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1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ORGANIZACE
Vážené dámy, vážení pánové,
dovoluji si Vám předložit výroční zprávu organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace za rok
2021.
Velká část roku 2021 se bohužel ještě stále nesla ve znamení pandemie Covidu 19. Poděkování tak úvodem
patří především zaměstnancům organizace, kteří napříč všemi profesemi ani jednou při výkonu svých
pracovních povinností nezaváhali a s neustálým pozitivním myšlením, optimismem a vysokou profesionalitou
čelili nepříznivé době.
Druhá polovina roku 2021 nám ale také umožnila obnovit některé činnosti, zejména zájmové kuby pro seniory
a kluby seniorů. Také jsme jako jedni z prvních a také jedni z posledních troufale a odvážně uspořádali náš
tradiční Vánoční jarmark. Hned na druhý den vláda České republiky tyto aktivity zakázala. Slavnostního
rozsvěcení Vánočního stromu ve dvoře areálu DPS se zúčastnilo i tak velké množství návštěvníků. Tato akce
stala nejúspěšnější propagační akcí organizace a bude i nadále jednou z priorit organizace i v dalších letech.
V roce 2021 jsme naši práci obohatili o mnoho profesních úspěchů. Sociální služby Šternberk se podílely na
významné dvoudenní celokrajské akci Setkání 4 krajů – poskytovatelů sociálních služeb při Asociaci
poskytovatelů sociálních služeb ČR v Hotelu Dlouhé stráně, které se zúčastnilo 120 poskytovatelů. Ve
Šternberku se celkem 60 zástupců terénních služeb zúčastnilo profesního setkání v Expozici Času. Díky podpoře
zřizovatele jsme mohli dovybavit Domov pro seniory Šternberk transportním lůžkem, které umožní imobilním
klientům trávit chvíle venku před domovem. Doplnili jsme špičkové přístroje na čištění a desinfekci vzduchu.
Těší nás poptávka a zájem o Všech našich 14 zájmových klubů pro seniory, fungují již více než 16 let, což je pro
nás významnou zpětnou vazbou o tom, že jsou kluby na místě a potřeba.
V roce 2021 jsme rovněž velmi podporovali rozvoj terénních služeb organizace, zaměstnanci si soustavně
prohlubovali svoji kvalifikaci, absolvovali různá odborná školení a stáže. Vedení organizace se trvale snaží
zkvalitňovat také jejich materiálně technické zabezpečení.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem našim klientům za jejich přízeň, je pro nás závazkem a také motivací
k neustálému rozvoji a zkvalitňování sociálních služeb, jež naše organizace poskytuje.
Nejen za sebe, ale i za všechny zaměstnance, přeji krásný rok 2022.

Mgr. Hana Dvorská, MBA
ředitelka organizace
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2. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
Poslání organizace
Posláním organizace je poskytovat pomoc a podporu zejména 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. Služby naší organizace především zajišťují
možnost co nejdéle setrvat ve známém domácím prostředí a možnost zapojit se do běžného života společnosti
v co nejvyšší možné míře.
V případech, kdy to pak stav osob dále neumožňuje a není již ani v silách rodiny se plnohodnotně o takového
člověka postarat, nabízíme další péči v pobytovém zařízení.
Organizace nabízí seniorům příležitost k setkávání se, získávání potřebných a zajímavých informací a udržování
dobré psychické i fyzické kondice prostřednictvím zájmových činností.
Samozřejmostí u každé naší služby je zajištění důstojného prostředí a zacházení při dodržení standardů kvality
sociálních služeb.
Zásady poskytování sociální služby
•
•
•
•
•
•
•

individuální přístup - respektování přání, požadavků a vůle uživatele
rovnost - stejný přístup ke všem uživatelům, nepodporování předsudků
pružnost - bezodkladná reakce na vzniklé situace a změny, které nastanou při poskytování sociálních
služeb
mlčenlivost - zachování mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisejí s poskytováním sociální
služby
podpora zdraví uživatele - nepodporování takové sociální služby a činností, které by mohly ohrozit
zdravotní stav uživatele nebo poškodit jeho zdraví
bezpečnost - poskytování služby s ohledem na bezpečnost uživatele a na ochranu jeho majetku a zdraví
podpora ochrany práv uživatele - podpora ochrany práv uživatele v situacích, při kterých může docházet
k jejich porušování

3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI
Název:
Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace
Zastoupená: Mgr. Hanou Dvorskou, MBA, ředitelkou organizace
Sídlo:
Komenského 388/40, 785 01, Šternberk
Telefon:
585 013 672
E-mail:
socialnisluzby@socialnisluzby.cz
Webové stránky: www.socialnisluzby.cz

Organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem
je město Šternberk. Organizace byla založena 1. 1. 2002.
Organizace poskytuje tyto registrované sociální služby:
• Domov pro seniory
• Pečovatelská služba
Žádosti o poskytování výše uvedených sociálních služeb jsou k dispozici přímo na adrese dané sociální služby,
dále v sídle organizace na adrese Komenského 388/40 ve Šternberku, na internetových stránkách organizace
www.socialnisluzby.cz a na Městském úřadu ve Šternberku.
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Součástí organizace jsou dále:
• Středisko ošetřovatelské péče o dospělé
• Ambulantní služby: Zájmové kluby
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Čtenářský koutek
Organizace sídlí v jednom z domů zvláštního určení (DPS). Žádost o byt v DPS lze získat v sídle organizace na
adrese Komenského 388/40 nebo na Městském úřadě Šternberk na Odboru sociálních věcí.

4. PŘEHLED AKTIVIT ZA ROK 2021
Únor
•

Pořízení nového dezinfekčního přístroje Nocospray proti viru Covid-19 do organizace.

Březen
• Pořízení oxygenátoru do domova pro seniory z
grantu Nadačního fondu Tesco a Nadace rozvoje
občanské společnosti v projektu „Vy
rozhodujete, my pomáháme“.
• Oslava Mezinárodního dne žen v organizaci.
• Velikonoční překvapení pro klienty organizace ze
ZŠ U Stadionu v Uničově.

Duben
• Školení s názvem „Paliativní přístup a péče
v sociálních službách – úvod do tématu“ pro pracovníky organizace
• Písničkové odpoledne s triem Ozembóch – online vysílání 1. část v domově pro seniory.
• Pečení velikonočního beránka a duhových muffinů, malování kraslic v domově pro seniory.
• Pořízení nového transportního lůžka do domova pro seniory.

Květen
• Návštěva 1. náměstka hejtmana Mgr. Ivo
Slavotínka ve Šternberku.
• Školení s názvem „Paliativní přístup a péče
v sociálních službách – úvod do tématu“ pro
pracovníky organizace
• Písničkové odpoledne s triem Ozembóch – online
vysílání 2. část v domově pro seniory a v DPS.

Červen
•
•
•
•
•

Letní kavárna pro klienty terénních služeb a obyvatele DPS.
Novinka do mobilních telefonů – mobilní aplikace V obraze.
Účast klientů domova pro seniory na projektu spolku Počteníčko – Křížovkářská liga.
Obnovení setkávání Klubu seniorů II., Klubu ručních dovedností a Klubu společenských her.
Ukázková hodina Tréninku paměti.
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Červenec
• Rozdělení střediska terénních služeb: vedoucí Pečovatelské služby je jmenována paní Lucie
Němečková, DiS. a vedoucí Střediska ošetřovatelské péče paní Daniela Maléřová.
• Pořízení hydraulického chodítka do domova pro seniory z grantu Nadačního fondu Tesco a Nadace
rozvoje občanské společnosti v projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“.
• Hudební vystoupení pro klienty domova pro seniory.
Srpen
•
•

Písničkové odpoledne s Martinem Krulichem s názvem „Hudební cesta časem“ pro klienty organizace.
Zakoupení transportního lůžka do domova pro seniory.

Září
•
•
•
•

Říjen
•
•
•
•

Vzdělávací workshop v Polsku ve dnech 16.17.9.2021.
Zahájení provozu zájmových klubů střediska
Ambulantní služby.
Školení s názvem „Základy aktivizace klientů
s pomocí prvků zahradní terapie“ pro pracovníky
organizace.
Tradiční setkání seniorů s představiteli města v
kulturním domě.

Podzimní kavárna pro klienty terénních služeb a
obyvatele DPS.
Dlabání dýní v domově pro seniory – příprava na
Halloween.
Aktivizace s brýlemi na virtuální realitu a výletním
programem společnosti Kaleido v domově pro
seniory.
Výlet Klubu seniorů II. do Brna.

Listopad
• Setkání aktivizačních pracovníků v Domově u
rybníka Víceměřice.
• Rozsvícení adventního věnce v domově pro seniory,
zpívání koled.
• Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 2021 v areálu DPS.
Prosinec
• Účast organizace v projektu Ježíškova vnoučata.
• Oslava vánočních svátků – pečení cukroví,
zdobení vánočních stromků, předvánoční setkání
klientů domova pro seniory a rozdávání dárků.
• Vánoční návštěva představitelů města Šternberka
v domově pro seniory.
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5. POBYTOVÉ SLUŽBY
5.1.

DOMOV PRO SENIORY ŠTERNBERK

Vedoucí domova pro seniory:
Bc. Vendula Roháčová
Domov pro seniory Šternberk
Adresa:
Na Valech 1120/14
785 01 Šternberk
Nepřetržitá
775 381 454
tel. linka:
Mobil:
777 781 449
E-mail:
domovproseniory@socialnisluzby.cz

Poslání
Posláním Domova pro seniory je napomáhat seniorům, kteří mají sníženou schopnost zajistit si své
základní životní a osobní potřeby, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, zvládat běžné věci
při péči o svou osobu a zdraví. Domov pro seniory poskytuje především takovou podporu, která umožňuje
uživatelům co nejdéle udržet stávající úroveň jejich soběstačnosti.
Kapacita: 17 uživatelů
Cílová skupina
• senioři: osoby od 60 let věku, jejichž situace vyžaduje 24 hod. pomoc a podporu jiné fyzické osoby. Tuto
podporu jim není schopna zajistit jejich rodina.
Cíle poskytované služby
• poskytovat podporu a pomoc uživatelům při činnostech, které již samostatně nezvládnou
• podporovat schopnosti a možnosti uživatelů způsobem, jenž jim umožní co nejdéle zachovat stávající
úroveň jejich soběstačnosti
• pomoc a podpora v sociálním začleňování
• podporovat další vzdělávání pracovníků
• poskytovat a vytvářet prostředí a podmínky pro kvalitní poskytování sociální služby
Základní činnosti
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• 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
Zásady poskytování sociální služby
• individuální přístup – respektování přání, požadavků a vůle uživatele
• rovnost – stejný přístup ke všem uživatelům, nepodporování předsudků
• pružnost – bezodkladná reakce na vzniklé situace a změny, které nastanou při poskytování sociální služby
• mlčenlivost – zachovávání mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisejí s poskytováním sociální
služby
• podpora zdraví uživatele – nepodporování takové sociální služby a činností, které by mohly ohrozit
zdravotní stav uživatele nebo poškodit jeho zdraví
7

•
•

bezpečnost – poskytování služby s ohledem na bezpečnost uživatele a na ochranu jeho majetku a zdraví
podpora ochrany práv uživatele – podpora ochrany práv uživatele v situacích, při kterých může docházet
k jejich porušování

HODNOCENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY ZA ROK 2021
Za rok 2021 byla sociální služba domov pro seniory poskytnuta celkem 22 seniorům, kteří mají sníženou
schopnost zajistit si své základní životní a osobní potřeby, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby,
zvládat běžné věci při péči o svou osobu a zdraví. Z celkového počtu uživatelů se jednalo o 19 žen a 3 muže.
Nejvíce uživatelů bylo ve věkové skupině nad 80 let, jednalo se celkem o 14 uživatelů.
V roce 2021 měli všichni uživatelé přiznaný příspěvek na péči, nejvíce uživatelů – celkem 11 - mělo přiznaný
příspěvek na péči ve III. stupni. Všem uživatelům služby je poskytována především taková podpora, která
umožňuje uživatelům co nejdéle udržet stávající úroveň jejich soběstačnosti.
V roce 2021 bylo důvodem ukončení služby u 3 uživatelů úmrtí uživatele, což je dáno i tím, že uživateli domova
pro seniory se již na počátku služby stávají osoby, kteří potřebují největší pomoc a podporu jiné fyzické osoby
v souvislosti se svým zdravotním stavem a sociální situací. Platnou smlouvu o poskytování sociální služby mělo
na konci roku 2021 celkem 17 uživatelů.

Uživatelé

Věková struktura uživatelů

3

8
14

19

Muži

Ženy

Příspěvek na péči

65-80 let

nad 80 let

Způsob ukončení smlouvy

0
8

1

3
1

3
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Ukončení z důvodu úmrtí klienta
I. stupeň

II. stupeň

Ukončení na základě ukončení smlouvy

III. stupeň

IV. stupeň

Dohoda o ukončení smlouvy obou stran

Mezi cíle poskytované sociální služby domov pro seniory patří i podpora dalšího vzdělávání pracovníků a
poskytování a vytváření prostředí a podmínek pro kvalitní poskytování sociální služby, a to jak pro uživatele,
tak pro zaměstnance. Podmínkou kvalitního poskytování sociální služby je i pravidelné vzdělávání zaměstnanců
formou školení, konferencí, stáží, apod. Nezbytné je i zajištění podpory formou supervize. V roce 2021 bylo
8

pro zaměstnance zajištěno několik druhů vzdělávání a došlo ke konkrétním změnám týkajících se zkvalitnění
podmínek a prostředí sociální služby – viz níže.
Další vzdělávání pracovníků
➢ Školení
• Reminiscence
• Hygienické minimum – hygiena potravin
• Paliativní přístup a péče v sociálních službách - úvod do tématu
• Základy aktivizace klientů s pomocí prvků zahradní terapie
• Základy pracovního práva v sociální oblasti
• Zákoník práce - novinky a praktické otázky
• Hygiena a dezinfekce rukou
➢ Stáže
• Odborná stáž v zařízení soc. služeb dle § 111, odst. 2, písm. c) – Centrum sociálních služeb Kojetín,
příspěvková organizace
➢ Konference
• Výzvy, kreativita a úspěch v soc. práci – V. konference
• Dobrovolnictví jako mezigenerační obohacení

Prostředí a podmínky
• 6 laterální lůžka s příslušenstvím (napřimovací hrazda, matrace)
• Generátor ovzduší 2x ks
• Dezinfekce bezkontaktní nástěnná
• Tiskárna Epson kancelář vedoucí DS
• Chodítko čtyřkolové Taurus Basic 2x
• Oxygenátor DeVillbis
• Toaletní sprchová židle 3ks
• Chladnička pro klienty
• Toaletní židle
• Chladnička Zanussi
• Mikrovlnná trouba Sencor
• Bezrtuťový tonometr
• Tonometr digitální Omron
• Bezpečnostní zábrany

6. TERÉNNÍ SLUŽBY
6.1.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Vedoucí Pečovatelské služby:
Lucie Němečková, DiS.
Pečovatelská služba
Adresa:
Komenského 388/40
785 01 Šternberk
Telefon:
585 013 672
Mobil:
777 781 437
E-mail:
ps@socialnisluzby.cz
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Poslání
Posláním Pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu zejména 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
především zajišťuje možnost co nejdéle setrvat ve známém domácím prostředí a možnost zapojit
se do běžného života společnosti.
Kapacita:
a) terénní forma - 300 uživatelů
b) ambulantní forma - 12 uživatelů
Cílová skupina
• senioři
• osoby s tělesným postižením
• osoby s chronickým onemocněním
• rodiny s dětmi, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí
• Pečovatelská sužba je určena uživatelům od 18 let a to především občanům města Šternberka a jeho
místních částí.
Cíle poskytované služby
• poskytovat podporu a pomoc uživatelům při činnostech, které již samostatně nezvládnou
• podporovat schopnosti a možnosti uživatelů způsobem, jenž jim umožní zůstat co nejdéle v přirozeném
prostředí
• pomoc a podpora v sociálním začleňování
• podporovat další vzdělávání pracovníků
• poskytovat a vytvářet prostředí a podmínky pro kvalitní poskytování pečovatelské služby
Základní činnosti
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Zásady poskytování sociální služby
• individuální přístup – respektování přání, požadavků a vůle uživatele
• rovnost – stejný přístup ke všem uživatelům, nepodporování předsudků
• pružnost – bezodkladná reakce na vzniklé situace a změny, které nastanou při poskytování sociální služby
• mlčenlivost – zachovávání mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisejí s poskytováním sociální
služby
• podpora zdraví uživatele – nepodporování takové sociální služby a činností, které by mohly ohrozit
zdravotní stav uživatele nebo poškodit jeho zdraví
• bezpečnost – poskytování služby s ohledem na bezpečnost uživatele a na ochranu jeho majetku a zdraví
• podpora ochrany práv uživatele – podpora ochrany práv uživatele v situacích, při kterých může docházet
k jejich porušování

HODNOCENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ZA ROK 2021
Za rok 2021 byla pečovatelská služba poskytnuta celkem 164 osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby a jsou zároveň v nepříznivé sociální situaci. Z celkového počtu uživatelů se jednalo o 119 žen a 45 mužů.
Nejvíce uživatelů bylo ve věkové skupině nad 80 let, jednalo se celkem o 92 uživatelů. V roce 2021 nebyla
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pečovatelská služba poskytnuta žádné rodině s dětmi, jejichž situace by vyžadovala pomoc jiné fyzické osoby
a zároveň byla v nepříznivé sociální situaci.
Pečovatelská služba poskytuje pomoc a podporu uživatelům zejména prostřednictvím 5 základních činností.
Nejčastější základní činností, kterou pečovatelská služba poskytovala, bylo poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění stravy, nejméně pak bylo poskytováno zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Pečovatelská služba především zajišťuje možnost co nejdéle setrvat ve známém domácím prostředí a možnost
zapojit se do běžného života společnosti. V roce 2021 byl důvodem ukončení služby u 6 uživatelů odchod
do domova pro seniory a u 27 uživatelů úmrtí uživatele.
Smlouvu na vlastní žádost ukončilo 11 uživatelů a ze strany poskytovatele byla smlouvy ukončena
u 2 uživatelů. Platnou smlouvu o poskytování sociální služby mělo na konci roku 2020 celkem 114 uživatelů.

Uživatelé

Věková struktura uživatelů
10

45
62

92

119

Muži

Ženy

Způsoby ukončení smlouvy
1

0 – 26 let

27 – 64 let

65 – 80 let

81 – 100 let

Základní činnosti pečovatelské
služby
35
249

243

7
11

31

131
314

Úmrtí uživatele
Odchod do domova pro seniory
Na vlastní žádost
Ze strany poskytovatele

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
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Mezi cíle poskytované pečovatelské služby patří i podpora dalšího vzdělávání pracovníků a poskytování a
vytváření prostředí a podmínek pro kvalitní poskytování sociální služby, a to jak pro klienty, tak pro
zaměstnance. Podmínkou kvalitního poskytování sociální služby je i pravidelné vzdělávání zaměstnanců
formou školení, konferencí, stáží, apod. Nezbytné je i zajištění podpory formou supervize. V roce 2021 bylo pro
zaměstnance zajištěno několik druhů vzdělávání a došlo ke konkrétním změnám týkajících se zkvalitnění
podmínek a prostředí sociální služby – viz níže.
Další vzdělávání pracovníků
➢ Školení
• Reminiscence
• Hygienické minimum – hygiena potravin
• Co nejdéle doma aneb jak podpořit domácí péči
• Jak pečovat a nevyhořet
• Paliativní přístup a péče v sociálních službách - úvod do tématu
• Základy aktivizace klientů s pomocí prvků zahradní terapie
• Základy pracovního práva v sociální oblasti
• Zákoník práce - novinky a praktické otázky
➢ Stáže
• Odborná stáž v zařízení soc. služeb dle § 111, odst. 2, písm. c) – Centrum sociálních služeb Kojetín,
příspěvková organizace
➢ Konference
• Výzvy, kreativita a úspěch v soc. práci – V. konference
➢ Kurz pro pracovníky v sociálních službách
Prostředí a podmínky
• 7/2021 výmalba kanceláře vedoucí PS
• 10/2021 pořízení 2 ks čteček čárových kódů
• 11/2021 pořízení 4 ks obalů na čtečku
• 11/2021 doplnění vozového parku o 1 automobil

6.2.

STŘEDISKO OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE O DOSPĚLÉ

Vedoucí Střediska ošetřovatelské péče o dospělé:
Daniela Maléřová
Středisko ošetřovatelské péče
Adresa:
Komenského 388/40
785 01 Šternberk
Telefon:
585 013 672
Mobil:
775 381 458
E-mail:
sop@socialnisluzby.cz
Posláním domácí ošetřovatelské péče je zdravotní péče
poskytovaná klientům v jejich vlastním sociálním prostředí. Domácí péče je zaměřena zejména na udržení a
podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka.
Cíle poskytované služby
• zajistit maximální rozsah, dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče
• pomoci klientům, kterým je tato péče poskytována na základě ordinace lékařem, a to v jejich vlastním
sociálním prostředí
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Rozsah zdravotní péče
• Zdravotní péče je zřizována na základě doporučení registrujícího praktického lékaře.
• Je možné ji indikovat i ošetřujícím lékařem, který pacienta propouští z hospitalizace, pouze však na dobu
14 dní.
Ceník služeb
Pokud péči indikuje lékař, je pro klienty zdarma, tyto služby jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami:
• 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
• 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
• 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
• 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
• 213 Revírní bratrská pojišťovna
• 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
• 209 Pojišťovna Škoda
Mimo lékařskou indikaci je možno zřídit službu smluvně dle platného ceníku.
Poskytování kvalitní domácí ošetřovatelské péče vyžaduje i neustále zlepšovat prostředí a podmínky, ve
kterých je péče poskytována a to jak pro klienty, tak pro zaměstnance. Podmínkou kvalitního poskytování
domácí ošetřovatelské péče je i pravidelné vzdělávání zaměstnanců formou školení, konferencí, stáží, apod.
V roce 2021 bylo pro zaměstnance zajištěno několik druhů vzdělávání a došlo ke konkrétním změnám týkajících
se zkvalitnění podmínek a prostředí domácí ošetřovatelské péče – viz níže.
Další vzdělávání pracovníků
➢ Kurz
Duben 2021, Fakultní nemocnice Olomouc - obnovení kurzu pro Domácí parenterální výživu (držitel
tohoto certifikátu může ošetřovat dlouhodobé intravenozní vstupy a podávat parenterální léčbu u
pacientů na DPV).
Prostředí a podmínky
• Vytvoření pracovny pro vedoucí Střediska ošetřovatelské péče na Komenského 40

HODNOCENÍ STŘEDISKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZA ROK 2021
Prostřednictvím domácí ošetřovatelské péče byla poskytnuta zdravotní péče celkem 311 klientům
v jejich vlastním sociálním prostředí. Z celkového počtu klientů se jednalo o 209 žen a 102 mužů. Nejvíce klientů
bylo ve věkové skupině 65 let a více, jednalo se celkem o 299 klientů. Nejvíce klientů mělo Česká průmyslová
zdravotní pojišťovnu, celkem 122 klientů. Všechny výkony provedené domácí péče byly zaměřeny zejména na
udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně
nemocného člověka. Nejčastějším provedeným výkonem byla Ošetřovací návštěva, nejméně pak byl proveden
Nácvik a zaučování aplikace inzulínu.

Klienti SOP

Věková struktura klientů
12

102
209
299

muži

ženy

20-64 let

65 let a více
13

Klienti dle zdravotních pojišťoven
Všeobecná zdravotní
pojišťovna
4

Vojenská zdravotní
pojišťovna

23 1
106

Česká průmyslová
zdravotní pojišťovna

122
55

Oborová zdravotní
pojišťovna
Zdravotní pojišťovna
ministerstva vnitra

Provedené výkony
97
202

1349

1272

602 293

8

18

4506

11492

Ošetřovací návštěva
Lokální ošetření
Odběr biologického materiálu
Výkon v den prac. klidu nebo prac. volna
Aplikace inhalační a léčebné terapie, event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv
Cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů
Ošetření stomií
Zavedení, ukončení domácí péče, administrativní činnost v domácí péči
Nácvik a zaučování aplikace inzulinu
Signální kód - ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stavu
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7. AMBULANTNÍ SLUŽBY
Vedoucí Ambulantních služeb:
Mgr. Martina Ospálková
Adresa:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Komenského 388/40
785 01, Šternberk
585 013 672
775 381 479
as@socialnisluzby.cz

Oddělení Ambulantních služeb zahrnuje:
• Zájmové kluby
• Čtenářský koutek
• Půjčovnu kompenzačních pomůcek

7.1.

ZÁJMOVÉ KLUBY

Posláním ambulantních služeb je poskytovat seniorům příležitost k setkávání se, k získávání potřebných
a zajímavých informací a udržování dobré kondice prostřednictvím zájmových klubů.
Cílová skupina: senioři, kteří jsou občané města Šternberka a jeho místních částí
Cíle ambulantních služeb
• přinášet užitečné informace a podporovat tak soběstačnost a nezávislost klientů
• podporovat psychickou a fyzickou kondici
• podporovat sociální začleňování klientů
• poskytovat a vytvářet prostředí a podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních služeb
Druhy zájmových klubů
• Aktivizační cvičení pro seniory
• Jóga pro zdraví
• Klub kultury
• Klub práce s PC a internetem
• Klub ručních dovedností
• Klub seniorů I.
• Klub seniorů II.
• Klub společenských her
• Klub zpěvu
• Trénink paměti
Cena za zájmové kluby
• s úhradou – Aktivizační cvičení pro seniory, Jóga pro zdraví, Klub práce s PC a internetem, Klub ručních
dovedností
• bez úhrady – Klub kultury, Klub seniorů, Klub společenských her, Klub zpěvu Trénink paměti
Níže uvádíme statistiku zájmových klubů za rok 2021. Na nižší počet klientů mělo v roce 2021 vliv zejména
uzavření všech zájmových klubů v první polovině roku 2021 na základě vládních nařízení v souvislosti s epidemií
Covid-19. Klub seniorů I., který tvoří zejména klienti nad 80 let a více let, se z obav o své zdraví nescházel vůbec.
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KAPACITA

POČET KLIENTŮ ZA ROK 2021

Aktivizační cvičení pro seniory

45

251

Jóga pro zdraví

19

197

Klub práce s počítačem a internetem

18

114

Klub kultury

20

535

Klub ručních dovedností

10

105

Klub seniorů I.

20

0

Klub seniorů II.

20

83

Klub společenských her

10

45

Klub zpěvu

10

24

Trénink paměti

20

192

CELKEM

192

1546

7.2.

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK

Příspěvková organizace Sociální služby Šternberk provozuje Čtenářský koutek již od listopadu roku 2015.
Čtenářský koutek se nachází v hale organizace na Komenského 40 a je určen všem obyvatelům Domu
s pečovatelskou službou a klientům organizace. Součástí koutku je půjčovna knih, k dispozici jsou také noviny
a časopisy umístěné ve stojanu. Knižní fond koutku je průběžně doplňován o zajímavé knihy (knihy zábavné,
naučné, reminiscenční, se seniorskou problematikou, …).
Poslání čtenářského koutku je zprostředkovat uživatelům užitečné informace a zpřístupnit čtenářskou kulturu
přímo v prostředí jejich domova. Využít zázemí organizace a poskytnout příležitost k příjemnému posezení a
setkávání se.
Základní výpůjční doba je 6 měsíců. U novinek a dalších vybraných knih je výpůjční lhůta
1 měsíc. Výpůjčka knih je bezplatná, není potřebná registrace. O provedených výpůjčkách je vedena pouze
evidence. Tituly umístěné na polici s označením „Knihy zdarma“ si mohou zájemci ponechat. Uživatelé mají
k dispozici také noviny a časopisy, které jsou umístěné ve stojanu.
Provozní doba
Po, St:
9:00 – 12:00

7.3.

12:30 – 15:30 hod.

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Půjčovna kompenzačních pomůcek patří pod středisko Ambulantních služeb a je určena pro osoby se
zdravotním postižením a seniory, kteří potřebují okamžitě používat kompenzační pomůcku (např. vozík,
chodítko) a nemají ji k dispozici.
Půjčovna pomáhá překlenout dobu potřebnou k vyřízení žádosti o pomůcku přes zdravotní pojišťovnu, nabízí
zapůjčení pomůcky během opravy vlastní pomůcky, nebo zapůjčí pomůcku na vyzkoušení. Kompenzační
pomůcku si mohou zapůjčit fyzické osoby na základě uzavřené smlouvy o nájmu kompenzačních pomůcek.
Provozní doba Půjčovny kompenzačních pomůcek je každé pondělí a středu v pracovní dny od 7,00 hod. do
15,30 hod. Termín návštěvy je nutné domluvit si předem telefonicky. Mimo uvedenou provozní dobu je
možné domluvit si schůzku se sociální pracovnicí i v jiný pracovní den.
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Seznam a ceník kompenzačních pomůcek je k dispozici na internetových stránkách organizace
www.socialnisluzby.cz a také přímo v sídle organizace na adrese Komenského 40, Šternberk.
V roce 2021 byla Půjčovna kompenzačních pomůcek rozšířena o tyto kompenzační pomůcky:
- Sedačka na vanu s madlem
- Sedačka do vany otočná
- Křeslo do sprchy skládací
V roce 2021 bylo celkem 48 platných smluv o nájmu kompenzačních pomůcek, z toho bylo celkem 42 nově
uzavřených smluv.

8. ZRAVODAJ ORGANIZACE
Příspěvková organizace Sociální služby Šternberk vydává již od toku 2015
Zpravodaj organizace určený pro interní potřebu organizace, to znamená
pouze pro klienty organizace. Dosud bylo vydáno celkem 17 čísel
Zpravodaje a pravidelně vycházejí každý rok 4 čísla a to vždy v únoru,
květnu, srpnu a listopadu v daném kalendářním roce.
Každé číslo Zpravodaje je vždy věnováno konkrétní službě či tématu
souvisejícím s chodem a fungováním organizace. Pravidelně také
oslovujeme zástupce z řad organizace, představitele Města Šternberka či
další spolupracující subjekty, aby svým úvodním slovem potěšily klienty
organizace a poskytli jim zajímavé či aktuální informace. Ve Zpravodaji
nechybí ani ohlédnutí za událostmi v organizaci a informace o akcích,
které připravujeme. Oblíbené jsou i fotografie z akcí či trénink paměti.
K celkové podobě Zpravodaje přispívají i klienti svými příspěvky,
připomínkami či podněty.
Náklad Zpravodaje je přibližně 200 ks.

9. FACEBOOK A WEBOVÉ STRÁNKY ORGANIZACE
Příspěvková organizace Sociální služby Šternberk založila v roce 2018 své facebookové stránky, na kterých
naleznou všichni zájemci aktuální a zajímavé informace. Tyto stránky se staly pro mnoho občanů hlavním
zdrojem našich informací.
Dalším zdrojem informací jsou webové stránky organizace na adrese www.socialnisluzby.cz. Na webových
stránkách jsou informace o všech sociálních a dalších službách, které organizace poskytuje. Ke stažení jsou
důležité dokumenty pro zájemce o služby a dále kontakty na zaměstnance jednotlivých středisek. Stránky je
možné přepnout do zjednodušené verze pro seniory, jsou vybaveny i funkcí Přečíst nahlas, která umožňuje
přečtení vybraného textu.
Na webové stránky byla doplněna Mobilní aplikace V OBRAZE, kterou si může každý zdarma stáhnout do svého
mobilního telefonu. Tato aplikace pak pravidelně informuje uživatele o nejnovějším dění v organizaci.
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10.FOTOGALERIE
10.1. DOMOV PRO SENIORY ŠTERNBERK

Velikonoce v domově pro seniory

Příprava na Halloween v domově pro seniory

Online vystoupení v domově pro seniory

Předvánoční setkání s představiteli města

10.2. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
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Podzimní výzdoba v DPS

Podzimní kavárna

10.3. AMBULANTNÍ SLUŽBY

Klub seniorů II.

Klub společenských her

Trénink paměti

Klub ručních dovedností

19

10. SCHÉMA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK
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11. EKONOMICKÉ UKAZATELE ZAŘÍZENÍ ZA ROK 2021
11.1. ROZVAHA K 31. 12. 2021

21

22

23

24

25

11.2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2021

26

27

28

11.3. PŘEHLED PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ – ROK 2021
Přehled pracovních úvazků k 31. 12. 2021

Ředitelka
Ekonomické a provozní oddělení
Vedoucí Ekonomického a provozního oddělení
Mzdová účetní a personalistka
Účetní
Administrativní pracovník
Technický pracovník
Uklízečka
Pečovatelská služba
Vedoucí Pečovatelské služby
Sociální pracovník
Pracovník v sociálních službách
Středisko ošetřovatelské péče o dospělé
Vedoucí Střediska ošetřovatelské péče o dospělé
Všeobecná sestra
Domov pro seniory Šternberk
Vedoucí domova pro seniory
Sociální pracovník
Pracovník v sociálních službách
Všeobecná sestra
Uklízečka
Ambulantní služby
Vedoucí Ambulantních služeb
Sociální pracovník
Celkem

Průměrný přepočtený
evidenční stav
1,00
1,00
1,00
1,00
0,40
2,00
1,00
0,80
2,15
11,45
1,00
3,75
0,60
1,50
6,35
2,40
1,00
0,65
0,20
39,25
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12. KDE NÁS NAJDETE?

Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace
IČO:
sídlo:
ID datové schránky:
telefon:
číslo účtu:

70939730
Komenského 388/40, 785 01, Šternberk
ft9k74v
585 013 672
27–4174770257/0100

e-mail:
webové stránky:
facebook:

socialnisluzby@socialnisluzby.cz
www.socialnisluzby.cz
facebook.com/socialnisluzby.sternberk
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