Výro ní zpráva
o pr b hu poskytování sociálních služeb
v Domov sv. Alžb ty v Jablunkov
v roce 2006

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.
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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
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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
lov ku Bohem milovanou osobu, která je hodna naší

vid t v každém
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

Domov svaté Alžb ty je sou ástí klášterní budovy Konventu sester alžb tinek
v Jablunkov . Nachází se v p íjemné klidové zón . Od centra m sta je
vzdálen asi 10 minut cesty p šky.
Domov má kapacitu 78 míst. K bydlení slouží klient m 44 pokoj . Toalety a
koupelny jsou spole né, pro uživatele snadno dostupné a p izp sobené jejich
pot ebám. Pokoje jsou vybaveny polohovacími l žky, no ními stolky,
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nábytkem a dorozumívacím za ízením, které napomáhá k rychlé komunikaci s
personálem a zárove slouží jako telefon, rádio i místní rozhlas. Na pokojích
klient nechybí p edm ty, které jsou jim milé a p ispívají k vytvo ení domácího
prost edí.
Návšt vy mohou klienti p ijímat kdykoliv b hem dne na svém pokoji nebo
v jiných prostorách domova a jeho areálu; mají k dispozici spole enské
místnosti, lodžie, jídelny, v lét také nádvo í a park.
Spole n s n kolika dobrovolníky napomáháme klient m trávit p íjemn a
smyslupln volný as. Podle svých zájm , p ání a možností se v nují pletení,
šití, há kování, malování, práci s textiliemi, papírem i p írodními materiály.
Spole n prohlížejí diapozitivy, sledují videoprogramy, hrají spole enské hry,
povídají si nebo zpívají.

V domov po ádáme spole enské akce, navšt vují nás hudební a folklorní
soubory. Radost a osv žení p inášejí klient m vystoupení d tí mate ských a
základních škol. Na konci masopustu bývá maškarní bál s živou
hudbou, tombolou a vyhodnocením nejlepších masek.
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P ipravujeme divadelní p edstavení, do kterých se snažíme zapojit i ochotníky
z ad klient . Každoro n také p ichází Mikuláš s nadílkou.

K nejoblíben jším akcím pat í opékání párk
i smažení "vaje iny" v parku
domova, které doprovázejí hry, sout že, závody, hudba a zp v.
Organizujeme zájezdy do vzdálen jšího okolí, návšt vu divadla
kulturních akcí.

i jiných

V p ízemí p ístavby domova mají klienti k dispozici bufet a kavárnu, kde si
mohou posed t a popovídat nebo také oslavit narozeniny i svátek.
Klient m domova poskytujeme duchovní podporu podle jejich p ání a pot eb.
Mají možnost ú astnit se bohoslužeb v klášterním kostele a ve stanovené dny
také v kapli domova. Klienti kapli využívají rovn ž k tiché osobní modlitb , ke
spole né modlitb r žence, k adoraci eucharistického Krista nebo k poslechu
náboženských písní v podání chrámových sbor .

Pamatujeme rovn ž na duchovní pot eby klient jiných vyznání a snažíme se
zprost edkovat jim pot ebnou duchovní podporu prost ednictvím p edstavitel
p íslušných církví.
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Volno asové aktivity
Za hustého sn žení se v únoru naši klienti a zam stnanci vypravili na
autobusový zájezd do ostravského divadla ke shlédnutí baletu "Labutí jezero".
Dom si p ivezli hezký kulturní zážitek a chu podobnou akci znovu
podniknout.
N kolik našich klient zavítalo v ervnu do polských Wadovic - rodišt papeže
Jana Pavla II. - a na známé poutní místo Kalwaryja Zebrzydowska.
V jednom z letních dn se náš domov stal sv dkem tajemného um ní
kouzelníka p. Jan Adamce.

Prohlídka kostela ve Starém Bohumín spojená s výstupem do kostelní v že s
novými zvony, setkání s klienty bohumínského Charitního domova sv.
Františka a obdivování krás karvinské botanické zahrady – to byl program
výletu klient v jednom z nejkrásn jších podzimních dn .
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Program d tí ze základních a mate ských škol ke dni matek a k vánoc m se
stal již milou tradicí.
Po átkem listopadu jsme si p ipomn li a spole n
s našimi klienty,
zam stnanci a p áteli domova oslavili kulturním programem spojeným s
divadlem, sout žemi, radostným zavzpomínáním si a pohošt ním 15. výro í
otev ení Domova sv. Alžb ty.
Nový výtah pro Domov sv. Alžb ty
V roce 2006 se nám poda ilo realizovali projekt
"Bezbariérov p ístupný domov". Jeho cílem bylo
zajistit v objektu Domova sv. Alžb ty
bezbariérovou dostupnost vým nou stávajícího
výtahu, který byl po ty iceti letech provozu v
nevyhovujícím technickém stavu, pro astou
poruchovost komplikoval chod domova a
neodpovídal sou asným bezpe nostním normám.
Nový výtah za 900.900 K , který dodala a
instalovala firma OTIS a. s. B eclav, byl uveden
do provozu 28. listopadu. Náš up ímný dík za
finan ní
podporu
pat í
zejména
Moravskoslezskému kraji a M stu Jablunkov, ale
také okolním obcím a jiným dárc m.
Klienti domova
k 31. 12. 2005 v domov bydlelo
do domova bylo p ijato
do domácího prost edí se vrátila
zem elo
k 31. 12. 2006 v domov bydlelo
z toho
ženy
muži
pr m rný v k klient v roce 2006
z toho ve v ku
do 65 let
od 66 do 85 let
nad 85 let
pokoj
jednol žkový
dvoul žkový
t íl žkový
ty l žkový

Bydlení klient
po et pokoj
16
24
2
2
7

78 osob
11 osob
1 osoba
12 osob
78 osob
68
10
77 let
11 osob
55 osob
12 osob
po et klient
16
48
6
8

Personální zajišt ní služeb
K 31.12.06 v domov pracovalo zam.
z toho eholní sestry
v p epo tu na plné úvazky
zam stnanci podle úsek
celkem
úsek p ímé pé e (sociáln -zdravotní)
21
úsek správn -ekonomický
4
provozní: stravování, prádelna, údržba
11
zam stnanci podle vzd lání
celkem
vysokoškolské vzd lání
4
úplné st ední odborné vzd lání
10
st ední a st ední odborné vzd lání
17
základní vzd lání + kurz
5

výnosy
náklady

36
21
34
z toho eholní sestry
13
4
4
z toho eholní sestry
4
8
6
3

Hospoda ení domova v roce 2006
celkem K
na 1 klienta za rok K
na 1 klienta za m síc K
12 102 807
155 164
12 930
12 522 007
160 539
13 378
výnosy

dotace kraje
dotace KAPA (projekt EU)
dotace Obcí
úhrady od klient
ostatní výnosy
odpis majetku po íz. z dotací

výnosy celkem

K

5 992 000
45 542
5 000
5 816 182
6 290
237 793

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

12 102 807 náklady celkem

Projekt "Bezbariérov p ístupný domov"
Výnosy
K
Náklady

Dotace kraje
Dotace M sta Jablunkov
dotace Obcí
dary fyzických a práv. os.
dary sester

Výnosy celkem

500 000 nákup nového výtahu
250 000
57 000
50 000
43 900

900 900 Náklady celkem
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K

1 117 110
390 067
479 618
1 074 576
757 714
30 432
51 688
73 607
10 135
5 228 009
1 351 928
467 974
37 199
80 900
39 591
1 331 459

12 522 007
K

900 900

900 900

V roce 2006 nás finan n podpo ili
Obce
K
Fyzické a právnické osoby
Jablunkov
250 000 p. Slezáková Anežka
Mosty u Jablunkova
15 000 p. Zo ová Zuzana
Písek
10 000 p. Hanzlík Tomáš
Horní Bludovice
10 000 p. Kolesa Miroslav
Dolní Lomná
5 000 p. MUDr. Zbyško Feber
Návsí
5 000 p. Czepczorová Vanda
Bocanovice
5 000 Lékárna sv. Josefa . T šín
Hrádek
5 000 Kompanila Frýdlant n. O.
Bukovec
3 000 p. Laská Jana
Koša iska
2 000 ing. Hainzová Zuzana
Píse ná
2 000 p. Kmoš ák Jaroslav

K
20 000
20 000
13 034
13 000
10 000
10 000
10 000
7 000
6 000
3 000
2 000

Záv re né slovo Matky p edstavené
Za všechno, co se nám v roce 2006 poda ilo
uskute nit, pat í dík Pánu Bohu, který nás zahrnoval
svým požehnáním, ale také všem, kte í v našem
domov pracují a s velkým nasazením a sv domitostí
se snaží o to, aby klient m našeho domova byly
poskytovány kvalitní služby a vládla zde atmosféra
vzájemné d v ry, pokoje a radosti.
Naše pod kování pat í také všem, kte í nás finan n
podpo ili - Moravskoslezskému kraji, M stu Jablunkov,
okolním Obcím a všem našim p íznivc m. Vždy bez
finan ních prost edk
by nebylo možné služby
poskytovat ani zkvalit ovat. D kujeme také všem, kte í nám pomáhali svými
modlitbami nebo s námi jakýmkoliv zp sobem spolupracovali.
P eji celému našemu pracovnímu kolektivu, abychom rok, který je p ed námi a
p ináší nové úkoly, prožili v duchu sv domité a radostné služby t m, kte í jsou
nám sv eni, a všem našim klient m, aby se u nás cítili co nejlépe a pokojn
prožívali své dny.
s. M. Bonaventura And la Waclawková
V Jablunkov 7. ervna 2007
Výro ní zprávu zpracovala:
s. M. Imelda Anna Bojková
ekonomka konventu
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