Číslo 6, únor 2017

ZPRAVODAJ
organizace Sociální služby Šternberk,
příspěvková organizace
Úvodní slovo
Zástupkyně ředitelky organizace
Zdeny Frolové, DiS.
Vážení a milí čtenáři,
ani jsme se nenadáli a dlouho očekávané období svátků, pohody a
klidu je opět za námi. Chtěla bych Vás proto jménem příspěvkové
organizace Sociální služby Šternberk přivítat v novém roce 2017 a
za celý kolektiv Vám všem popřát zejména štěstí a pevné zdraví.
Aktuální vydání Zpravodaje č. 6, jež se Vám právě dostalo do
rukou, Vás podrobněji seznámí mimo jiné s rozsahem Terénních
služeb, které naše zdravotní sestry a pečovatelky poskytují.
Umožňují tak našim klientům zůstat v domácím prostředí i
v případě, kdy potřebují téměř nepřetržitou péči. Dozvíte se,
jakým způsobem o potřebnou službu můžete zažádat a jak při tom
postupovat. V souvislosti s tím Vám představíme i naši novou
sociální pracovnici Bc. Natálii Bělajevovou, která je připravena
Vám ochotně poradit a pomoci. Zároveň bych ráda poděkovala
sociální pracovnici Lucii Zeidlerové, DiS. za výbornou dosavadní
práci, vysoké pracovní nasazení a odpovědnost a popřála jí, ať si
užívá rodičovských radostí.
V rozhovoru s velitelem městské policie se dočtete, jak hodnotí
první měsíce fungování projektu „Volám v tísni“, jehož cílem je
výrazně zvýšit bezpečnost seniorů. Umožňuje totiž příslušníkům
městské policie prostřednictvím nouzových tlačítek, které u sebe
senioři nosí, okamžitě zjistit, kde se volající právě nachází, a včas
mu přivolat pomoc.
Ohlédneme se také za nejvýznamnějšími událostmi, které se
v průběhu uplynulých dvou měsíců uskutečnily.
Na závěr bych ráda poděkovala všem spoluzaměstnancům
organizace za mimořádné nasazení, píli a svědomitost, s jakou
svou práci celoročně odvádějí.
Přeji příjemné čtení!
Zdena Frolová
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O NÁS
TERÉNNÍ SLUŽBY ORGANIZACE
Terénní služby příspěvkové organizace Sociální služby Šternberk tvoří Pečovatelská služba a
Středisko ošetřovatelské péče.
1. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelská služba se dělí na terénní službu (službu poskytovanou v domácnostech uživatelů)
a ambulantní službu (službu, kterou uživatelé využívají v sídle organizace – pomoc při osobní
hygieně v bezbariérové koupelně se zvedákem). Tato služba je určena osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení a rodinám s
dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a jsou zároveň v nepříznivé sociální
situaci.
Pečovatelská služba je určena osobám starším 18 let a to pouze občanům města Šternberka a jeho
místních částí – jedná se konkrétně o tyto části: Dalov, Krakořice, Chabičov a Těšíkov. Pečovatelská
služba je schopná zajistit služby od 7,00 do 22,00 hod. Kapacita této služby je 300 uživatelů
v terénní formě a 12 uživatelů v ambulantní formě (v prostorách Pečovatelské služby).
JAK SI PODAT ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY?
Žádost o poskytování pečovatelské služby si můžete podat telefonicky, osobně nebo
prostřednictvím blízkých osob nebo prostřednictvím internetových stránek organizace.
1. Telefonicky sociální pracovnici Bc. Natálii Bělajevové
Kontakt:
Mobil: 775 381 456
Email: belajevova@socialnisluzby.cz
2. Osobně – v kanceláři vedoucí Terénních služeb nebo v kanceláři sociální pracovnice
v sídle organizace Sociální služby Šternberk, p.o. na Komenského 40.
3. Pomocí webových stránek organizace – www.socialnisluzby.cz v hlavním menu na levé
straně „kliknout“ na odkaz: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – DOKUMENTY KE STAŽENÍ –
ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Vyplněnou žádost doneste osobně nebo
pošlete na adresu:
Sociální služby Šternberk, p.o.
Komenského 40
785 01 Šternberk
CO SE DÁLE DĚJE S PODANOU ŽÁDOSTÍ?
Podanou žádost přijme sociální pracovník, který Vás bude kontaktovat telefonicky, a společně se
domluvíte na termínu jednání. Jednání se zájemcem o službu vždy probíhá v domácnosti zájemce o
poskytování pečovatelské služby. Při této příležitosti se dozvíte všechny potřebné informace:
1. Informace o pečovatelské službě – komu je určena, jaké úkony poskytujeme (např. pomoc při
hygieně, pomoc při stravování, péče o domácnost, atd.).
2. Dozvíte se, co Vám může pečovatelská služba nabídnout, a domluvíte se, jak často a kolikrát za
den budete chtít službu využívat.
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3. Seznámíte se Smlouvou o poskytování pečovatelské služby a jejími přílohami
Sociální pracovník na základě poskytnutých informací z jednání se zájemcem o službu vypracuje
Smlouvu o poskytování pečovatelské služby a na základě jejího podpisu může být zahájena
pečovatelská služba.
ZAJIŠŤUJE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP KE KLIENTŮM?
ANO – pečovatelská služba je postavena na individuálním přístupu ke klientům. Každý klient má
svoji smlouvu tzv. „šitou na míru“. Ve smlouvě má každý vybrané základní činnosti, jejich rozsah a
četnost podle svých potřeb, způsob platby. Každý klient má svého klíčového pracovníka – svou
pečovatelku. Klient spolu s klíčovým pracovníkem sestaví individuální plán, do kterého se
zaznamenává, jak bude služba probíhat.
JAKÉ JE PERSONÁLNÍ ZAJIŠŤĚNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY?
Pilířem pečovatelské služby je vedoucí Terénních služeb Zdena Frolová, DiS. (585 000 706,
777 781 437). K dalším pracovníkům patří sociální pracovnice Bc. Natálie Bělajevová a pracovníci
v sociálních službách (pečovatelky/pečovatel): Miroslava Novotná - zástupce vedoucí Pečovatelské
služby (775 381 460), Věra Adamíková, Lenka Fröhlichová, Alena Gottwaldová, Andrea Pohanková,
Renata Půčková, Radka Studená, Radka Svobodová, František Šnorich, Milena Špičková, Martina
Vachová a Miroslava Zeidlerová. Jejich fotografie naleznete na straně 20.
2. STŘEDISKO OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE
Posláním domácí ošetřovatelské péče je zdravotní péče poskytovaná klientům v jejich vlastním
domácím prostředí. Domácí péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení
zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka.
Ošetřovatelská péče je poskytována na základě ordinace praktického lékaře nebo ošetřujícího
lékaře, který klienta propouští z hospitalizace – maximálně po dobu 14 dnů. Pokud je
ošetřovatelská péče naordinována lékařem a jsou-li klienti pojištěni u níže uvedených pojišťoven,
je potom ošetřovatelská péče poskytována zdarma a hradí ji zdravotní pojišťovna.
 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
 201 Vojenská zdravotní pojišťovna
 205 Česká průmyslová pojišťovna
 211 Pojišťovna ministerstva vnitra
 213 Revírní bratrská pojišťovna
 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Od roku 2015 je ošetřovatelská péče rozšířena o paliativní péči. Paliativní péče se zabývá péčí o
nevyléčitelně nemocné a umírající klienty.
Bez doporučení lékaře je možné poskytovat ošetřovatelskou péči dle platného ceníku, který
uvádíme na straně 18.
JAKÉ JE PERSONÁLNÍ ZAJIŠŤĚNÍ STŘEDISKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE?
Vedoucí Střediska ošetřovatelské péče je Zdena Frolová, DiS. (tel. 585 013 672, 777 781 437) a tým
zdravotních sester tvoří: Daniela Maléřová – zástupce vedoucí Střediska ošetřovatelské péče
(775 381 458), Zuzana Hodsdon, DiS.(775 381 480), Kateřina Mrkvová, DiS. (775 381 477), Dagmar
Pokorná (777 781 439) a Petra Vašenková (775 381 478). Jejich fotografie naleznete na straně 20.
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Případ klientky XY z pečovatelské služby
Charakteristika klientky

Paní XY se stala klientkou pečovatelské služby ve svých 84
letech, pečovatelskou službu tedy využívá od roku 2008.
Klientka je imobilní – nedokáže se sama pohybovat, pouze
leží na lůžku. V době, kdy paní XY požádala o pečovatelskou
službu, bydlela u své sestry, ale ta ze zdravotních důvodů
nemohla paní XY zajistit nadále dostačující péči. Společně se
dohodly, že paní XY požádá o pomoc pečovatelskou službu.

Průběh pečovatelské služby

Zpočátku pečovatelky za klientkou docházely 2x denně ve
všední dny a pomáhaly jí při osobní hygieně na lůžku a s
výměnou inkontinenčních pomůcek. Cílem klientky bylo
zůstat co nejdéle v domácím prostředí. V roce 2010 se
potřeby paní XY změnily a bylo nutné přidat další úkony:
pomoc při prostorové orientaci – zajištění pocitu bezpečí
(pečovatelky se přijdou ujistit, zda je paní XY v pořádku,
jestli něco nepotřebuje). Dále byla smlouva o poskytování
pečovatelské služby rozšířena o dovoz obědů, přichystání a
podání stravy – pečovatelky podávaly paní XY snídani, oběd,
svačinu i večeři. Postupem času se přidávaly další úkony:
běžný úklid a údržba domácnosti – mytí nádobí, vynesení
odpadků nebo mytí koupelny a WC. V rámci poskytování
péče na lůžku začala paní XY využívat také pomoc při
přesunu z lůžka na vozík a zpět. Přáním klientky je zůstat i
nadále co nejdéle ve svém domácím prostředí.
Spolu s pečovatelskou službou začala paní XY využívat i
ošetřovatelskou péči, kterou svým klientům také nabízí
příspěvková organizace Sociální služby Šternberk. Jedná se o
zdravotnickou péči, kterou poskytují zdravotní sestry
klientům v jejich domácnostech. Tuto péči předepisuje
praktický lékař nebo lékař, který klienta propouští
z hospitalizace. Zdravotní sestry paní XY navštěvují kvůli péči
o stomii (vývod tlustého střeva) a kontrole fyziologických
funkcí (tlaku a pulsu). Ošetřovatelskou péči paní XY nemusí
hradit, protože ji naordinoval její ošetřující lékař a daná péče
je proto hrazena její zdravotní pojišťovnou.
Paní XY využívá pečovatelskou službu každý den
(pečovatelky ke klientce chodí 5x denně ve všední dny i o
víkendech a o svátcích). Cíl klientky díky pečovatelské službě
zůstává naplněn: „Chci zůstat co nejdéle v domácím
prostředí.“

Ošetřovatelská péče
(Zdravotní péče)

Závěr a naplnění cíle (přání
klientky)
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OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI
Domov pro seniory Šternberk, Na Valech 14
LISTOPAD
Pečení lívanců
Dne 1. listopadu 2016 proběhla v Domově pro seniory Šternberk menší kulinářská akce. Této
činnosti předcházela minianketa, kdy se klienti shodli, že konečným výrobkem jejich spolupráce
budou lívance. Každý z klientů se do výroby zapojil dle svých možností a výsledek se projevil
v podobě výborných lívanců. Lívance ocenili i ti klienti, kteří se nemohli výroby účastnit osobně.
Tato akce se setkala s velkým úspěchem, proto se klienti shodli, že by ji brzy rádi zopakovali.
Návštěva studentů Církevního gymnázia Německého řádu Olomouc
Dne 15. listopadu 2016 v rámci školního projektu „Týdne dobré vůle“ navštívili studenti Církevního
gymnázia Německého řádu Olomouc klienty Domova pro seniory Šternberk. Klienti měli v rámci
této akce možnost seznámit se s novými poznatky ze světa vědy a techniky, dále měli možnost
zúčastnit se předčítání románu nebo se mohli seznámit s ovládáním tabletu, kdy se vyzkoušeli
různé aplikace, včetně úpravy svých fotografií. Zároveň ve společenské místnosti domova
probíhalo hudební vystoupení. Akce byla klienty domova kladně přijata, proto bude v podobném
duchu brzy zopakována.
PROSINEC
Zdobení vánočních perníků
Pracovníci dodavatele stravy společnosti Scolarest s.r.o. upekli a darovali klientům Domova pro
seniory Šternberk vánoční perníky. Klientky domova se poté podílely na jejich zdobení, což
v domově navodilo příjemnou předvánoční atmosféru. Touto cestou chceme společnosti Scolarest
s.r.o. vyjádřit poděkování.
Vánoční setkání s představiteli města
Dne 12. prosince 2016 proběhlo v Domově pro seniory Šternberk Vánoční setkání, kterého se
zúčastnili i starosta města Šternberk pan Ing. Stanislav Orság, místostarosta pan Michal Oborný a
ředitelka příspěvkové organizace Sociální služby Šternberk Mgr. Hana Dvorská. Všichni výše
zmínění popřáli klientům domova šťastné a pohodové svátky a v novém roce především zdraví.
Akce se dále nesla ve vánočním duchu. Pro účastníky bylo připraveno bohaté pohoštění a klientům
byly předány vánoční balíčky.
Hudební vystoupení pana Korhoně a pana Zapletala
Dne 13. prosince 2016 se uskutečnilo tolik očekávané opětovné setkání s hudebníky panem
Korhoňem a panem Zapletalem. Atmosféra byla od začátku výborná. Obyvatelé domova si předem
připravili seznam skladeb, které mají rádi a které si mohli za doprovodu hudby zazpívat a někdy i
zavzpomínat na časy minulé. A protože jsme domovem, kde převažuje dámská společnost, došlo i
na dámskou volenku.
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Vánoční setkání s hudebníky
Dne 14. prosince 2016 přijali pozvání do Domova pro seniory Šternberk hudebníci pod taktovkou
pana Jiřího Sovy. Zahráli a zazpívali klientům domova vánoční písně a koledy, čímž se jim podařilo
navodit příjemnou vánoční atmosféru. Tímto bychom vystupujícím chtěli poděkovat za příjemně
strávené chvíle.
Policisté rozdávali radost v domově pro seniory
Policisté Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje předali v pátek 2. prosince klientům
Domova pro seniory Šternberk, Na Valech 14 vánoční hvězdy. Zakoupením vánočních hvězd
policisté finančně podpořili těžce nemocné děti léčené na hemato-onkologickém oddělení ve
Fakultní nemocnici Olomouc. Vánoční hvězdy - symbol Vánoc - následně za přítomnosti zástupců
televizního studia TV Morava předali našim seniorům a popřáli jim krásný adventní čas. Nechyběla
ani beseda s přítomnými policisty.

Azylový dům – Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni, Dalov 72
LISTOPAD
Promítání pohádky
V pondělí 14. listopadu 2016 se děti z Azylového domu v Dalově společně dívaly na pohádku
„Zootropolis“. Použili jsme velké plátno, děti byly nadšené!
Pečení trubiček
V úterý 22. listopadu a ve středu 23. listopadu se v Azylovém domě pod vedením pracovnice
v sociálních službách paní Venduly Voráčové pekly a plnily sladké trubičky.
PROSINEC
Výroba adventních věnců
V sobotu 3. prosince 2016 si v azylovém domě mohli rodiče s dětmi vyrobit adventní věnec podle
svých představ, kterým si mohli zútulnit svůj byt nebo jím ozdobit dveře.
Mikuláš v azylovém domě
V pondělí 5. prosince 2016 zavítala do Azylového domu v Dalově vzácná návštěva, a to samotný
Mikuláš s andělem a čerty. Dětem přinesl sladkou odměnu, ale nejdříve si se všemi dětmi
promluvil, pochválil je a také upozornil, v čem se mají v dalším roce zlepšovat.
Vánoční strom splněných přání 2016
Ve čtvrtek 22. prosince 2016 se v azylovém domě za přítomnosti zástupců Města Šternberka
uskutečnilo předávání vánočních dárečků dětem v rámci tradiční akce Vánoční strom splněných
přání. Děti si namalovaly a napsaly svá vánoční přání, která poté visela v obálkách na vánočním
stromečku v Expozici času. Každý kdo chtěl děti obdarovat, si zde mohl obálku vyzvednout a dárek
zakoupit. Všechny dárečky našly svého majitele a rozzářily tak oči všem dětem. Slavnostní
předávání bylo pro děti zpestřeno zábavným vánočním programem, který zajistila paní Lena
Banszel Freyová. Pro všechny návštěvníky programu byla připravena ke zhlédnutí vernisáž
fotografií z Azylového domu v Dalově paní Šárky Orságové.
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Ostatní akce organizace
LISTOPAD
Vánoční jarmark v Domě s pečovatelskou službou
Vůně jehličí a punče, vonící občerstvení, potichu hrající koledy, chvojím nazdobené věnce a
vystavené výrobky… k tomu dobrá nálada a atmosféra… tak vypadal Vánoční jarmark, který
proběhl v prostorách haly Domu s pečovatelskou službou na Komenského 40 ve dnech
21. a 22. listopadu. Pro návštěvníky byl připraven horký punč a drobné občerstvení. A pro děti byl
připraven koutek plný zábavy, kde si mohly hrát a malovat, zatímco si jejich rodiče a prarodiče
prohlíželi výrobky klientů sociálních služeb. Výrobků byla opravdu spousta – nazdobené vánoční
věnce, hvězdy, andělé, náramky z paměťového drátu, šité vánoční dekorace či svíčky, a spousta
dalšího. Výtěžek jarmarku byl určen na další výrobní materiál pro klienty zájmového klubu a klienty
azylového domu.
Vánoční jarmark se stane novou tradicí příspěvkové organizace Sociální služby Šternberk, určitě
proběhne i v roce 2017, a to těsně před začátkem adventu.
Zasedání stravovací komise
Dne 20.12.2016 proběhlo 10. zasedání Stravovací komise, na kterém byli přítomni pracovníci i
klienti organizace Sociální služby Šternberk, p.o. a pracovníci firma Scolarest, s.r.o.. Na schůzce
byly řešeny připomínky klientů týkající se kvality stravy. V současné době jsou klienti organizace
z domova pro seniory i z pečovatelské služby s kvalitou dodávané stravy spokojenější, více si
pochvalují i víkendovou stravu. Poděkování patří firmě Scolarest, s.r.o. za to, že napekli vánoční
perníčky pro klienty domova pro seniory a tím jim zpestřili předvánoční atmosféru.
Vánoční setkání v DPS
Dne 23. listopadu 2016 se konalo předvánoční setkání obyvatel Domu s pečovatelskou službou
s místostarostou města Michalem Oborným v prostorách haly na Komenského 40. Vánoční setkání
zahájila ředitelka organizace Sociální služby Šternberk, p.o. Mgr. Hana Dvorská a místostarosta
města pan Michal Oborný, kteří všem přítomným účastníkům popřáli krásné Vánoce a šťastný
nový rok. Mgr. Hana Dvorská informovala účastníky setkání o připravovaném projektu Domov pro
seniory Šternberk, Opavská 2, 4. Pro účastníky vánočního setkání bylo nachystané pohoštění
v podobě zákusků, chlebíčků, punče a různých druhů káv. Do vánoční atmosféry všechny přítomné
naladily vánoční koledy, které zazpívaly paní Martina Horňáková, Ivana Vohralíková a Ivana
Vaňáková. Na vánočním setkání byla hojná účast obyvatel DPS, kteří se při této příležitosti mohli
pozdravit a potkat s přáteli, popovídat si a příjemně se vánočně naladit.
Předvánoční setkání Klubu seniorů s představiteli města
Starosta města pan Ing. Stanislav Orság a místostarosta města pan Michal Oborný přijali pozvání
předsedkyně Klubu seniorů paní Jarmily Patákové k předvánočnímu setkání v Restauraci Jakoby
(Fialka), které se konalo 14. prosince 2016. Paní Patáková hostům přiblížila činnost Klubu seniorů,
jeho historii i plány do budoucna.

Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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ROZHOVOR S MGR. LIBOREM ŠAMŠULOU

O rozhovor jsme požádali velitele Městské policie Šternberk pana Mgr. Libora
Šamšulu. Chtěli jsme se dozvědět více o projektu „Volám v tísni“, který spočívá
v tom, že si lidé pomocí malého zařízení, které mohou nosit stále u sebe,
pouhým stisknutím tlačítka přivolají pomoc strážníků městské policie
odkudkoliv na území města. Strážníci na služebně okamžitě určí
přesnou polohu volající osoby, vyslaná hlídka prověří situaci a provede další
potřebné úkony, například přivolá lékaře.
Předání prvních tlačítek proběhlo 31. října 2016. Zeptali jsme se proto velitele Městské policie na
první zkušenosti s provozem těchto zařízení.
1.

Pane veliteli, kolik tlačítek jste občanům již rozdali? Máte ještě nějaká tlačítka k dispozici?

Rozdali jsme všech 25 tísňových tlačítek, která jsme objednali do první části projektu. V současné
době je tedy kapacita vyčerpána, nicméně registrujeme další zájemce, kteří žádají o zařazení do
projektu. Po nashromáždění většího počtu žádostí požádáme Radu města Šternberka o schválení
rozšíření služby.
2.

Jak se tento systém osvědčil v praxi? Zaznamenali jste již nějaký výjezd?

Systém je v plném provozu, z technického hlediska dobře fungují všechny jeho součásti. S každým
uživatelem tísňového tlačítka bylo realizováno individuální proškolení a opětovné vysvětlení
funkce systému. Za dobu, kdy je služba v provozu, registrujeme jeden ostrý tísňový signál, kdy
držitel jej užil z důvodu náhlého zhoršení zdravotního stavu, neboť si nebyl schopen telefonem
přivolat lékařskou pomoc. Strážníci po obdržení tísňového signálu obratem na místo vyjeli a
volajícímu seniorovi poskytli nezbytnou pomoc, včetně přivolání lékařů.
3.

Kde jsou uschovány klíče od bytů či domů, které Vám občané svěřili?

Klíče budou uschovány a zajištěny v objektu Městské policie.

4.
Máme zkušenost, že občané se mnohdy ostýchají tlačítko stisknout, nechtějí nikoho
obtěžovat, a nebo také nedokáží vyhodnotit, kdy jsou již v ohrožení – například agresivním
sousedem, partnerem či dokonce vlastní rodinou. Co byste jim poradil?
Tak jak jsem výše uvedl, s každým uživatelem tísňového tlačítka byl realizován individuální pohovor
o využívání služby. V této souvislosti také byli uživatelé ubezpečeni o tom, že se v žádném případě
nemusejí obávat tísňové tlačítko aktivovat v jakémkoliv případě, kdy budou ohroženi na životě,
zdraví nebo majetku. Tísňové tlačítko je tedy nutno použít vždy, když ohrožení hrozí nebo trvá tak,
aby Městská policie mohla zakročit rychle a efektivně.
Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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FOTOPŘÍLOHA

Vánoční jarmark v DPS

Vánoční jarmark v DPS

Vánoční jarmark v DPS

Předvánoční setkání v DPS

Předvánoční setkání v DPS

Mikuláš v Azylovém domě v Dalově

Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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Vánoční strom splněných přání v Azylovém
domě v Dalově

Vánoční strom splněných přání v Azylovém domě
Dalově - nadílka

Předvánoční setkání Klubu seniorů ve Fialce

Předávání dárků od představitelů města
obyvatelům domova pro seniory

Vánoční hvězdy od Policie ČR v domově pro
seniory

Z předvánoční akce v domově pro seniory

Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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ZÁBAVA
TRÉNINK PAMĚTI
Doplňte druhého známého do dvojice:
panna

a

…………………………………

Libuše

a

…………………………………

Hurvínek

a

…………………………………

Vochomůrka a

…………………………………

Emanuel

a

…………………………………

Šárka

a

…………………………………

Petr

a

…………………………………

Manka

a

…………………………………

Štaflík

a

…………………………………

Simonová

a

…………………………………

Oldřich

a

…………………………………

Julie

a

…………………………………

Werich

a

…………………………………

Mařenka

a

…………………………………

Mach

a

………………………………… .

Zapamatování obrázků – procvičování krátkodobé paměti:
Po dobu 2 minut pozorujte následující tabulku a snažte se zapamatovat si co nejvíce zakreslených
obrázků. Po 2 minutách tabulku zakryjte a v pravé části listu se pokuste do tabulky do příslušných
políček vepsat, o jaké obrázky se jednalo (obrázky nemusíte kreslit).

KŘÍŽOVKA
Řešení tréninku paměti:
orel, Přemysl, Spejbl, Křemílek, Maková panenka, Ctirad, Pavel, Rumcajs, Špagetka, Chladil,
Božena, Romeo, Voskovec, Jeníček, Šebestová

Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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CO PŘIPRAVUJEME
ROK 2017
Spolupráce se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS)
Stejně jako v roce 2016, bude oblastní pobočka SONS Olomouc poskytovat odborné sociální
poradenství pro osoby se zrakovým postižením. Službu mohou využít lidé ze Šternberka a okolí.
Jedná se o informace a rady k výběru potřebné sociální služby, k systému sociálního zabezpečení a
v oblasti rehabilitačních a kompenzační pomůcek. Poradenství je zdarma a je k dispozici v učebně
na Komenského 40, každé první úterý v měsíci od 8:30 do 10:30.
ROK 2017 – 15 té výročí vzniku organizace 2002 - 2017
Plán akcí
Organizace Sociální služby Šternberk, p.o. oslaví v roce 2017 patnácté výročí svého založení. Při
této příležitosti je pro klienty připraveno několik doprovodných akcí včetně speciálního loga, které
toto jubileum symbolizuje. Například 18. května 2017 se bude konat pro klienty organizace
Společenské odpoledne v Kulturním domě, dále bude organizace vydávat speciální číslo Retro
Zpravodaje s informacemi o organizaci a starými fotkami dokumentujícími vývoj organizace a
v neposlední řadě bude mít i letošní Dětský den v Dalově při příležitosti výročí organizace bohatší
program. Podrobnější informace naleznete v příštím čísle zpravodaje či na webových stránkách
organizace.

PODĚKOVÁNÍ
PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC PŘI ODKLÍZENÍ SNĚHU
Ředitelka organizace děkuje všem zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům, taktéž
obyvatelům Domů s pečovatelskou službou za pomoc při odklízení sněhu z celého areálu. Jde o
práci nesmírně záslužnou, ale také neobyčejně těžkou.
Zároveň bychom rádi upozornili všechny obyvatele DPS, že není v našich silách, odklízet sníh
celodenně, zvláště, pokud jde o sněžení mimo naši hlavní pracovní dobu, o víkendech a svátcích, o
kalamitních stavech nemluvě.
Doporučujeme v takových dnech omezit vycházení z bytu na minimum a raději využít našich služeb
nebo pomoci rodiny či blízkých.
PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTI SCOLAREST, s.r.o.
Příspěvková organizace Sociální služby Šternberk by touto cestou chtěla poděkovat společnosti
Scolarest, s.r.o. za to, že Domovu pro seniory Šternberk věnovala vyhřívací vozík na servírování
stravy pro obyvatele domova. Velmi se tím zlepšila kvalita jídla a zjednodušila práce našim
zaměstnancům.
PODĚKOVÁNÍ PANU TOMÁŠI LOUTOCKÉMU ZA ZIMNÍ FOTOGRAFIE BUDOV ORGANIZACE
Ředitelka organizace Sociální služby Šternberk by touto cestou chtěla poděkovat panu Tomáši
Loutockému za pořízení krásných fotografií vánočně vyzdobených budov organizace. Moc si jeho
nezištné podpory vážíme. Děkujeme.
Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE
ZMĚNY V ORGANIZACI SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK, P.O.
Organizace Sociální služby Šternberk poskytuje od 1.1.2017 několik zájmových klubů, které jsou
zpoplatněny, kromě Tréninku paměti a Klubu seniorů, které jsou poskytovány zdarma. Platba
za docházku do klubu je hrazena vždy dopředu a případné absence jsou zohledněny v nižší ceně
kurzu i délce kurzu.
Název
Platba
Den
Klub práce s PC a internetem
500 Kč/5 měsíců
Středa
1 x týdně
Klub ručních dovedností
300 Kč/5 měsíců
Pondělí
1 x týdně
Trénink paměti
bezplatný
Úterý
1 x 14 dní
Aktivizační cvičení pro seniory
300,-Kč/3 měsíce
Středa
1 x týdně
Jóga pro zdraví
200,-Kč/3 měsíce
Pondělí
1 x týdně
Klub seniorů
bezplatný
Středa
1 x týdně
Senioři, kteří mají zájem získat více informací o podmínkách poskytování zájmových klubů, nebo se
chtějí do některého ze zájmových klubů přihlásit, mohou přijít přímo do sídla organizace
na adresu Komenského 40, 785 01, Šternberk nebo se obrátit na vedoucí Ambulantních služeb
Mgr. Martinu Kučerovou na tel. 585 013 672, e-mail: kucerova@socialnisluzby.cz.
Zároveň jsme otevření nové skupince seniorů, která by měla zájem založit Klub seniorů II.
Úřední hodiny Ambulantních služeb:
Pondělí:
9,00 – 15,00 hod.
Středa:
9,00 – 15,00 hod.
DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU A ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK
Důležité informace pro obyvatele areálu Domů s pečovatelskou službou (dále jen DPS)
Vzhledem k občasně se vyskytujícím událostem v areálu DPS týkajících se toho, že obyvatel
jednoho z bytů neotvírá dveře nebo ostatní obyvatelé bytů mají podezření, že by někdo mohl být
v ohrožení života, pokládá příspěvková organizace Sociální služby Šternberk za důležité seznámit
všechny obyvatele s tím, jaké má možnosti při řešení těchto situací. Obyvatelé DPS se dělí na dvě
skupiny.
První skupinu tvoří obyvatelé DPS, kteří jsou zároveň i klienty Pečovatelské služby. Mají uzavřenu
Smlouvu o poskytování pečovatelské služby, v rámci které uvedli kontakty na své blízké osoby.
Tyto blízké osoby pak mohou být kontaktovány při mimořádných situacích, jako může být právě
podezření, že někdo ve svém bytě může být v ohrožení života.
Pokud klient předal na základě Protokolu o převzetí klíčů klíč od svého bytu, mohou jej pracovníci
pečovatelské služby v této mimořádné situaci použít. Vše je uskutečněno dle pravidel pro použití
těchto klíčů, klienti jsou s pravidly srozuměni a souhlasí s nimi.
Zde je ještě potřeba zdůraznit, že pečovatelky navštěvují každého uživatele dle jeho potřeb. To
znamená, že některé klienty navštěvují 3x denně, jiné zase 1x týdně a někoho pouze navštíví při
předání oběda. V době mezi jednotlivými návštěvami pečovatelská služba neodpovídá za změny
nebo zhoršení zdravotního stavu klientů.
Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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Druhou skupinu obyvatel DPS tvoří lidé, kteří nemají uzavřenu Smlouvu o poskytování
pečovatelské služby. O těchto obyvatelích nemá příspěvková organizace Sociální služby Šternberk
žádné informace, které by mohla použít v případě podezření na ohrožení života. Pracovníci tyto
obyvatele nenavštěvují, nemají k dispozici kontakty na blízké osoby, ani klíče od bytu a jedinou
možností řešení této situace je zavolat záchranné složky, které mohou na náklady obyvatele bytu
vyrazit dveře. U obyvatel, kteří nejsou klienty Pečovatelské služby, není možné převzít klíče od
bytů ani kontakty na blízké osoby. Tito obyvatelé žijí v areálu DPS stejně jako ostatní senioři ve
Šternberku, kteří jsou odkázání pouze na sebe nebo své blízké osoby.
Příklady z praxe:
1. Muž žijící v areálu DPS, klient Pečovatelské služby - měl domluvenou návštěvu pečovatelky na
určitý čas, ale nereagoval na zvonění pečovatelky. Informace byla předána sociálním
pracovníkům, kteří se nejdříve pokusili kontaktovat klienta, protože nereagoval, ihned
kontaktovali blízké osoby, které klienta navštívily v jeho bytě a zjistily, že potřebuje lékařskou
pomoc. Po návratu z hospitalizace předal klient na základě Protokolu o převzetí klíčů
pracovníkům pečovatelské služby klíč, aby jej v případě znovu opakující se situace opět mohli
použít.
2. Žena žijící v areálu DPS, klientka Pečovatelské služby – tato klientka využívala pouze dovoz
obědů ve všední dny. V pátek v poledne jí byl pracovníky pečovatelské služby osobně předán
oběd a další návštěva proběhla až v pondělí v poledne při předání dalšího oběda. Jelikož
klientka nereagovala na zvonění u dveří, proběhl neúspěšný pokus kontaktovat ji telefonicky.
Protože při sjednávání služby předala klientka pracovníkům pečovatelské služby klíč od bytu
pro tyto mimořádné situace, pracovníci jej použili a zjistili, že klientka ve svém bytě bohužel
zemřela.
3. Žena žijící v areálu DPS, nebyla klientkou Pečovatelské služby – ostatní obyvatelé DPS
pracovníka upozornili, že mají podezření, že je obyvatel ve svém bytě v ohrožení života a že jej
dlouho neviděli. V takové situaci pracovník nemá žádné možnosti, jak si ověřit, že je obyvatel
v pořádku a neodjel třeba jen do lázní nebo k rodině nebo že je hospitalizovaný. Obyvatelé DPS
mohou zavolat záchranné složky, které mohou na náklady obyvatele i vyrazit dveře od bytu.
4. Muž žijící v areálu DPS, nebyl klientem Pečovatelské služby – tento obyvatel byl spatřen
pracovníkem pečovatelské služby na chodbě jednoho z domů. Seděl na schodech a obličej měl
od krve, protože těsně předtím upadl. Pracovník mu nabídl pomoc při doprovodu od bytu a
zavolal z telefonu obyvatele blízkou osobu, která se o něj poté postarala.
Tímto článkem chce příspěvková organizace Sociální služby Šternberk nastínit všem obyvatelům
DPS náhled na svou práci a možnosti řešení těchto situací, aby měli obyvatelé pochopení, že ne
vždy je v silách pracovníků každému poskytnout pomoc, zvláště v situacích, kdy obyvatelé DPS
nemají s příspěvkovou organizací Sociální služby Šternberk nic společného.
ELEKTRONICKÁ POKLADNA V ORGANIZACI
Od 1. ledna 2017 funguje v recepci na Komenského 40 a na odloučených pracovištích v Domově
pro seniory Na Valech a v Azylovém domě v Dalově, pokladna v elektronické podobě. Vystavované
pokladní doklady nejsou již vypisovány ručně, ale jsou vytisknuté z tiskárny. Tato novinka
významně ulehčí práci zaměstnancům v pokladně a také bude přínosem pro naše klienty, pro které
budou nové pokladní doklady přehlednější a čitelnější.
Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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Ceník úkonů pečovatelské služby platný od 1. 8. 2016
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI - název úkonu

Všední dny

Víkendy, svátky

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1a
2a
3a
4a

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních
pomůcek
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
ve vnitřním prostoru
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

110,- Kč/hod.

120,- Kč/hod.

110,- Kč/hod.

120,- Kč/hod.

110,- Kč/hod.

120,- Kč/hod.

110,- Kč/hod.

120,- Kč/hod.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1b

Pomoc při úkonech osobní hygieny

2b
3b

110,- Kč/hod.

120,- Kč/hod.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

110,- Kč/hod.

120,- Kč/hod.

Pomoc při použití WC

110,- Kč/hod.

120,- Kč/hod.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1c

Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální
výživy a potřebám dietního stravování

2c

Dovoz nebo donáška jídla

3c

Pomoc při přípravě jídla a pití

110,- Kč/hod.

120,- Kč/hod.

4c

Příprava a podání jídla a pití

110,- Kč/hod.

120,- Kč/hod.

62,-Kč/oběd

65,-Kč/oběd

13,- Kč/úkon

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
1d
2d
3d
4d
5d
6d
7d

1e

Běžný úklid a údržba domácnosti
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti,
např. sezonního úklidu, úklidu po malování
Donáška vody
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva,
údržba topných zařízení.
Běžné nákupy a pochůzky
Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení
a nezbytného vybavení domácnosti

110,- Kč/hod.

120,- Kč/hod.

.
130,-Kč/hod.

---

110,- Kč/hod.

120,- Kč/hod

110,- Kč/hod.

120,- Kč/hod

110,- Kč/hod.

---

115,- Kč/úkon

---

Praní a žehlení prádla, popř. jeho drobné opravy

60,- Kč/kg
opravy 60,- Kč/hod.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři
a doprovod zpět

110,- Kč/hod.

---

---
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2e

Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení,
zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a
instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět

Zajištění úkonů 2 pracovníky

---

130,-Kč/hod.

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI (činnosti poskytované
nad rámec základních činností) – název úkonu

1.

110,- Kč/hod.

Připomenutí užití léků
Odvoz autem – Šternberk a místní části

130,-Kč/hod.

Všední dny
Všední dny

110,-Kč/hod.

Víkendy, svátky

120,-Kč/hod.

tam 50,- Kč/úkon

zpět 50,- Kč/úkon

2.
pouze s doprovodem druhé osoby (pečovatelka)

+ doprovod

Odvoz autem – mimo území města

110,- Kč/hod.

9,- Kč/km

3.
pouze s doprovodem druhé osoby (pečovatelka)

+ doprovod 110,- Kč/hod.

4.

Mytí jídlonosiče

10,- Kč/úkon

5.

Zapůjčení jídlonosiče

6.

Pomoc při jednání s úřady

120,-Kč/hod.

7.

Zajištění úhrad za poskytování pečovatelské služby

15,-Kč/úkon

5,-Kč/úkon

Ceník poskytovaných ošetřovatelských zdravotních výkonů
ve Středisku ošetřovatelské péče mimo ordinaci lékaře
Název výkonu

Cena výkonu

1

Odběry krve a ostatního biologického materiálu
včetně pomůcek a transportu do laboratoře

70 Kč

2

Aplikace injekcí i.m.,s.c., včetně pomůcek a materiálu

50 Kč

3

Měření krevního cukru glukometrem

30 Kč

4

Orientační vyšetření moči lakmusovým papírkem

20 Kč

5

Měření TK + P / krevního tlaku + pulsu /

20 Kč

6

Zajištění receptů

30 Kč

7

Příprava léků

10 Kč

8

Příprava léků do dávkovače týdenní

jednorázová

40 Kč
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE ORGANIZACE :
Ředitelka organizace Mgr. Hana Dvorská

Ambulantní služby

Telefon:

585 002 125

Mobil:

777 781 436

Email:

dvorska@socialnisluzby.cz

Mgr. Martina Kučerová
Zástupce ředitelky pro sociální věci, vedoucí Ambulantních služeb

Terénní služby

Telefon:

585 002 454

Mobil:

775 381 479

Email:

kucerova@socialnisluzby.cz

Zdena Frolová, DiS.
Zástupce ředitelky pro zdravotní péči a provoz, vedoucí Terénních služeb:

Pobytové služby

Telefon:

585 000 706

Mobil:

777 781 437

Email:

frolova@socialnisluzby.cz

Mgr. Radka Janišová
Vedoucí Pobytových služeb:

Recepce

Telefon:

585 013 784, 585 002 582

Mobil:

777 781 449

Email:

janisova@socialnisluzby.cz

Jana Štefková
Telefon:

585 013 672

Email:

info@socialnisluzby.cz
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TERÉNNÍ SLUŽBY - Zaměstnanci terénních služeb organizace Sociální služby Šternberk, p.o.
Šternberk, tel.: 585 002 125, dvorska@socialnisluzby.cz .

Zdena Frolová, DiS.
Bc. Natálie Bělajevová
vedoucí Terénních služeb
sociální pracovnice
TERÉNNÍ SLUŽBY - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – Pracovníci v sociálních službách (pečovatelky/pečovatelé)

Věra Adamíková

Lenka Fröhlichová

Renata Půčková

Radka Studená

Alena Gottwaldová

Miroslava Novotná

Andrea Pohanková

Radka Svobodová

František Šnorich

Miloslava Špičková

Antonín Neplech
Martina Vachová
TERÉNNÍ SLUŽBY - STŘEDISKO OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE – Všeobecné (zdravotní) sestry

Miroslava Zeidlerová
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Zuzana Hodsdon, DiS.

Daniela Maléřová

Kateřina Mrkvová, DiS. Dagmar Pokorná

Petra Vašenková

