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VYHODNOCENÍ POSKYTOVÁNÍ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZA ROK 2017

Domov seniorů Budíškovice poskytuje sociální službu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

VYHODNOCENÍ POSKYTOVANÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZA
ROK 2017
„Snažíme se, aby naši uživatelé „žili všemi smysly“, protože radost ze života a smysl života je motorem pro
šťastné a aktivní stáří.“
POSLÁNÍ DOMOVA SENIORŮ BUDÍŠKOVICE
Domov seniorů Budíškovice poskytuje služby osobám, které se vzhledem ke svému věku a v důsledku
akutního zhoršení svého zdravotního stavu dostaly do nepříznivé životní situace, mají sníženou schopnost
zajistit si základní životní potřeby, kvalitu života a není možnost poskytnout péči ze strany rodiny či okolí.
VYHODNOCENÍ STANOVENÝCH CÍLŮ PRO ROK 2017
Naplňování dlouhodobých cílů pro rok 2017
Zaměstnanci Domova seniorů Budíškovice plní průběžně dlouhodobé cíle ve smyslu Zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách), Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Řídí se pravidly uvedené
v Listině základních práv a svobod, Standardů kvality a s jinými právními předpisy jako jsou vnitřní směrnice,
vyhlášky, aj. zákony.
Naplňování krátkodobých cílů pro rok 2017
Cíle, které jsme si stanovili, byly splněny. Jednalo se o:
cíl č. 1: Snížení kapacity Domova seniorů Budíškovice.
Snížení kapacity na 100 lůžek k závěru roku 2017 přineslo našim uživatelům větší komfort a intimitu. Tento
krok byl vnímán velmi pozitivně. Spokojenost uživatelů byla oceněna i rodinnými příslušníky, kteří změnu
hodnotili kladně.
cíl č. 2: Proškolit zaměstnance přímé péče v inovativních metodách jako je Bazální stimulace, Smyslová
aktivizace dle Loren Wehner či Bibliografie a zavést je efektivně do každodenního života seniorů.
Proškolením zaměstnanců přímé péče ve výše uvedených inovativních metodách bylo přínosem pro naše
uživatele ve velkém formátu. Začali vnímat svoje tělo svými smysly v různých podobách. Chtěla bych zmínit
jeden z mnoha úspěchů, kdy paní uživatelka byla v posledních letech apatická, ztrácela zájem o běžnou
komunikaci. Jiným přístupem našich šikovných zaměstnanců začala po téměř dvou letech komunikovat, vedla
se zaměstnanci rozhovor a usmívala se. Paní svojí změnou ukázala všem pečujícím zaměstnancům, že jejich
práce má smysl, což je pro všechny veliká motivace.
cíl č. 3: Sestavit multisenzorickou místnost – Snoezelen, která by sloužila nejen k relaxačním, ale
i terapeutickým účelům.
Nově sestavená místnost dle praktických požadavků pravidelně přináší odpočinek a pohodu našim uživatelům.
V multisenzorické místnosti jsou pořízeny zvukové a světelné prvky, které navozují příjemnou pohodovou
atmosféru. Uživatelé mohou vnímat tekoucí vodu nejen poslechově či vizuálně, ale i svým hmatem, neboť
byla
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zakoupena pro tento účel vodní světelná fontánka. Dále jsou například v místnosti promítány světelné efekty
noční oblohy. Naši uživatelé jsou evidentně spokojení a rádi tuto místnost navštěvují.
cíl č. 4: Proškolit zaměstnance přímé péče v paliativní a hospicové péči.
Domov seniorů Budíškovice svým uživatelům poskytuje kvalitní paliativní péči, ve které byli zaměstnanci
přímé péče proškoleni panem primářem Ladislavem Kabelkem, který má letité zkušenosti v tomto velice
náročném oboru.
cíl č. 5: Zřídit pro uživatele mobilní zahrádky pro volnočasové aktivity.
Pro uživatele jsme na jaře pořídili mobilní zahrádku, kterou jsme společně osázeli vonnými a léčivými
bylinkami. Mobilní zahrádka pomohla uživatelům nejen v rámci aktivizace a rehabilitace, ale i zpříjemnila
pohodu, která byla zprostředkovaná čajovými dýchánky právě z vypěstovaných bylin. Na základě naší krásné
mobilní zahrádky jsme se zapojili do projektu o nejkrásnější mobilní zahrádku roku a úspěšně jsme vyhráli
druhé místo. Společně s námi se do soutěže zapojily desítky Domovů seniorů. Vnímali jsme velikou podporu
v soutěži nejen od svých nejbližších, všech zaměstnanců, ale i od širokého okolí. Z výhry jsme měli obrovskou
radost a výhru jsme využili pro další zakoupení aktivizačních pomůcek pro seniory.
cíl č. 6: Zajistit pro věřící různých církví možnost společných setkání ve formě bohoslužeb.
Pro uživatele zajišťujeme pravidelná setkání na bohoslužbách. Věřícím uživatelům jsou zprostředkovávány
posezení s pastory dvou církví dle jejich individuálních potřeb a požadavků.
STANOVENÍ CÍLŮ DOMOVA SENIORŮ BUDÍŠKOVICE PRO ROK 2018
Rok 2018 bude pro nás rokem zlomovým, kdy hlavní náplní budou všechny kroky směřovány
k přestěhování celého Domova seniorů do nových prostor v nedalekých Dačicích. Proto se linou veškeré
cíle jedním směrem:
cíl č. 1: Naplánovat detailní logistiku stěhování Domova seniorů.
cíl č. 2: Pokračovat ve snižování kapacity vícelůžkových pokojů pro větší komfort a intimitu uživatelů. Cíl
ponechán z důvodu přestěhování Domova seniorů Budíškovice do nově postaveného Domova seniorů
v Dačicích.
cíl č. 3: Zajistit plynulé a klidné přestěhování Domova seniorů do nového Domova v Dačicích v optimálním
čase.
cíl č. 4: Zprostředkovat podmínky pro úspěšnou adaptaci uživatelů v novém Domově v Dačicích.
cíl č. 5: Naplánovat a zkoordinovat nový systém práce pro zaměstnance na všech úsecích v novém Domově.

Všem zaměstnancům bych chtěla poděkovat za profesionální přístup při poskytování sociální
služby.
„V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní.“
Platón

V Budíškovicích 26. 2. 2018

Mgr. Stanislava Šenkyplová
vedoucí DS Budíškovice
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