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VYHODNOCENÍ POSKYTOVANÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZA
ROK 2020
Služba: Domov pro seniory a Denní stacionáře
Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

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.

Domov seniorů Dačice 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.

POSLÁNÍ DOMOVA SENIORŮ DAČICE
Domov seniorů Dačice 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 ZA ROK 2020
Naplňování dlouhodobých cílů za rok 2020
Dlouhodobé cíle zaměstnanci Domova seniorů Dačice plní průběžně 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 2020
Cíle, které jsme si stanovili, byly téměř splněny. Jednalo se o:
1. Proškolit 75 % všech zaměstnanců přímé péče v bazální stimulaci, paliativní péči, smyslové
terapii, validaci a získat certifikát.
2. Zaměření se na mezigenerační spolupráci.
3. Rozšířit novou sociální službu Denní stacionář.
4. Vybavení kuchyněk pro klienty na různé aktivity, zakoupit polohovací pomůcky na cvičení
a bazální stimulaci aj.
Minulý rok byl svým způsobem zvláštní a velmi výjimečný pro všechny zúčastněné. Nikdy jsme se
s takovou epidemií nesetkali. Avšak i přes veškeré okolnosti jsme se snažili své cíle plnit, ne vždy se
nám vše podařilo na 100 %.
Průběžně během roku proběhla zajímavá školení zaměstnanců, kterými se zvyšuje kvalita
poskytované péče. Vzdělávání bylo zaměřeno na bazální stimulaci a paliativní péči, kde jsme získali
certifikát.
Vzhledem k charakteru minulého roku byly mnohé aktivizační činnosti omezeny a v některých
měsících dokonce zakázány, kvůli šíření viru. I přesto jsme tento čas věnovali individuální péči, která
byla dle právních nařízení za splnění nastavených podmínek možná.
Snažili jsme se našim uživatelům zajistit a zprostředkovat přirozený kontakt s rodinou všemi různými
způsoby. Zkusili jsme moderní technologie, které se nám osvědčily. Naučili jsme některé naše seniory
pracovat s notebookem či tabletem. Tento způsob komunikace podporoval i Jihočeský kraj, který nám
tablet věnoval darem k lepší komunikaci mezi rodinnými příslušníky či přáteli a klienty.
V dubnu jsme pro naše seniory uspořádali za podpory města a Základní umělecké školy v Dačicích
nádherný koncert pořádaný pod okny a balkóny Domova seniorů. Tomuto koncertu přálo také
především počasí, které bylo pro pořádání koncertu pod širým nebem nezbytné. Všem zúčastněným
byly zprostředkovány písničky různých žánrů a na své si přišli všichni posluchači.
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V jarních měsících jsme se zapojili do projektu, Propojujeme generace", pořádaný DM Drogerií. Naši
příznivci, kteří pro nás hlasovali, nám zajistili první místo s peněžitou odměnou. Za vysoutěžené
peníze jsme k zpříjemnění prožívaných dní pro naše klienty zakoupili různé hudební nástroje.
V létě se nám podařil uskutečnit výlet do bývalého Domova seniorů v Budíškovicích. Klienti si
prohlédli bývalé bydliště a zavzpomínali na časy, kdy v tomto krásném zámku pobývali. Někteří
přiznali, že se cítí doma již v novém domově v Dačicích a jsou rádi za to, jaké mají v současné době
nádherné prostředí ke spokojenému bydlení.
Dále jsme pro naše seniory v zimních měsících zavedli pravidelné, zabíjačkové hody“, které se velice
osvědčily a čím dál častěji se k nim vracíme. Z menu jsou na výběr jitrničky, jelita, tlačenka i čerstvé
škvarečky. Mnozí senioři se vracejí touto tématikou zpět do svého mládí, kdy zabíjačky byly snad
v každé vesnici.
Podzim minulého roku byl pro všechny klienty i zaměstnance velmi náročný. Do Domova seniorů
došla tolik obávaná infekce. Bohužel několik klientů i personálu onemocnělo a museli jsme se potýkat
všemi možnými způsoby nejen s novou nákazou, ale i s nedostatkem personálu. Tuto nepříznivou
situaci jsme zvládli nad očekávání brzy, a to během 14 dní. A mohli jsme zase normálně pracovat
i klidněji žít. Obdivuhodný byl zájem potencionálních dobrovolníků, kteří nám chtěli pomoci při
zvládání boje s epidemií.
Veliké poděkování patří všem zaměstnancům, kteří pečovali o nemocné i zdravé klienty, ale i těm,
kteří se starali o čistotu prostředí, prádla, či zajišťovali další služby nezbytné k plynulému chodu
Domova seniorů. Moc si jejich nesnadné práce vážíme.
Doufám, že tento rok bude mnohem lepší a přinese nám další možnost žít v klidné a spokojené době.

STANOVENÍ CÍLŮ DOMOVA SENIORŮ DAČICE NA ROK 2021
Ve stanovených cílech budeme pokračovat i nadále, neboť jsou stále aktuální. Samozřejmě přidáme
také další cíl, a to zvládání epidemiologické situace.

V Dačicích dne 27. 2. 2021

Mgr. Stanislava Šenkyplová
vedoucí DS Dačice
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