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Úvodem

I.

Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb předkládá výroční zprávu za rok 2012,
která dokladuje spoustu dobrých věcí, které se nám podařilo realizovat. Bez pomoci
těch, kteří se zapojili a pomáhají nám, by se těžko přecházelo do roku 2012, který je
opět plný realizace úsporných opatření. Samozřejmě ideálního stavu nebylo dosaženo,
čeká nás ještě mnoho a mnoho práce, ale důležitá je ochota, obětavost a přístup
zaměstnanců a podpora zřizovatele Středočeského kraje.
Zkvalitňování poskytovaných služeb uživatelům podle nových metodik a poznatků je
hlavním cílem naší organizace. Chceme poskytovat kvalitní služby prostřednictvím
kvalifikovaného a kompetentního personálu. Naší snahou je zapojit uživatele služby do
rozhodovacích procesů s respektováním lidské důstojnosti a ochrany práv a svobod,
jejich individualitu a podporovat soběstačnost.
Zaměstnanci Domova se dohodli na poskytování sociálních služeb uživatelům
„Domova“ zejména podle těchto zásad a principů – veřejný závazek: podporovat
kvalitní, důstojný, pokud možno samostatný a běžný život uživatelů Domova.
Respektovat lidská práva a nezávislost uživatelů, podporovat jejich svobodnou vůli
podporovat vztahy s rodinou. Předcházet negativním předsudkům, dávat uživatelům
pocit bezpečí.
Spokojenost s poskytováním sociálních služeb zároveň dokladuje i to, že nebyla
uživateli služby, institucemi ani veřejností vznesena žádná připomínka k práci
organizace nebo kterémukoliv zaměstnanci, ani podána žádná stížnost.

Kontakty

telefon:

e-mail:

Ústředna

318 682 614

Ředitelka

318 682 633 reditelka@domovbreznice.cz

Ekonomka

318 682 614 ekonom@domovbreznice.cz

Účetní

318 682 614 ucetni@domonbreznice.cz

Sociální pracovnice
Zdravotní úsek a úsek
sociálních služeb

318 682 614 manazerka@domovbreznice.cz
318 520 143 sestra@domovbreznice.cz

Podrobnější informace o nás najdete na internetu na naší webové
stránce www.domovbreznice.cz
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II.

Úsek sociálních služeb

Posláním Domova Březnice, poskytovatele sociálních služeb je vytvořit klidné,
bezpečné a kvalitní prostředí seniorům se sníženou soběstačností, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Poskytnout sociální službu tak, aby své stáří
mohli prožít aktivně a důstojně. Motivovat k udržení soběstačnosti a k zachování
aktivního způsobu života. Umožnit uživatelům žít běžným způsobem života i přes
vysoký věk a fyzická omezení.
Cílová skupina:
cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 -80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají
sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při
provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále
senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.
Kapacita zařízení je 35 lůžek.
V roce 2012 bylo nově přijato 11 uživatelů, zemřelo 10 uživatelů a 1 uživatel byl
z péče propuštěn.
9 uživatelů bylo přijato s bydlištěm ve Středočeském kraji, 2 uživatelé z okresu Praha
– západ.
Z domácího prostředí byli přijati 3 uživatelé, 7 uživatelů z LDN, 1 uživatel
z nemocnice.
Průměrný věk uživatelů služby byl 81,30 let.
Věková struktura uživatel k 31. 12. 2012:
senioři nad 95 let
0
senioři ve věku nad 86 let
7
senioři ve věku 76 -85 let
21
senioři ve věku 66 – 75 let
4
osoby ve věku 27 – 65 let
1
Tato 1 mladší osoba byla přijata před účinností zákona č. 108/2006 Sb.
Do našeho pobytového zařízení jsou přijímáni a službu využívají skutečně ti potřební,
což dokladuje i skutečnost, že 26 uživatelům byl přiznán příspěvek na péči.
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Domov Březnice poskytoval tyto základní činnosti dle zpracovaných vnitřních
pravidel:
ubytování a stravování
nepřetržitá zdravotnicko-ošetřovatelská péče
úkony péče
Na úseku sociálních služeb pracují sociální pracovnice a pracovnice sociálních služeb.

-

Mezi pravidelné úkony těchto pracovnic patří:
jednání se zájemcem o službu
uzavírání smluv o poskytnutí služby sociální péče
pomoc při jednání s orgány a institucemi
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
aktivizační činnosti vedoucí ke zvýšení soběstačnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
tvorba a naplňování standardů kvality
průběžné nákupy pro uživatele, společenské, kulturní a sportovní akce
procvičování jemné motoriky,
aktivity s prvky ergoterapie, arteterapie a muzikoterapie
vycházky a výlety
přednášky a besedy s odborníky, bohoslužby
individuální doprovody uživatel k lékařům, na nákupy, výlety
individuální péče na pokojích
zjišťování osobních cílů a tvorba individuálních plánů
posezení s jubilanty
výroba drobných dárkových předmětů včetně vaření cukroví

Tento výčet není konečný, dle potřeb a požadavků uživatel služeb jsou prováděny
i další úkony v rámci možností organizace a platných právních předpisů.
Ubytování:
V našem zařízení jsou:
- 1 pokoj jednolůžkový
- 1 pokoj dvoulůžkový
- 1 pokoj třílůžkový
- 6 pokojů čtyřlůžkových
- 1 pokoj pětilůžkový

4

Výroční zpráva 2012

Vybavení pokojů je standardní (lůžka s elektrickým polohováním, uzamykatelným
stolkem, skříní, poličkami, židlemi a stolkem, televizorem a stropním ventilátorem).
Každý pokoj má vlastní WC.
Koupelny jsou společné pro muže a ženy. Všechny prostory jsou bezbariérové, což
umožňuje volný pohyb uživatel i za pomoci invalidního vozíku. K zajištění soukromí
slouží dva upravené koutky pro přijímání návštěv.
K zajištění intimity je na vícelůžkových pokojích upraven prostor kolem lůžka
stahovacími roletkami, čímž jsme pro všechny uživatele alespoň částečně zajistili
soukromí, neboť stavební uspořádání celého objektu, který není majetkem
Středočeského kraje, nám neumožňuje žádné stavební úpravy.
Úhrada za pobyt v roce 2012:
Úhrada za pobyt je stanovena dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách
s přihlédnutím ke stavebnímu uspořádání zařízení a k finančním možnostem našich
uživatelů.
1)
poplatek za ubytování, který zahrnuje jednak ubytování, včetně
provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování (topení, spotřeba vody
a dále spotřebu elektřiny, úklid, praní ložního a osobního prádla, žehlení a drobné
opravy prádla).

k 31. 12. 2012
a) jednolůžkový pokoj:
b) dvoulůžkový pokoj:
c) třílůžkový pokoj:
d) čtyřlůžkový pokoj:
e) pětilůžkový pokoj:

180,--Kč denně
170,--Kč denně
160,--Kč denně
150,--Kč denně
150,--Kč denně
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2)
poplatek za stravování (3 hlavní a 2 vedlejší jídla) pro stravu normální
zahrnuje:
částku za pořizovací cenu surovin a provozní náklady související s přípravou stravy:
k 31. 12. 2012
133,--Kč denně

Celkem za stravu:

Poplatek za stravu diabetickou zahrnuje 3 hlavní jídla a 3 vedlejší jídla.
Celkem za stravu DIA:
145,--Kč denně
Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku, podle vnitřních
pravidel Domova Březnice, poskytovatele sociálních služeb a na základě doporučení
stravovací komise, jehož členem je i zástupce z řad uživatelů.
Zajišťujeme stravu: racionální, diabetickou, žlučníkovou, neslanou, s omezením tuků,
nebo kombinaci několika diet, na základě doporučení praktického lékaře a souhlasu
uživatele služby. V případě potřeby uživatel podáváme stravu i sondou.
Domov Březnice poskytoval v roce 2012 také obědy vlastním zaměstnancům a v rámci
doplňkové činnosti i dalším strávníkům dle jejich zájmu.
Fakultativní služby (placené dle sazebníku), které našim uživatelům nabízíme:
pedikúra + ošetření nohou
celková nebo nožní koupel za použití vířivky
masáže
dopravu osoby event. jejích věcí do nebo z místa, které uživatel označí
(k příbuzným nebo známým, návštěva kostela apod.)
používání telefonu (i mobilního)
poplatek za individuální používání lednice na pokoji

III.

Ošetřovatelsko – zdravotní péče

S ohledem na umístění našeho pobytového zařízení v jedné budově s Městským
zdravotnickým zařízením je zajištěna prakticky stálá lékařská péče včetně odborníků
(kožní, interna, chirurgie. Ortopedie, gynekologie, rehabilitace apod.), takže odpadá
náročný transport zejména imobilních uživatel sanitními vozy do zdravotnických
zařízení. Praktický lékař je přítomen denně, 1x týdně provádí vizitu u všech uživatel.
Psychiatr dochází do zařízení 1x měsíčně.
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Trvalá přítomnost registrovaných rehabilitačních pracovníků v jedné budově, kteří
metodicky vedou všeobecné sestry, nám umožnila nezaměstnávat fyzioterapeuta, ale
kvalitně provádět nácviky chůze, kondiční cvičení, dechová cvičení apod.
V budově je pobočka RZS, takže lékař je přítomen trvale, což je pro naše uživatele
služby velká výhoda.
Ošetřovatelsko - zdravotní péči v roce 2012 zajišťovalo 5 všeobecných sester, které
mají registraci k práci bez odborného dohledu. Dlouhodobé pracovní neschopnosti
byly kryty dohodami o provedení práce. Přímou obslužnou péči zajišťovalo
5 pracovnic v sociálních službách.
V roce 2012 jsme díky daru Nadačního fondu Bozeň pořídili nová madla na stěnách
odpovídající bezpečnosti. Dále byla díky sponzorskému daru od MUDr. Kopačky
pořízena nová křesla do společenských prostor pro uživatele.
Postupně se snažíme zlepšovat prostředí uživatelů služeb tak, aby se cítili skutečně
jako „doma“.
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IV.

Rozbory hospodaření

1. Hospodaření organizace
Příspěvková organizace má rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahující zejména
plánované výdaje a příjmy na zajištění služeb. Zároveň má stanovené závazné
ukazatele Středočeským krajem – zřizovatelem pro příslušný kalendářní rok.
Závazné ukazatele:
Výnosy
Limit mzdových prostředků
Příspěvek na provoz od zřizovatele
Státní dotace pro poskytovatele soc. služeb
Náklady celkem
Odpisový plán

13 000 000,-6 178 000,-311 000,-4 998 000,-13 000 000,-54 000,--

Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu organizace:
Závazné ukazatele:
Výnosy
Mzdové prostředky
Příspěvek na provoz od zřizovatele

11 834 421,66
5 901 512,-311 000,--

Státní dotace pro poskytovatele soc. služeb
Náklady celkem
Odpisový plán

4 998 000,-11 548 173,36
54 323,--

Z výše uvedeného vyplývá, že nebyly překročeny nákladové ukazatele, a to ani
v nákladové položce mzdových prostředků ani v celkových nákladech. Odpisový plán
byl dodržen. Celkové výnosy byly však nižší než plánované z důvodu nezapočítané
pohledávky za VZP – do výnosů byly započítány pouze skutečně zúčtované zálohy.
Na druhou stranu u naší organizace proběhla v loňském roce revize výkonů VZP, která
vyčíslila neuznané výkony roku 2011 cca 120 tis. Kč, což se rovněž projevilo na
výnosech již roku 2012. Zároveň byly do původního rozpočtu zahrnuty nepokryté
výnosy.
Rozbor hlavních nákladů organizace:
Mzdové náklady za rok 2012
Platy zaměstnanců
Ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce, odstupné)

5 784 522,-116 990,--

Zákonné sociální pojištění za rok 2012
Pojištění na SZ
Pojištění na VZP

1 438 665,-517 916,-8
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Provozní ukazatele za rok 2012
Spotřeba materiálu
(všeobecný, potraviny, čistící, prádlo, oděvy, knihy, časopisy, DDHM,
kancelářské potřeby, zdravotnické potřeby pro výkony VZP)
1 597 683,45
Elektrická energie
344 701,50
Vodné, stočné
140 521,30
Opravy a udržování
70 501,-Ekologická likvidace zdr. odpadu
95 107,20
Dodávka tepla a TUV
449 479,40
Nájem (budova + garáž)
313 000,-Telekomunikační služby + výkony spojů
83 574,74
Odpisy DHM
54 323,-Přehled hlavních režijních nákladů na jednoho uživatele:
Elektrická energie
Vodné, stočné
Opravy a udržování
Ekologická likvidace zdr. odpadu
Dodávka tepla a TUV
Nájem (budova + garáž)
Odpisy DHM

9 848,60
4 014,89
3 919,17
2 014,32
12 842,27
8 942,85
1 552,09

Rozbor výnosů organizace:
Příspěvek na provoz od zřizovatele
Dotace HUF
Státní dotace od MPSV
Úhrada za pobyt uživatelů vč. PNP
Stravování zaměstnanců
Úroky
Zdravotní pojišťovny – za výkony
Sterilizace
Čerpání fondů (účelové dary)

311 000,-500 000,-4 998 000,-5 363 121,-109 446,-6 451,96
232 037,70
6 840,-80 000,--

Náklady a výnosy z doplňkové činnosti:

Organizace na základě živnostenských oprávnění provozuje doplňkovou činnost, a to
činnost hostinskou – obědy, večeře a knedlíky pro cizí strávníky a dále provozuje
sterilizaci.
Náklady na doplňkovou činnost činily 226 788,-- a výnosy z doplňkové činnosti
234 365,--.

9

Výroční zpráva 2012

2. Porovnání s rozpočtem a meziroční srovnání
V roce 2012 došlo oproti roku 2011 k výraznému poklesu nákladů přímo navazujícího
na pokles příjmů resp. výnosů v roce 2012. Pokles výnosů byl v první řadě spojen
s nižší dotací od MPSV (v meziročním srovnání činil pokles přidělených prostředků
od MPSV o 1.000.020 Kč). V druhé řadě došlo k výraznému snížení prostředků
inkasovaných od VZP za zdravotní výkony – zálohové platby + neuznané výkony r.
2011 – revize VZP, snížení činí cca 667 tis. Kč. Tento příjmový propad nám částečně
pokryla dotace z Humanitárního fondu plně použitá na provozní účely (teplo a TUV
+ el. energie). V roce 2012 došlo ke snížení osobních nákladů (mzdové náklady
+ zdravotní a soc. pojištění) v souvislosti se snížením počtu zaměstnanců
o 2 pracovnice zdravotního úseku a úseku sociálních služeb. Na tomto místě je nutné
konstatovat, že se snižování počtu zaměstnanců dotklo i ošetřovatelského personálu –
pracovnice sociální péče. Počet pracovnic sociální péče v našem zařízení je v současné
době již hraniční. Vzhledem k výrazným restriktivním opatřením byly rovněž sníženy
náklady spojené s pořízením drobného hmotného majetku, spotřebního materiálu
a s opravami.
3. Fondy
Stav na fondech

k 1. 1. 2012

k 31. 12. 2012

FKSP
Fond odměn
Fond rezervní (413)
Fond rezervní (414)
Fond reprodukce majetku

41 289,50
63 338,-88 437,26
40 029,88
58 525,--

34 936,50
63 338,-251 372,77
44 496,02
112 848,--

Čerpání FKSP:
Na penzijní připojištění
UNIŠEK+ FKSP

18 100,-45 500,--

4. Hospodářský výsledek
Příspěvková organizace hospodařila v rámci své hlavní činnosti se ziskem 278 671,30
Kč. V rámci své doplňkové činnosti hospodařila organizace se ziskem 7 577 Kč.,
nebyly jí uloženy žádné sankce ani pokuty, inventarizací nebylo zjištěno manko a
nemá žádné nevymahatelné pohledávky.
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V.

Personální zajištění služby

Složení pracovního týmu a počty pracovníků vycházejí z potřeby zajistit ve smyslu
platných právních předpisů a reálných potřeb uživatel služeb základní a odborné
činnosti organizace, z kvalitního poskytování služby sociální péče k počtu uživatelů,
jejich zdravotnímu stavu, míře soběstačnosti a se zohledněním nepřetržitého
poskytování služby, tj. 24 hodin denně.
Počty zaměstnanců v roce 2012
Rok 2012
Celkem
sociální úsek
všeobecné sestry
THP
odborný soc. prac.
manuální prac.

Evidenční
k 31.12.
22
5
5
4
1
7

počet Přepočtený
k 31.12.
22
5
5
4
1
7

počet

Z celkového počtu zaměstnanců 22 bylo k 31. 12. 2012 - 21 žen a 1 muž.
V průběhu roku 2012 byly uzavřeny na základě výběrového řízení 2 nové pracovní
poměry a ukončeny 3 pracovní poměry, do starobního důchodu odešel 1 zaměstnanec.
Vzdělávání zaměstnanců
Dle zpracovaného Plánu dalšího vzdělávání došlo v roce 2012 k zvyšování kvalifikace
našich zaměstnanců formou kvalifikačních kurzů, seminářů, workshopů a přednášek.
Zaměstnanci byli zapojeni do projektu „Zvyšování kvality sociálních služeb ve
Středočeském kraji“ realizovaného Krajským úřadem Středočeského kraje.
Pracovnice v sociálních službách se pravidelně zúčastňují odborných stáží v jiných
zařízeních poskytujících sociální služby.
Zaměstnanci ekonomického, stravovacího a provozního úseku se dle potřeby
zúčastňovali odborných seminářů tak, abychom profesně zajistili chod těchto úseků.
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VI.

Stravovací úsek

Uživatelům je zajištěna celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy
a potřebám dietního stravování. Strava je poskytována v rozsahu třech hlavních a dvou
vedlejších jídel, u stravy diabetické v rozsahu třech hlavních a tří vedlejších jídel.
Celodenní strava je uživatelům připravována ve vlastní kuchyni a je vydávána dle
zpracovaných vnitřních pravidel, které každý uživatel obdrží při nástupu.
Veškerá strava je připravována podle zásad správné výživy a dle systému HACCP,
který snižuje riziko poškození zdraví strávníka. Kontrolou KHS, která byla v roce
2012 provedena, nebyly zjištěny žádné závady.
Pro zpracování evidence potravin a nutričních hodnot jídel je využíván počítačový
program firmy PREUS SOTWARE.

VII. Provozní úsek
Tento úsek spravuje majetek, zajišťuje jeho opravy a údržbu, zajišťuje úklid celého
objektu, provoz prádelny a strojový park organizace. Zodpovídá též za odpadové
hospodářství, spotřebu jednotlivých energií a sleduje dodržování BOZP a PO.
Realizovali jsme nákup materiálu pro jednotlivé úseky dle nutnosti a jejich požadavků.
Opravy a údržba
V rámci běžné údržby byly provedeny výměny vodovodních baterií, opravy WC,
výměny zářivek, opravy nábytku v budově, opravy invalidních vozíků a drobné opravy
strojního vybavení kuchyně a prádelny.
Byly provedeny prohlídky a revize elektrických zásuvek, vypínačů a stav nouzových
světel.
V rámci BOZP a PO bylo provedeno školení zaměstnanců a provedeny všechny
potřebné revize a prohlídky. Jmenovanou komisí byla provedena komplexní prověrka
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Odpadové hospodářství
V roce 2012 bylo vyprodukováno celkem 5,2 t směsného komunálního odpadu kat.
č. 200301, 0,09 t biologicky rozložitelného odpadu z kuchyně kat.č. 200108, 6 kg
ostrých předmětů kat. č. 180101, 90 kg zářivek a jiného odpadu obsahující rtuť kat.
č. 200121 a 9,29 t zvláštního odpadu s prevencí infekce, kat. č. 180103.
Každý týden je firmou Rumpold odvážen komunální odpad na skládku a ostatní
(nebezpečný) odpad firmou Wastech k likvidaci.
Zacházení s odpady včetně shromažďování se děje podle platných právních předpisů
a norem.
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VIII. Spolupráce
Nadále v naší organizaci rozbíhá projekt dobrovolnictví. Koordinátorkou dobrovolníků
v naší organizaci je jedna ze všeobecných sester.
Všem dobrovolníkům patří naše vřelé poděkování, neboť si jejich práce velice vážíme
a oceňujeme ji.
Poděkování za finanční dary patří především Nadačnímu fondu Bozeň za účelový dar
na nákup madel a ochranných prvků a MUDr. Janu Kopačkovi za účelový dar na
nákup křesel pro uživatele.

IX.

Kulturní a společenské akce roku 2012

Pro uživatele služeb jsme připravili rozmanité akce:
LEDEN

-

-

Poslech hudby – ukázky vážné hudby, dechová hudba, zpívání
(v rámci volnočasových aktivit, individuální činnosti na
pokojích s uživateli)
Posilování (trénování) paměti – kvíz, doplňovačky, pranostiky
Protahování, cvičení pro radost aneb na stáří nemám čas
Mše svatá římskokatolická
Povídání s knihovnicí p. Bartoníčkovou na téma vaření
Diskusní fórum – témata: dieta, jídelníček v Domově Březnice,
jarní práce

ÚNOR

- Vyprávění o masopustních tradicích – na hale, společné
vzpomínání na tradice v rodných městech a vesnicích uživatel
- Společenské hry na hale – „člověče nezlob se“, BINGO
- Poslech hudby na hale (dechová hudba)
- Trénování paměti, doplňovačky
- Procvičování jemné motoriky
- Kavárnička – povídání na téma: Návrhy uživatelů na
volnočasové aktivity, Domácí řád
- Cvičení na hale
- Palačinková párty, aneb co si upečeme, to si sníme
- Mše svatá římskokatolická
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BŘEZEN

- MDŽ – oslava na hale, předání květin pověřenou zastupováním
ředitele Domova Březnice paní Dagmar Němcovou, občerstvení
- Cvičení – individuálně na pokojích uživatel a na hale –
protahovací cviky, cvičení u madel
- Výroba velikonoční výzdoby, výzdoba Domova Březnice
- Mše svatá římskokatolická
- Povídání s kaplanem
- Procvičování jemné motoriky
- Diskusní fórum – téma: jaro, spokojenost uživatel se službami
v DB, recepty
- Oslava 100 let jedné z uživatelek Domova Březnice
DUBEN

-

-

Velikonoční výzdoba, ruční práce
Velikonoce
Mše svatá římskokatolická
Povídání s kaplanem
Kavárnička – povídání na téma: Spokojenost uživatelů
s poskytovanými službami, Práva a povinnosti uživatelů, Letní
čas
V rámci volnočasových aktivit individuální činnosti na pokojích
s uživateli
Společné zpívání a poslech hudby na hale
Vystoupení dětí ze ZŠ Březnice
Cvičení na hale, protahovací cviky, nácvik chůze, společenské
hry
Rej čarodějnic, hudba, občerstvení

KVĚTEN

- Oslava 90 let jedné z uživatelek Domova Březnice
- Cviky pro radost, aneb na stáří nemám čas (cvičení na hale i
venku v přírodě)
- Pobyt venku – posezení na lavičkách, výlety do parku a do
města
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- Kavárnička – povídání na téma: První letní den, Spokojenost
uživatelů s poskytovanými službami, jídelníčky v DB, MS
v ledním hokeji
ČERVEN

- Výlet pro uživatele do zámecké zahrady s posezením v cukrárně
za účelem zmrzlinového mlsání
- Pobyt venku s uživateli – melounové mlsání, posezení na
lavičkách před budovou, vycházky po okolí
- Cvičení pro radost na hale i v přírodě
- V rámci volnočasových aktivit - individuální činnosti na
pokojích s uživateli, společné zpívání a poslech hudby na hale,
sledování TV
- Procvičování paměti formou zábavných her, společenské hry
(Člověče, nezlob se!, BINGO)
- Diskusní fórum na téma: jídelníčky v Domově Březnice
ČERVENEC

- Výlety s uživateli do zámecké zahrady a do parku Zámku
Březnice, pobyty venku v kolektivu
- Procvičování paměti, kvízy, doplňovačky,…
- Cvičení pro radost na hale i v přírodě
- Kavárnička (posezení při kávě a rozhovory na různá témata,
nejčastěji vaření, pečení, ruční práce, roční období, rodina)
- Diskusní fórum na téma: Státní svátek 5. července – Den
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, 6. července – den
upálení mistra Jana Husa
- Oslava narozenin jedné z uživatelek – posezení na hale
SRPEN

-

Četba na pokojích
Individuální informační schůzky s uživateli
Olympiáda v TV
Zpívánky – hodina zpěvu (pravidelné posezení na hale
s hudbou)
Pobyt venku
Cvičení pro radost
MŠE svatá římskokatolická
Kavárnička (posezení při kávě a rozhovory na různá témata,
nejčastěji vaření, pečení, ruční práce, roční období, rodina,..)
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ZÁŘÍ

-

-

Mše svatá římskokatolická
Cvičení na hale
Kavárnička
Diskusní fórum na téma spokojenost uživatelů v Domově
Březnice
Houbová párty
V rámci volnočasových aktivit - individuální činnosti na
pokojích s uživateli, společné zpívání a poslech hudby na hale,
sledování TV
Procvičování jemné motoriky
Společné oslavy svátků uživatelů

ŘÍJEN

-

Cvičení pro radost, procvičování jemné motoriky
Povídání na téma: „Práva a povinnosti uživatelů v DB“, Volby
VOLBY do zastupitelstev krajů
Procházky venku
Procvičování paměti – hádanky, kvízy
Kavárnička
MŠE svatá římskokatolická

LISTOPAD

- Zpívánky – hodina zpěvu (pravidelné posezení na hale
s hudbou)
- Cvičení pro radost, procvičování jemné motoriky
- Individuální informační schůzky
- Palačinková párty
- Zpívánky – hodina zpěvu (pravidelné posezení na hale
s hudbou)
- Římskokatolická bohoslužba
- Procvičování paměti
PROSINEC

-

Zimní výzdoba prostor Domova Březnice
Různá vystoupení dětí
Povídání o tradicích
Mikuláš s nadílkou (Mikuláš, čerti, anděl)
Mše svatá římskokatolická, evangelická
Štědrý den a loučení s rokem 2012 – Silvestr
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Mimo výše uvedené akce jsou pro uživatele služeb denně připravovány různé činnosti,
kterých se dle zájmů zúčastňují. Jedná se především:
- o posezení s přáteli při kávě, kde se diskutuje pro uživatele o důležitých věcech
(např. včera byl moc dobrý oběd, návštěva známých apod.),
- seznámení se s městem individuální vycházkou,
- návštěvu zdejšího zámku,
- l x za 2 týdny bohoslužby,
- hraní různých her,
- o sledování televizních programů s diskusí o probíhajícím pořadu,
- o výrobu drobných dárkových předmětů,
- o pečení a příprava drobného pohoštění pro jubilanty,
- o pořádání individuální akce dle zájmu uživatel služeb.

X.

Poděkování zřizovateli

Dovolujeme si touto formou jménem všech uživatel služeb a jménem všech
zaměstnanců Domova Březnice, poskytovatele sociálních služeb poděkovat všem
příslušným orgánům a zaměstnancům Krajského úřadu Středočeského kraje za
příkladnou spolupráci, podporu, pomoc a pochopení při realizaci našich cílů, neboť
bez této pomoci bychom nebyli schopni dosáhnout výsledků, které doposud máme.

XI.

Závěr

Tato výroční zpráva je veřejně dostupná na vývěsce Domova Březnice, poskytovatele
sociálních služeb a na jeho webových stránkách.
V Březnici dne 1. 4. 2013
Bc. Dagmar Němcová
ředitelka
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