususzyć.
Jesteśmy wdzięczne Siostrom za tak dobrą opiekę i troskliwość. Wszystkie nasze
dolegliwości stają się mniejsze. Bóg Wam zapłać!
klientki Maria S., Stefania M. a Maria R.
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Ostatkový bál
I my klienti „Domova sv. Alžběty“ jsme plesali. Řeholní sestry sv. Alžběty nám
připravily 19. 2. 2009 příjemné odpoledne a podvečer pod názvem „Ostatkový bál“.
Nechyběly různé soutěže ani tombola. Na zahájení nám řeholní sestry zahrály
pohádku „O štěstí a kráse“.
Jejich herecké výkony se rovnaly výkonům profesionálů, za což se jim dostalo
mohutného potlesku. Pak se tančilo a zpívalo, dostalo se i na vozíčkáře i méně
pohyblivé hůlčičkáře, řeholní sestry se jim věnovaly (byla to rehabilitace, jak se
patří...). Srdečně děkují klienti domova sv. Alžběty.
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Využíváme nové auto naplno
Náš Domov sv. Alžběty
v Jablunkově
má
od
prosince 2008 díky dotaci
kraje, města, okolních obcí
a příspěvků dárců i sester
nové devítimístné auto, ve
kterém mohou cestovat
také 2 osoby na vozíčku.
Od května jezdí pravidelně
ve čtvrtek zájemci z našich
řad do města a dle přání
klientů se organizují také
výlety do okolí.
„Tentokrát
byla
cílem
našeho výletu Hrčava. 11.
6. 2009 odpoledne vyjely z
Domova sv. Alžběty 2 „vozíčkářky“, 2 „hůlčičkářky“, ještě 1 klient a 3 sestřičky jako
doprovod. Jedna z nich řídila auto. Klientky pocházející z Mostů si mohly prohlédnout
vesnici a zavzpomínat na dobu, kdy tam bydlely. Jízda lesní krajinou nám připadala
jako pobyt ve svatyni. Na Hrčavě nás přivítalo sluníčko. Navštívili jsme místní kostel
Cyrila a Metoděje, obdivovali výzdobu a křtitelnici, která je řezbářskou prací místního
rodáka Ondřeje Zogaty. Pak přišla na
řadu budova základní školy, ve které je
umístěna i škola mateřská. Paní ředitelka
Ivanka Robenková nás ochotně přijala a
provedla objektem s výkladem o práci na
jednotřídce a také nám ukázala mini
muzeum. Pak jsme navštívili Lurdskou
lesní jeskyni. Tady musíme ocenit sestry
za jejich namáhavou práci s klientkami na
vozíčcích - cesta byla vymletá, samý
kořen a kamení, z kopce dolů a pak zase
nahoru, což bylo téměř nad jejich síly, ale
zvládly to. Pak jsme se ještě rozhlíželi po
nádherné krajině, po horách kolem, náš
pohled zaletěl také na Trojmezí - místo,
kde se stýkají hranice tří států (PL, SR a
ČR), na Čierne pri Čadci (Slovensko) a
na Javořinku (Polsko). Mohli jsme
obdivovat také památné stromy v obci,
jejichž stáří se odhaduje na 250 až 300
let. Stojí za to to vše vidět. Výlet se nám
vydařil a budeme dlouho vzpomínat“.
Auto zavezlo klienty také do Horní Lomné – Salajky i na pouť našeho děkanátu
k Panně Marii frýdecké a na další místa.
Klienti domova, kteří pocházejí z Havířova a okolí, se spolu s dalšími zájemci vydali
v pátek 24. července na výlet do Havířova. Navštívili známá místa, poseděli
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v cukrárně, vyřídili si potřebné záležitosti a také se zastavili v Salesiánském centru,
kterým je ochotně provedl a život zde jim přiblížil Otec salesián Karel Jašek. Domů
se vrátili spokojeni a budou dlouho vzpomínat.

„Známe svůj kraj?“

V rámci vyjížděk autem domova se na
přání
obyvatel
koncem
srpna
uskutečnila 1. okružní jízda po
kapličkách a křížích v Jablunkově a
okolí (směr Lísky, Písek, Bukovec,
Písečná).
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Na Turzovce

Ve středu 9. 9. 2009 v 9 hodin se vydali klienti, zaměstnanci a přátelé Domova sv.
Alžběty na zájezd na TURZOVKU. Cestou jsme navštívili nový kostel sv. Josefa–
dělníka v Čadci. Vytrvalost a trpělivost, s jakou starší poutníci – klienti našeho
domova - zdolávali asi dvacetiminutovou cestu pěšky od autobusu ke kapličce na
Turzovce, byla obdivuhodná. V budoucnu by na tomto místě měl stát nový kostel,
který se již začíná stavět.
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Opékání párků
Sluníčko svítilo a hřálo – byl nádherný ještě letní den – ne, jak tomu bylo v červnu,
kdy jsme plánovali smažení vaječiny a na pěkné počasí jsme museli čekat až do
poloviny července. Tentokrát to vyšlo napoprvé. Bylo opět veselo, radost měli
obyvatelé domova i sestřičky alžbětinky, které vše pečlivě připravily a 55 klientům
pomohly přemístit a usadit se kolem zajímavého ohniště založeného v bývalém
kmeni staré hrušně. Párky se opékaly a vůně se šířila do okolí. A jelikož to byl 2. den
školního roku, sestřičky toho využily a nás klienty domova také vyzkoušely z biologie,
hudební výchovy a jiných předmětů, kterým jsme se kdysi ve škole učili. Nechyběly
soutěže, hádanky a cvičení paměti. A hlavně se zpívalo, také za doprovodu
akordeonu p. Pavla a houslí postulantky Jany. Párky byly výborné, všem chutnaly.
Ani se nám nechtělo jít domů na své pokoje.
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Návštěvy v předvánočním čase
Pro nás, obyvatele domova sv. Alžběty, připravily v předvánoční době hezký program
děti mateřských a základních škol se svými učitelkami. Proběhly také návštěvy
zástupců Města Jablunkova a okolních obcí, kteří nám přišli na závěr roku popřát vše
dobré. Tradici neporušili
ani členové farních sborů
a přišli spolu s námi
zazpívat koledy. Všem
patří náš upřímný dík.
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V předvánočním shonu si pro nás našla čas také kronikářka paní Alena Stará a přišla
do Domova sv. Alžběty, aby zájemce seznámila s historií Jablunkova a
s nejzajímavějšími událostmi města. Přítomní vzpomínali na mistra truhláře Holečka,
„Porcynkule“, flašinetáře, jablunkovskou „čiščarně“, připomněli si Piastovce, černou
kněžnu, knížecí dům a patrona města sv. Jiří. Jelikož se beseda líbila, paní Alenu
jsme poprosili, aby v besedách pokračovala také v roce 2010.
klientka Valerie V. a spol.
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Počet dobrovolníků roste
V průběhu roku 2009 se opět rozrostla skupinka dobrovolníků, kteří pravidelně
přicházejí do domova a zpříjemňují život našim klientům, věnují jim část svého
volného času, svůj um a energii. Za 470 hodin strávených s klienty domova si 11
dobrovolnic zasluhuje naše uznání a dík.
Děkujeme také pracovníkům Dobrovolnického centra ADRA ve Frýdku-Místku, kteří
dobrovolnický program zaštiťují.
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Vzděláváme se
Po celý rok se všichni zaměstnanci pracující v přímé péči pravidelně interně
vzdělávali. Setkali se celkem 24 krát a společně s našimi lektorkami se podíleli na
tvorbě a zavádění standardů kvality poskytování sociálních služeb do praxe.
V listopadu jsme se účastnili dvou školících akcí. Při první z nich jsme se s paní
lektorkou Ivetou Šůstkovou zdokonalovali v technikách vedoucích ke správnému
rozpoznávání potřeb klientů, kteří nejsou schopni verbálně komunikovat. Při druhé
nám paní doktorka Viola Svobodová předala další potřebné informace o poskytování
paliativní péče a vyprávěla nám o svých zkušenostech s doprovázením nemocných a
umírajících. Její projev byl velmi působivý a oslovující.
Klienti Domova sv. Alžběty v Jablunkově
k 31. 12. 2008 v domově bydlelo
v roce 2009 bylo přijato
v roce 2009 zemřelo
v roce 2009 se vrátila do domácího prostředí
k 31. 12. 2009 v domově bydlelo
z toho
ženy
muži
průměrný věk klientů v roce 2009 činil
z toho bylo ve věku
do 65 let
od 66 do 85 let
nad 85 let

74 osob
13 osob
12 osob
1 osoba
74 osob
64
10
79,1 let
9 osob
39 osob
26 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. 2009
z toho řeholní sestry
v přepočtu na plné úvazky
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
střední a střední odborné vzdělání
základní vzdělání, kvalifikační kurz
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43
25
40,38
27
4
12
5
1
11
20
6

Hospodaření domova v roce 2009

výnosy
náklady

celkem Kč
17 741 305
17 775 859

na 1 klienta za rok Kč
236 550
237 011

výnosy
dotace MPSV
dotace Úřadu práce na VPP
dotace Obcí
úhr. klientů za pobyt a stravu
příspěvky na péči
úhr. zdravotních pojišťoven
ostatní výnosy
odpis majetku poříz. z dotací

výnosy celkem

Kč
3 700 000
56 800
280 139
6 143 662
5 984 146
1 269 019
15 332
292 207

na 1 klienta za měsíc Kč
19 712
19 750
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
17 741 305 náklady celkem

Kč
1 429 924
495 329
292 140
1 389 393
2 204 385
29 398
50 164
48 799
81 296
7 884 939
2 475 190
47 729
94 200
43 841
1 209 132
17 775 859

V roce 2009 nás finančně podpořili
Obce
Jablunkov
Mosty u Jablunkova
Písek
Dolní Lomná

Kč
250 000
22 139
5 000
3 000

Fyzické a právnické osoby
p. Tomáš Hanzlík
p. Vanda Czepczorová
p. Lubomír Havlas
p. Jana Laská
ostatní dárci
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Kč
21 840
10 000
10 000
10 000
81 000

Závěrečné slovo Matky představené
Milí přátelé,
každým rokem se Vám snažíme formou výroční zprávy
přiblížit život v našem domově.
Chci touto cestou poděkovat všem zaměstnancům
domova, kteří se poctivě snaží o to, aby klienti u nás
nalezli nový domov a mohli svůj život prožívat důstojně a
smysluplně. K tomu v nemalé míře přispívá také materiální
zázemí domova. Snažíme se o vylepšování prostor
využívaných klienty ve volných chvílích a o zajištění jejich
snadné dostupnosti. Život klientů tak může být aktivnější a
pestřejší.
Můj upřímný dík patří všem, kteří v rámci různých akcí
přicházejí klientům domova zpříjemnit volné chvíle, zejména žákům mateřských a
základních škol spolu s jejich učiteli, členům chrámových sborů, mladým lidem naší
farnosti.
Děkuji rovněž všem, kteří nás podporují finančně, i těm, kteří na nás pamatují v
modlitbě.
Zvlášť bych však letos chtěla poděkovat dobrovolníkům. Přítomnosti člověka, který
dobrovolně a nezištně věnuje svůj čas druhému, si nesmírně vážím. Dobrovolníci se
obětavě zapojují do různých aktivit pořádaných domovem, účastní se společných
akcí (výlety, opékání párků, karneval) nebo se klientům věnují individuálně. Z jejich
řad vyšel návrh projektu “Volný čas seniorů v Domově sv. Alžběty“, který zahrnuje
mnoho zajímavých aktivit a je postupně ke spokojenosti klientů realizován. Ti, kdo
nezištnou pomoc druhému považují za samozřejmost, aniž by se divili, že někdo
někomu zadarmo a rád pomáhá, uskutečňují odkaz sv. Alžběty, patronky našeho
řádu i domova, kterým nás vybízí, abychom tu byli jeden pro druhého a snažili se
činit druhé šťastnými.
Přeji nám všem, abychom ve svém životě dovedli tímto odkazem žít a na míru svých
možností jej realizovali.

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

V Jablunkově 29. června 2010

Výroční zprávu zpracovala:
s. M. Imelda Anna Bojková
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