Obec Babice, Pečovatelská služba Babice
687 03 Babice 594

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2012

„Pomáhat, kde je třeba, má smysl.“
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Slovo úvodem
Těší nás, že naše služba se dostala do podvědomí babických obyvatel i obyvatel
okolních obcí. Jistě tomu pomohla propagace prostřednictvím letáků, internetu apod. Ale
hlavně příklady. Lidé si řeknou navzájem, v čem jim pomáháme a jsou-li spokojeni, je to pro
nás nejlepší reklama a odměna.
Každý den nám přinesl nejen běžné starosti a práci, ale byl pro nás samozřejmě jiný a
jinak obohacující. Denně musíme řešit menší či větší úkoly a někdy nás potkávají chvíle
opravdu emotivní. Ale taková je naše práce, kterou je třeba dělat s láskou a citem k těm, pro
které jsme tady – tedy našim starším občanům či zdravotně postiženým.
Takovým symbolickým znázorněním naší služby je i nové logo, které jsme od
letošního roku začali používat. Ze srdce si přejeme, aby vešlo do podvědomí těch, kteří je
potřebují i těch, kteří je možná někdy potřebovat budou. Myslíme si, že pro každého z nás je
důležité vědět, že zvládání různých potíží, nesnází a těžkých životních situací tady nejsme
sami.
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Část I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název:

Pečovatelská služba Babice

Adresa:

687 03 Babice 594

Zahájení činnosti:

10. 10. 2007

Zřizovatel:

Obec Babice, 687 03 Babice 508
IČO 00290777
DIČ: CZ00290777

Identifikátor
Služby:

8083401

Zaměstnanci pečovatelské Marie Dostálková, vedoucí
služby:
Mgr. Pavlína Kraváčková, sociální pracovnice
Jana Vávrová, pečovatelka
Miriam Koudelníčková, pečovatelka
Telefon:

724 149 246

Mail:

pečovatelská.babice@seznam.cz

Internetové
Stránky:

www.babice.eu

Provoz pečovatelské služby Babice byl v tomto roce podporován:
Obcí Babice
Ministerstvem práce a sociálních věcí
Nadací Děti – kultura – sport
Zlínským krajem
Evropskou unií, z prostředků Fordu Mikroporjektů spravovaného regionem Bílé
Karpaty
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Část II.
CHARAKTERISTIKA SLUŽBY
Pečovatelská služba Babice je registrovanou službou podle zákona č. 108/2006 Sb. od 10.
10. 2007.
Poslání pečovatelské služby
Posláním Pečovatelské služby Babice je pomáhat lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální
situace a snažit se zamezit jejich vyloučení ze společnosti.
A také se chceme řídit citátem, jehož autorem je Seneca: „Člověk je zrozen k vzájemné
pomoci“. My se snažíme pomáhat našim uživatelům a obráceně, naši uživatelé jsou pro nás
inspirací a obohacením, ze kterého čerpáme.
Cíl pečovatelské služby
K hlavním cílům babické pečovatelské služby patří poskytovat uživatelům kvalitní služby a
péči a tím pomáhat k tomu, aby mohli žít co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.
Cílová skupina
Pečovatelské služby poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
Zásady poskytování služby
x Poskytování pečovatelské služby se řídí standardy kvality sociálních služeb.
x Pečovatelská služba je poskytována lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Je poskytována výše uvedeným
osobám bez ohledu na věk.
x Pečovatelská služba je poskytována jako terénní v domácnostech uživatelů a jako
ambulantní v prostorách Domu s upravitelnými chráněnými byty v Babicích č. p. 594
x Pečovatelská služba (ambulantní i terénní) je poskytována v pracovních dnech v době
od 7:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 15:30 hodin nebo na základě domluvy
pracovníka pečovatelské služby s uživatelem.
x V čem můžeme pomoci:
- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
(pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základné péči o vlasy,
nehty, pomoc při použití WC)
- Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy
odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování, dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití,
příprava a podání jídla)
- Pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti,
údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu
domácnosti, například sezónního 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, praní a žehlení ložního
prádla, popřípadě jeho drobné opravy, praní a žehlení osobního prádla,
popřípadě jeho drobné opravy)
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, doprovázení
dospělých do školy, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce
poskytující veřejné služby a doprovázení zpět).
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x Kromě základních pečovatelských služeb nabízíme také fakultativní služby jako je
dohled, zajištění kadeřnických a pedikérských služeb.
Bezplatně jsou pečovatelské služby poskytovány:
-

-

-

účastníkům odboje (zákon č. 255/1946 Sb.),
osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č.119/1990 Sb. O
soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo
odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona
č.119/1990 Sb.,ve znění zákona č. 47/1991 Sb. Zrušeno přede dnem jeho
účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. Zákona č.
82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo
trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců,
osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním
útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1
zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve
vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto
tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění
zákona č. 267/1992 Sb., a zákona č.78/1998 Sb., anebo v centralizačním
klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková
doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců,
pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech
b) až d) starším 70 let.

x Výše úhrady za pečovatelské služby je uvedena v Ceníku Pečovatelské služby Babice,
který je schválen radou obce.
x Pečovatelská služba je poskytována na základě písemné smlouvy o poskytování
pečovatelské služby. Ve smlouvě jsou uvedeny konkrétní služby, které budou uživateli
poskytovány pravidelně. Kromě těchto služeb může uživatel požádat poskytovatele o
poskytnutí dalších základních či fakultativních služeb. Přílohou smlouvy jsou Vnitřní
pravidla a Ceník.
Část III.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V ROCE 2012
Začínáme dalších pět let
3. září 2012 jsme „vstoupili“ do let života na Patnáctce. Právě tento den uplynulo pět
let od chvíle, kdy byl Dům s upravitelnými chráněnými byty slavnostně otevřen a nastěhovali
se do něj první nájemníci. Je příjemné psát, že všichni obyvatelé, kteří zde uvedeného dne
našli své nové domovy, tady bydlí stále. Což svědčí i o tom, že se jim zde líbí.
K tomuto malému výročí jsme uspořádali Den otevřených dveří pečovatelské služby,
neboť i ta slaví páté výročí od svého vzniku. Akce se uskutečnila 7. září ve společných
prostorách Patnáctky, a protože byl nádherný den, především na zahradě a v altánu. Pro
návštěvníky i obyvatele bylo připraveno malé pohoštění, mohli prolistovat kronikou
Patnáctky, výročními zprávami pečovatelské služby, dalšími materiály, které je zajímali.
Celkem přišlo kolem dvaceti zájemců, kteří pobesedovali s obyvateli a pečovatelkami.
Byla to zdařilá akce. Přestože o práci pečovatelské služby často píšeme v Babickém
zpravodaji nebo aktualizujeme všechno co se u nás děje na internetových stránkách obce,
osobní setkání je osobní setkání.
K tomuto datu jsme měli připraveno i nové logo pečovatelské služby, které jsme
zveřejnili na internetových stránkách a představili v následném vydání Babického zpravodaje.
Výroční zpráva Pečovatelské služby Babice za rok 2012
5

Autorkou je paní Iva Bičanová. Pomohla nám i s výtvarnou stránkou našeho nového letáku.
Ten jsme poprvé rozdali zájemcům, jež přišli na Den otevřených dveří a budeme jej dál dávat
na místa, kam chodí nejvíce obyvatel – obecní úřad, čekárny lékařů, obecní úřady okolních
obcí, lékárny.
K výročí Patnáctky jsme si udělali společnou fotografii obyvatel, kteří o focení měli zájem a
zaměstnankyň pečovatelské služby

Personální zajištění pečovatelské služby
Od 1.4.2012 došlo v personální oblasti k výrazné změně. Do stálého pracovního poměru byla
přijata Miriam Koudelníčková, která vloni pracovala pro naši pečovatelskou službu osm
měsíců na smlouvu, která byla financována z Evropských fondů (přes úřad práce), od prosince
2011 do konce března 2012 pak prováděla práci na dohodu. Její úvazek na pozici pečovatelky
činí 0,5. Druhou polovinu úvazku je zaměstnána na jiné pozici pod Obcí. Miriam
Koudelníčková má absolvované kurzy pečovatelský a přímé obslužné péče.

Vzdělávání, semináře a školení
Na závěr roku 2011 byl sestaven plán kurzů, kterých se pracovnice chtěly v rámci své práce
zúčastnit. Všechny se přihlásily do vzdělávání, které pořádá Zlínský kraj a je pro sociální
pracovníky zdarma, což je pro nás velmi výhodné, jelikož ceny jednotlivých kurzů se
pohybují v rozmezí od 900 Kč a výše za jeden kurz.
Platí pro nás povinnost absolvovat 24 hodin vzdělávání za rok. Součástí vzdělávání mohou
být i stáže na jiných pracovištích.
15.3.2012 se M. Dostálková zúčastnila Setkání poskytovatelů Zlínského kraje ve Zlíně.
Setkání bylo zaměřeno mimo jiné na vykazování služeb a jejich následnou sumarizaci do
statistických výkazů, které jsou po poskytovatelích během roku vyžadovány.
17.1. 2012 – kurz Dokumentace o poskytování sociální služby, Stížnosti na kvalitu nebo
způsob poskytování sociální služby (Standard 6 a 7). Zúčastnila se M. Koudelníčková, M.
Dostálková.
29.5.2012 absolvovaly kurz s názvem Poskytování první pomoci (zdravotnické minimum) pro
pracovníka v sociálních službách Miriam Koudelníčková a Jana Vávrová. Školení se
uskutečnilo na Velehradě v Domově pro osoby se zdravotním postižením.
11.6.2012 se M. Dostálková zúčastnila školení na vyplňování ročního výkazu, který jsme ze
zákona povinni za službu vyplňovat. Školení se uskutečnilo pod záštitou Ministerstva práce a
sociálních věcí v Praze.
20. – 21. 6. 2012 kurzu týkajícího se individuálního plánování, které je zaměřeno na osoby
s omezenou schopností komunikace se zúčastnila M. Dostálková. Kurz proběhl ve Zlíně.
19.7.2012 absolvovala Jana Vávrová a Miriam Koudelníčková vzdělávací seminář Základy
péče o nemocné, včetně výživy, přípravy pokrmů a péče o klienty s inkontinencí, který se
uskutečnil v Kunovicích na Bělince.
5.9.2012 – Velmi zajímavý kurz, který ukazoval jak se chránit proti případné únavě ze
zaměstnání, jež vykonáváme, proběhl v uvedený den v zařízení v Kunovicích. Jeho název:
Prevence syndromu vyhoření.
2. 10. 2012 se M. Dostálková zúčastnila Setkání poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském
kraji, na kterém se probíralo financování sociálních služeb v kraji v roce 2012 i výhled na
další dva roky, dalším důležitým bodem byla aktuální informace k aktivitám a výstupům
z plánování rozvoje soc. služeb ve Zlínském kraji.
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Pracovnice splnily předepsané vzdělávání v rozsahu 24 hodin. Byly to tyto akreditované
kurzy:
- Standard č. 6 a 7 (vzdělávání proběhlo ve Zlíně)
- Individuální plánování (Zlín)
- Poskytování první pomoci – zdravotnické minimum (Velehrad)
- Základy péče o nemocné (Kunovice)
- Prevence syndromu vyhoření (Kunovice)
- Odborné stáže probíhaly v Sociálních službách Uh. Brod.
Praktikantky
I v tomto roce prodělalo několik děvčat v naší službě praxi v rámci kurzu pečovatelského a
také přímé obslužné péče. Opět byly pro službu přínosem a také my jsme se snažili, aby si
z naší služby odnesli co nejvíce poznatků.
Nejčastější služby
Podání jídla
se říct, že mezi nejčastější pečovatelské služby v tomto roce, které našim uživatelům
poskytujeme, patří podání jídla. Jedná se podání snídaně, oběda. Tuto službu provádíme
v pracovní dny u pěti uživatelů (u jednoho se jedná jen o podání snídaně, u jednoho o podání
snídaně a oběda, u dvou o podání jen oběda, u jednoho o podání snídaně, oběda, večeře).
Běžný úklid
Tato služba byla poskytována v tomto roce 20 uživatelům, kteří si ji objednávali buď
pravidelně, nebo dle svého požadavku.
Nákupy, pochůzky
Velmi žádanou službou byly nákupy, či pochůzky (k lékaři, do lékárny, na úřady). Menší
nákupy přivezeme na kole, u větších využijeme auta, a to při rozvozu obědů. Vyšší počet
nákupů je hlavně v zimním období, kdy se uživatelé bojí uklouznutí.
Praní, žehlení prádla a jeho opravy
Této ambulantní služby využilo v tomto roce 20 uživatelů. Prádlo se pere, žehlí a opravuje ve
středisku pečovatelské služby, která je pro tento účel dobře vybavena. Cena za vyprání a
vyžehlení jednoho kilogramu prádla je stejná jako předcházející roky, a to 50 Kč.
Uživatelé pečovatelské služby k 31. 12. 2012,
kteří berou i jiné pečovatelské služby než jen dovážku obědů
celkem
muži
ženy
27
6
21
počet uživatel
77,30
79,17
76,76
průměrný věk

Věkové složení uživatelů pečovatelské služby k 31. 12. 2012
kteří berou i jiné pečovatelské služby než jen dovážku obědů
věk
20 -30 31-40 51-60
61-70 71-80
81-90 celkem
1
1
4
6
muži
4
11
6
21
ženy
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Rozvoz obědů
Stále máme dost uživatelů, kteří požadují dovoz obědů. U některých to bývá jediná
pečovatelská služba, kterou využívají. Přesto si myslíme, že často je to první krok k tomu, že
budou využívat i další služby. A také se nám líbí, že máme i s těmito uživateli každodenní
kontakt. Někdy stačí i prohození několika slov při předání oběda k oboustrannému
zpříjemnění dne.
Obědy mají uživatelé možnost brát ze tří míst: Ze školní kuchyně při Základní škole Babice,
od firmy Korzár Staré Město – od obou těchto dodavatelů obědy odebíráme a dále rozvážíme
do domácností my. Třetí možností, kterou využívají uživatelé hlavně o víkendech a svátcích,
jsou obědy z firmy Obědy Huťka Zdounky. Tato firma je rozváží sama.
Pro rozvoz obědů využíváme automobil Volkswagen Candy, který garážujeme ve dvoře
Patnáctky.
V tomto roce nedošlo u žádného dodavatele ke zdražení obědů, zůstávají v této výši:
- Ze školní kuchyně v Babicích – 45 Kč (ze zdražení na tuto cenu došlo v září)
– cena bez dovozu
- Od firmy Huťka – 52 Kč – cena s dovozem
- Od firmy Korzár – 53 Kč – cena bez dovozu
Za dovoz obědů platí strávníci 7 Kč v Babicích a v Huštěnovicích 10 Kč.
Každý strávník (babický občan) nad 70 let věku obdrží od Obce Babice příspěvek ve výši 10
Kč na jeden oběd.
Jídlonosiče s termoobalem
Jak jsme psali v loňském roce, měli jsme problémy s praskajícími nerezovými miskami u
jídlonosičů. Jelikož jsou již po záruce a není možné je u dodavatele vyměnit, je nutné,
abychom nakoupili nové. Podali jsme žádost do Nadace Děti-Kultura-Sport, bohužel tady
jsme neuspěli. Další žádosti budeme dávat na jaře na nadaci OKD a VDV Havlových a
budeme hledat i dál, abychom získali finanční prostředky a nemuseli zatěžovat rozpočet obce.

Ankety, dotazníky
Každý rok se snažíme ptát našich uživatelů, jak jsou spokojeni se službami, ubytováním,
stravováním. Běžně to děláme při schůzkách s obyvateli na Patnáctce či při styku s uživateli
v terénu… Vloni jsme zjišťovali spokojenost se službami prostřednictvím dotazníku. Udělali
jsme dva dotazníky. Jeden byl určen uživatelům v terénu a druhý obyvatelům Patnáctky. Ten
byl zaměřen i na bydlení.
Na Patnáctce vrátilo dotazník šest respondentů, v terénu šest. Poskytované pečovatelské
služby byly hodnoceny velmi kladně, na otázku co lidem chybí třeba v kulturních akcích
pořádaných v obci se jednou objevilo přání více zájezdů pro seniory. Kladně byly hodnoceny
(ve velké většině) i obědy ze školní kuchyně, jejich kvalita i množství.
Výsledky ankety jsou uloženy v pečovatelské službě.
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Dotace z MPSV, příjmy od uživatelů
Koncem září předkládá pečovatelská služba prostřednictvím Krajského úřadu Zlín žádost o
dotaci na další rok. Žádost se odesílá elektronicky. Tyto finanční příspěvky jsou nenárokové,
a proto o ně musíme každý rok opakovaně žádat.
Pro rok 2012 jsme obdrželi dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 185.000 Kč.
Tato částka byla použita na mzdové náklady pečovatelské služby.
Příjmy od uživatelů činily 188.061 Kč. V částce jsou zahrnuty příjmy za provedené
pečovatelské služby včetně poplatků za rozvoz obědů.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji pečovatelské služby je dorovnán z rozpočtu obce.

Další statistické údaje
Počet uživatelů naší služby:
Počet uživatelů, kterým je poskytována
i jiná péče než jen dovoz obědů:
Celkové množství rozvezených obědů:
Počet ujetých kilometrů při rozvozu obědů autem:
období
Počet hodin potřebných pro rozvoz obědů:
Počet hodin strávených v přímé péči
o uživatele:
Počet hodin strávených na cestě
(bez obědů):
Počet ujetých kilometrů v souvislosti
s poskytováním péče (bez obědů):
Počet hodin strávený v přímé péči
Množství vypraného prádla:

67 uživatelů
27 uživatelů
10.139 obědů za rok
2.268 kilometrů celkem za sledované
912 hodin celkem za sledované období
1.222,58 hodin
291,25 hodin
2.520 km

336 kg

Schůzky České asociace pečovatelské služby (ČAPS)
Naše služba je členem České asociace pečovatelské služby již několik let. Výhodou je
především možnost setkávání se s ostatními poskytovateli v rámci naší zlínské pobočky. Na
těchto neformálních schůzkách si předáváme cenné poznatky z „terénu“ a také cítíme podporu
v často nelehkých situacích. Pro členy ČAPS jsou nabízeny kurzy, které mají za nižší cenu.
Propagace pečovatelské služby
V tomto roce jsme nově uspořádali naše internetové stránky, které máme na www.babice.eu.
Pravidelně je doplňujeme o aktuální dění a fotografie z akcí.
Nový leták byl rozdán na všechny místa, kde by se o pečovatelské službě mohlo dozvědět co
nejvíce lidí. Doplňujeme jej v čekárnách lékařů, v lékárně u nás i Huštěnovicích, na obecních
úřadech v Babicích i okolních obcích.
Ve zpravodaji máme svou rubriku s logem, kde informujeme v každém vydání o všem co se
ve službě děje.
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Aktivity pro uživatele:
x 12. červenec 2012 proběhla na Patnáctce beseda o bylinkách, o kterých vyprávěla paní
Vojtěšková z Huštěnovic. Besedy se zúčastnilo osm nájemníků. Součástí byla i
ochutnávka několika produktů.
x Dobrou aktivitou bylo letos, jako vloni odpoledne plné paměťových her, které
s nájemníky Patnáctky udělala Dominka Litošová a to 1.8.2012. Nájemníci měli o tuto
aktivitu zájem, o čemž svědčilo, že se jí zúčastnilo 8 obyvatel. „Hravé odpoledne“,
název této akce, by chtěli zase příští rok zopakovat, což i Dominika Litošová
přislíbila, že si opět nějaké soutěže připraví. Jelikož bylo nádherné letní počasí,
uskutečnilo se setkání pod pergolou.
x Dne 2. října navštívilo několik obyvatel Patnáctky spolu se zaměstnankyněmi Den
otevřených dveří v Domě s pečovatelskou službou ve Spytihněvi. Bylo to příjemné
setkání a popovídání si s lidmi, kteří bydlí ve stejném zařízení. Navíc zaměstnankyně
si vyměnily zkušenosti ze své práce.
x Předvánoční posezení – tentokrát se uskutečnilo 15. prosince v sobotu od dvou hodin
odpoledne. Měli jsme domluveno, že paní Iva Bičanová povede takový minikurz při
kterém měli obyvatelé možnost si vyrobit dekorativní vánoční předměty. Některé jsme
použili pro výzdobu společných prostor, ostatními si zkrášlili obyvatelé své byty.
x Návštěva mateřské školy – 19. prosince dopoledne jsme zašli na návštěvu k dětem do
mateřské školy, což jsme měli předem domluveno. Děti k nám chodívají s přáníčky
před svátky a také s malým vystoupením. Letos jsme to udělali obráceně. Navíc nás
paní ředitelka provedla po budově, která je opravdu ve vzorném stavu. Děti nám
zazpívaly řadu koled a písniček. Škoda jen, že nás šlo na návštěvu opravdu velmi
málo, několik obyvatel bylo nemocných.
x Snažíme se pomáhat při aktivitách Klubu důchodců, který má svá pravidelná setkání
první čtvrtek v měsíci. Klub měl připraveno pro seniory letos několik přednášek, výlet,
posezení v domku U Přívozu, výrobu papírových dekorací.

Část IV.
DŮM S UPRAVITELNÝMI CHRÁNĚNÝMI BYTY – PATNÁCTKA
Dům a zahrada
x Dokoupili jsme další obrazové rámy a pokračujeme v naší fotografické galerii, která je
i obrazovou kronikou. Dění jednotlivých roků zachycené fotografiemi, umísťujeme na
chodbách Patnáctky. Zdá se, že je to dobrý nápad, protože i při Dnu otevřených dveří
si je prohlédli se zájmem všichni návštěvníci. Kroniku psanou (rovněž plnou
fotografií) vede nadále M. Dostálková.
x Na jaře a v létě vysadily pečovatelky truhlíky, které máme umístněny na oknech ve
dvoře. Pěkná byla výsadba závěsných květináčů v altánu.
x Na Vánoce a Velikonoce byly vyzdobeny společné prostory domu.
x O údržbu zahrady se stará obec. Mezi pravidelné práce na zahradě patří sečení trávy a
její odvoz. I v tomto roce byla celkem velká úroda jablek na starších stromech. Jablka
si brali obyvatelé Patnáctky. Dvě obyvatelky mají za budovou konírny záhonky na
zeleninu. Záhon krušpánku, který byl vysázen před čtyřmi roky, okopávají
pečovatelky, které se také starají o předzahrádku před Patnáctkou.
x Na jaře rozkvetly květy magnolie. Ta byla zasazená v loňském roce před okna
společenské místnosti.. V zimě bylo na její větev umístněno krmítko pro ptáky, o které
se starali obyvatelé.
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x Obyvatelé Patnáctky žádali uzavření jedné strany altánu, od zahrady, kde i při méně
větrném počasí byl průvan. Pracovníci obce na podzim vyplnili stěnu deskami
palubkami.
x Společné prostory Patnáctky jsme doplnili o další nástěnky s aktuálními fotkami.
Schůzky obyvatel a jiné
Pravidelné schůzky nájemníků Patnáctky s pečovatelkami probíhají každé první pondělí
v měsíci. Místem schůzek bývá společenská místnost, při pěkném počasí altán. Z každé
schůzky je vyhotoven zápis, který je uložen v kanceláři pečovatelské služby. Na těchto
setkáních se probírají věci týkající se provozu domu a také pečovatelské služby. Několikrát do
roka je přizván starosta obce, který přítomné seznámí s novinkami v obci. Na schůzky zveme
rovněž praktikanty, vykonávající v PS praxi v rámci pečovatelské kurzu či kurzu přímé
obslužné péče.
Den otevřených dveří v Domě sociálních služeb v Návojné.
Dne 24. října 2012 navštívily pečovatelky Den otevřených dveří v Domě sociálních služeb
v Návojné. Bylo to poučné setkání s uživateli tamního zařízení a jejich personálem. Muži a
ženy, kteří jsou obyvateli tohoto domu, jsou převážně lidé s psychickými problémy či takoví
co měli dlouhodobé problémy s alkoholem.
Pečovatelky provedla pracovnice zařízení prostorami domu, ukázala jídelnu, kde bývají
pravidelně slouženy mše, místnosti pro denní aktivizaci uživatelů, pokoj (ty jsou v zařízení
většinou jednolůžkové), místnost pro masáže, zahradu a také měly možnost podpořit
obyvatele zakoupením výrobků, které uživatelé vyrobili. Byla to podnětná návštěva.

Část V.
VÝHLED DO BUDOUCNA A ZÁVĚR ZPRÁVY
Výhled do budoucna
x Vloni jsme si naplánovali dovybavit zázemí pečovatelské služby, což se nám
podařilo. Koupili jsme šatní skříň a komodu.
x Úkol, vysadit popínavé rostliny kolem pergoly jsme v uplynulém roce nesplnili,
takže to uděláme letos.
x Trápí nás jídlonosiče s termoobalem, u většiny z nich jsme museli kvůli
nekvalitnímu materiálu vyměnit vnitřní misky. Proto budeme hledat cesty
k získání finančních prostředků na nákup nových jídlonosičů. Oslovíme několik
dalších nadací nebo i soukromých firem, zda by nám nevypomohli, abychom
nemuseli zatěžovat rozpočet obce.
x Dosadíme několik stromů za ty, které se neujaly.
x Takovým dlouhodobým plánem, který jsme si stanovili, je pořízení nového auta.
Již před rokem jsme měli schůzku se zástupci s. r. o. KOMPAKT, která by nám
mohla pomoci k získání tak zvaného sociálního automobilu. Praxe je taková, že je
třeba sehnat dostatečný počet sponzorů, jejichž reklama je na auto pak za poplatek
umístěna. O to se stará uvedená firma. Pokud se podaří sponzorské dary obdržet, je
zakoupen automobil, který je sociální službě zapůjčován za 1 Kč na dobu šesti let.
To je sice spíš naše přání, získat tímto způsobem pro pečovatelskou službu auto.
Ale někdy se přání i splní…
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Závěr
Mnohokrát děkuji svým kolegyním za poctivou práci, kterou dělají s láskou. Bez
takové přístupu by se nám nedařilo uskutečňovat co si plánujeme. Samozřejmě bez podpory
Obce, kterou dostáváme, by naše pečovatelská služba existovat nemohla. Proto děkujeme obci
i ostatním sponzorům, kteří nám pomáhají.
Marie Dostálková

V Babicích dne 29. května 2013
Výroční zprávu zpracovala:
Marie Dostálková a kolektiv

Několik fotografií z činnosti pečovatelské služby a života na Patnáctce:
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