Výro ní zpráva
o pr b hu poskytování sociálních služeb
v Domov sv. Alžb ty v Jablunkov
v roce 2007

Poslání Domova sv. Alžb ty
Domov sv. Alžb ty v Jablunkov je ur en zejména senior m, kte í pro svoji
nep íznivou sociáln -zdravotní situaci pot ebují pomoc a podporu druhé osoby a
nemohou nebo necht jí z stat v domácím prost edí.
Služby 78 osobám poskytují sestry alžb tinky, které domov otev ely v roce 1991 v
navráceném klášterním objektu.
Naší snahou je, aby zde každý nalezl nový domov, kde m že sv j život prožívat
d stojn a smyslupln , v ovzduší d v ry, radosti a pokoje.

Poskytované služby:
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

Komu služby poskytujeme?
Služby jsou ur eny starším osobám, které mají sníženou sob sta nost v základních
životních dovednostech z d vodu
vysokého v ku
t lesného postižení
mentální retardace leh ího stupn
mén závažné duševní poruchy nebo
demence
a sou asn
jejich chování nenarušuje kolektivní soužití
jejich chování neohrožuje je samotné nebo jejich okolí
netrpí akutní infek ní nemocí
jejich zdravotní stav nevyžaduje poskytování ústavní pé e ve zdravotnickém
za ízení nebo v domov se zvláštním režimem

Cíle poskytování služeb
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

Co nám p inesl nový zákon o sociálních službách
Rok 2007 byl pro nás jako poskytovatele sociálních služeb rokem plným zm n, které
s sebou p inesl nový zákon . 108/2006 o sociálních službách.
Naší prvo adou povinností bylo splnit všechny podmínky nutné k získání oprávn ní
k poskytování sociálních služeb. Oprávn ní nám bylo ud leno dne 7. 6. 2007
Krajským ú adem Moravskoslezského kraje rozhodnutím o registraci.

V souvislosti s p ijetím nového zákona o sociálních službách se zm nily také
podmínky poskytování dotací z Ministerstva práce a sociálních v cí. Dotace nám
byla snížena na polovinu. Zbývající prost edky by m ly pokrýt p ísp vky na pé i,
jejichž poskytování rovn ž tento zákon upravuje. V lednu 2007 jsme v souvislosti se
zákonem nov definovanými kritérii p ehodnotili stupe závislosti obyvatel našeho
domova na pé i a podali 60 žádostí o p iznání nebo zvýšení p ísp vku.

Po ty klient podle stupn závislosti na pé i
stupe
I. lehká závislost
II. st edn t žká závislost
III. t žká závislost
IV. úplná závislost

stav k 1.1.2007
29
13
17
0

stav k 31.12.2007
20
8
11
26

Jako poskytovatel pobytových sociálních služeb jsme povinni zajistit zdravotní pé i
osobám, kterým poskytujeme služby (viz § 36 zákona 108/2006 Sb.) Tuto povinnost
plníme zejména prost ednictvím vlastních zam stnanc . V prvním pololetí roku 2007
byly se zdravotními pojiš ovnami, jejímiž pojišt nci jsou klienti našeho domova,
uzav eny zvláštní smlouvy o poskytování a úhrad ošet ovatelské a rehabilita ní
pé e. P edepsanou zdravotní pé i vykazujeme pojiš ovnám k úhrad , podobn jak je
tomu u zdravotnických za ízení.
Od kv tna do ervna 2007 probíhal v našem domov rekvalifika ní kurz „Pracovník
sociální pé e se zam ením na seniory a handicapované“, kterého se ú astnilo 11
našich zam stnanc . Kurz byl z 90 % financován z prost edk Ú adu práce v rámci
rekvalifikace zam stnanc . P ísp vek obdržela kvalifika ní agentura, která kurz
po ádala. Zbývajících 10 % bylo uhrazeno z provozních prost edk . Ú ad práce
zárove podpo il vytvo ení pracovních míst v rámci ve ejn prosp šných prací.

Život v domov
Ve tvrtek 1. února 2007 jsme obyvatel m našeho domova, zam stnanc m
s rodinami a p átel m zahráli pohádku o Lotrandovi a Zubejd . P edstavení trvalo
více než hodinu. Pak následovaly hry a sout že.

Ve tvrtek 11. íjna jsme s obyvateli domova navštívili „Betanii“ - domov pro seniory
provozovaný sestrami alžb tinkami v Cieszynie (PL). P i této p íležitosti se všichni
ú astníci zájezdu mohli setkat s obyvateli „Betanie“, spole n si popovídat a
prohlédnout si domov i kostel sv. Alžb ty s p ilehlou klášterní zahradou.

V
íjnu 2007 se v domov
uskute nilo školení dobrovolník
po ádané
dobrovolnickým centrem ADRA ve Frýdku-Místku. Ke dv ma p vodním se p ipojilo
dalších šest dobrovolnic, které pravideln p icházejí za jednotlivými klienty nebo se
ú astní spole ných aktiviza ních program .

V sobotu 20. íjna 2007 se v Domov sv. Alžb ty konal první den otev ených dve í.
Této akce se zú astnilo 34 návšt vník z Jablunkova a okolí. Mohli si domov
prohlédnout, dozv d t se n co z historie i sou asnosti domova i kláštera, setkat se
s personálem a klienty domova, ptát se na to, co je zajímá. Prohlídka kon ila ve
spole enské místnosti, kde bylo pro všechny ú astníky p ipraveno malé ob erstvení.

S klienty, zam stnanci a p áteli našeho domova jsme v pond lí 26. listopadu
zábavným programem ukon ili jubilejní rok sv. Alžb ty, naší hlavní patronky, jejíž
800. výro í narození jsme si p ipomínali.

P kný program p ipravila klient m na svatého Mikuláše mládež naší farnosti. Na
záv r and lé doprovázející Mikuláše roznášeli dárky nejen t m, kte í se sešli ve
spole enské místnosti, ale i všem, kte í pro sv j nevyhovující zdravotní stav z stali
na pokojích.

V adventní dob navšt vovali náš domov zástupci obcí, z nichž klienti pocházejí, a
se svým váno ním vystoupením p icházely d ti z mate ských a základních škol
z Jablunkova a okolí. Koledy si s klienty našeho domova p išli zazpívat také lenové
místního farního p veckého sboru.
Krom duchovní p ípravy na vánoce, které jsou oslavou Kristova p íchodu na sv t,
se snažíme o to, aby také výzdoba domova napomáhala k vytvo ení pokojné
sváte ní atmosféry.

V rámci projektu „Zavád ní standard kvality v Domov sv. Alžb ty“ byly vícel žkové
pokoje domova vybaveny zást nami, ímž bylo vytvo eno v tší soukromí jejich
obyvatel m. Na projekt jsme obdrželi dotaci z rozpo tu Moravskoslezského kraje ve
výši 306.900 K . Zbývající ást ve výši 120.321 K byla uhrazena z finan ního
p ísp vku M sta Jablunkov a okolních obcí.

Klienti Domova sv. Alžb ty v Jablunkov
k 31. 12. 2006 v domov bydlelo
v roce 2007 p ijato
v roce 2007 zem elo
k 31. 12. 2007 v domov bydlelo
z toho
ženy
muži
pr m rný v k klient v roce 2007
z toho ve v ku
do 65 let
od 66 do 85 let
nad 85 let

78 osob
8 osob
8 osob
78 osob
68
10
78 let
10 osob
50 osob
18 osob

Bydlení v Domov sv. Alžb ty
pokoj
jednol žkový
dvoul žkový
t íl žkový
ty l žkový

po et pokoj
18
23
2
2

po et klient
18
46
6
8

Personální zajišt ní služeb
po et zam stnanc k 31. 12. 2007
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

40
22
35,24
celkem
24
4
12
celkem
4
11
19
6

Hospoda ení domova v roce 2007
výnosy
náklady

celkem K
14 896 765
14 901 415

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

na 1 klienta za rok K
190 984
191 044

K
3 060 000
57 000
5 000
5 514 755
5 524 700
474 564
832
259 914

na 1 klienta za m síc K
15 915
15 920

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
14 896 765 náklady celkem

K
1 121 767
673 660
456 928
1 080 677
1 933 228
32 887
58 347
51 235
18 208
5 950 305
1 531 188
530 028
55 905
82 500
46 158
1 278 384
14 901 415

Projekt "Zavád ní standard kvality v domov sv. Alžb ty"
Výnosy
Dotace Moravskosl. kraje
Dotace M sta Jablunkov
dotace Obcí
Výnosy celkem

K
Náklady
306 900 nákup zást n
48 900
58 069
413 869 Náklady celkem

K
413 869
413 869

V roce 2007 nás finan n podpo ili
Obce
Jablunkov
Mosty u Jablunkova
Horní Bludovice
Milíkov
Písek
Dolní Lomná
Návsí
Hrádek
Byst ice n. O.
Bocanovice
Bukovec
Koša iska
Píse ná

K
250 000
17 069
10 000
6 000
5 000
5 000
5 000
4 000
4 000
3 000
2 000
1 000
1 000

Fyzické a právnické osoby
p. Tomáš Hanzlík
p. Vanda Czepczorová
p. Jana Laská
ostatní dárci

K
23 208
10 000
6 000
13 000

Záv re né slovo Matky p edstavené
V roce 2007 nabyl ú innosti zákon o sociálních službách.
Protože jsme splnili všechny povinnosti ze zákona
vyplývající, stali jsme se registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb, což nám dovoluje dále napl ovat naše
alžb tinské poslání – sloužit t m, kte í to pot ebují.
D kuji všem, kte í nás podpo ili modlitbou nebo finan ním
darem. Dík pat í také všem, kte í v domov pracují a snaží
se o to, aby jeho obyvatel m byly poskytovány co nejlepší
služby.
Do nového roku p eji celému našemu pracovnímu
kolektivu, abychom všechny úkoly, které nám tento rok
p inese, naplnili k v tší Boží chvále a ke spokojenosti
klient .
V Jablunkov 1. ervna 2008
s. M. Bonaventura And la Waclawková
Výro ní zprávu zpracovala:
s. M. Imelda Anna Bojková

