
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZA ŘÍZENÍ 
 
 

 
1.1 Identifikace za řízení 

 

Název 
organizace 

Domov na rozcestí Svitavy 

Název sociální 
služby 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Chráněné bydlení  

Sídlo organizace 
Svitavy, T. G. Masaryka 9/33 

Kontaktní 
adresa Svitavy, T. G . Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy 

IČ 70157286 DIČ CZ70157286 

Telefon  468 008 104 Mobil 731 615 280 

Email  jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz  WWW www.dnrsvitavy.cz 

Druh sociální 
služby 

Domov pro osoby se zdravotním postižením  
Chráněné bydlení 

Kontaktní 
osoba PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka  

Zřizovatel organizace  
Název 
zřizovatele Pardubický kraj 

Kontaktní 
adresa Komenského nám. 125,  532 11 Pardubice 

 

 

Registrace sociální služby  

Číslo registrace  Druh sociální služby  

5118016 Chráněné bydlení 

3814899 Domov pro osoby se zdravotním postižením 

 
 

 
 



Historie za řízení 

 

Zařízení se nachází při ulici T. G. Masaryka ve Svitavách. Jedná se o z části původní budovy 
kláštera z let 1868 – 1878 s kaplí, dříve majetkem kongregace milosrdných sester sv. 
Vincenta de Paul. Řádové sestry zde poskytovaly nemocniční péči o chovanky a staré 
občany. Později zde působily i řeholní sestry řádu svatého Bazila. Ke klášteru patřilo 
rozsáhlé hospodářství, velká zahrada a polnosti. 

Nejstarší částí je kaple, původně dřevěná. Po požáru, který objekt zcela zničil, byla na 
stejném místě později vystavěna kaple kamenná – v roce 1873. Zámožný svitavský občan 
Thomas Christ věnoval městu peníze na výstavbu a rozšíření kláštera s přáním, aby řádové 
sestry pečovaly v tomto klášteře o nemocné staré občany a malé děti. 

 
Kolem roku 1920 bylo ze 
svitavské nemocnice do 
kláštera přestěhováno 
oddělení pro nemocné ženy.  

Zároveň bylo v klášteře 
zřízeno oddělení pro staré a 
osamělé ženy a mateřská 
škola. Služby v nemocniční 
části kláštera vykonávali 
lékaři z nemocnice a ostatní 
péči měly na starosti řádové 
sestry. 

 
V roce 1945 byl klášter konfiskován na základě dekretu prezidenta republiky Eduarda 
Beneše a přešel do vlastnictví státu. Majetek kongregace milosrdných sester sv. Vincence 
de Paul byl v r. 1974 vypořádán smlouvou mezi ČSSR a Rakouskem. 

 
Po roce 1948 se mění koncepce poskytované péče této instituce a vzniká tu státní ústav pro 
oligofrenní ženy. V ústavu pracovaly nejen řádové, ale i civilní sestry. Ústav byl řízen 
Okresním národním výborem ve Svitavách, později Okresním úřadem.  

V sedmdesátých letech byl ústav přejmenován na Ústav sociální péče a byl řízen Okresním 
ústavem sociálních služeb. Od roku 1993 má ústav právní subjektivitu. Majetkoprávní 
vyrovnání se řádem bylo definitivně ukončeno v roce 1997. 

V roce 2002 se stal zřizovatelem ústavu Pardubický kraj. Od roku 2007 bylo zařízení 
přejmenováno na Domov na rozcestí Svitavy 

 

 

 

 



1.2  Poslání, cíle, cílová skupina, principy organi zace, nabídka 
služeb a pé če 

 

 Služba chrán ěné bydlení  Služba domov pro osoby se 
zdravotním postižením 

Poslání  Posláním chráněného bydlení 
Domova na rozcestí Svitavy je 
poskytovat dospělým lidem s 
mentálním postižením takovou 
podporu, kterou potřebují k 
tomu, aby mohli žít v běžných 
bytech způsobem života 
srovnatelným se životem svých 
vrstevníků. 

Domov na rozcestí Svitavy, T. G. 
Masaryka 9/33, poskytuje osobám s 
mentálním postižením podporu a 
pomoc vycházející z jejich 
individuálních potřeb a vytváří důstojné 
životní podmínky klientů tak, aby byly 
srovnatelné s běžným způsobem 
života jejich vrstevníků 

Cíle * vytvoření zázemí a pocitu 
bezpečí pro klienty v prostředí, 
které se co nejvíce blíží 
přirozeným podmínkám, 
spokojené společné soužití 
* pomoc a podpora klientům 
zvládnout sebeobsluhu a péči o 
sebe sama a svou domácnost, 
rozvoj pracovních a jiných 
návyků 
* pomoc a podpora klientům v 
maximální míře zvládnout 
užívání veřejně dostupných 
služeb 
* podpora a pomoc v 
navazování a udržování 
mezilidských vztahů, styku s 
rodinou a příbuznými 
* předání informací klientům o 
možných důsledcích vlastního 
jednání a chování, právo na 
přiměřené riziko 
* podpora při uplatňování 
svobodné vůle, rozhodování o 
způsobu a stylu vlastního života 
* integrace klientů na trhu práce 

* Podpora při uplatňování vlastní vůle a 
svobodného rozhodování klientů (např. 
výběr pokoje, spolubydlících, oblečení, 
vstávání či uléhání, návštěvy kulturních 
a sportovních akcí, maximální 
nezávislost na obsluze personálu) 
* Podpora klientů v nezávislosti a 
integraci (využívání nabízených služeb 
ve městě, volný pohyb mimo Domov) 
* Podpora klientů při samostatném 
hospodaření s majetkem, penězi 
(nákupy) 
* Zapojení klientů do chodu organizace 
(besedy, výbor klientů, stravovací 
komise apod.) 
*  Maximální podpora klientů v kontaktu 
s rodinou 
* Spokojení a motivovaní zaměstnanci, 
odborně vzdělaní pro cílovou skupinu 

Principy  * Individuálního přístupu – 
podpora a její míra je 
přizpůsobována konkrétním 

* Respektujeme volbu klientů, mohou 
se u nás cítit důstojně, svobodně a 
bezpečně 



potřebám, přáním a 
schopnostem klienta s ohledem 
na potřeby ostatních 
spolubydlících 
* Partnerského přístupu – s 
klientem pracujeme jako s 
rovnocenným partnerem s 
ohledem na jeho individuální 
potřeby a potřeby ostatních 
spolubydlících 
* Důrazu na klientovi schopnosti 
– snažíme se posílit klientovu 
samostatnost v běžných 
podmínkách a využít a podpořit 
při tom jeho vlastní možnosti 
* Využívání běžných zdrojů 
společnosti – s klientem 
pracujeme v podmínkách běžné 
společnosti a v rámci jeho 
přirozené vztahové sítě 
* Diskrétnosti, odbornosti a 
kvality 
* Řídíme se zákony, vyhláškami, 
společenskými a morálními 
normami 

* Naše služby jsou „šité na míru“ 
jednotlivým klientům 
* Jsme flexibilní a pružně se 
přizpůsobujeme potřebám našich 
klientů 
* Pracujeme v týmu, odborně a kvalitně 
* Respektujeme lidskou důstojnost 
* Spolupracujeme s jinými 
organizacemi a institucemi ve městě 
* Řídíme se zákony, vyhláškami, 
společenskými a morálními normami 

Cílová  
skupina  

Domov na rozcestí Svitavy je 
zařízením sociálních služeb, 
které poskytuje pobytové služby 
sociální péče podle zákona o 
sociálních službách osobám s 
mentálním postižením od 18 let 
věku, 
 
* Které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu 
zdravotního postižení, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby 
* Které mohou mít též 
přidruženou lehkou tělesnou 
nebo smyslovou vadu 
* Které potřebují pobytové 
služby sociální péče 

Domov na rozcestí Svitavy je 
zařízením sociálních služeb, které 
poskytuje pobytové služby sociální 
péče podle zákona o sociálních 
službách osobám s mentálním 
postižením od 18 let věku, 
 

 
* Které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu zdravotního postižení, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby 
* Které mohou mít též přidruženou 
lehkou tělesnou nebo smyslovou vadu 
* Které potřebují pobytové služby 
sociální péče 

Nabídka 
služeb a pé če 

* poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy 
* poskytnutí ubytování 

* Poskytnutí ubytování 
* Poskytnutí stravy 
* Pomoc při zvládání běžných úkonů 



* pomoc při zajištění chodu 
domácnosti 
* výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti 
* zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím 
* sociálně terapeutické činnosti 
* pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 

péče o vlastní osobu 
* Pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu 
* Výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti 
* Zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím 
* Sociálně terapeutické činnosti 
* Pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí 
* Základní sociální poradenství 
* Ošetřovatelskou, zdravotní a 
rehabilitační péči 

 

 

1.3  Vize transformace za řízení 

 

Domov na rozcestí Svitavy je organizace, která poskytuje takové sociální služby, které všem 
klientům umožní život v přirozeném prostředí majoritní společnosti. 

Domov na rozcestí Svitavy zkvalitňuje a rozšiřuje poskytování dosavadní sociální služby tak, 
že se charakter ústavní péče výrazně mění (přechod od ústavní pobytové péče 
k alternativním sociálním službám), a to pomocí zvyšování kvalifikace zaměstnanců, 
využívání a spolupráce s veřejně dostupnými zdroji, spoluprací s organizacemi podobného 
typu, spoluprací s rodinou a opatrovníky uživatelů, uzpůsobením sociální služby běžnému 
životu. 

Domov na rozcestí Svitavy maximálně podporuje a realizuje začleňování klientů, příp. jejich 
setrvání, do přirozeného prostředí, v souladu s „Kritérii transformace, humanizace a 
deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče“ a efektivním zacílením na individuální 
potřeby uživatele v souladu se „Standardy kvality sociálních služeb“. 

Domov na rozcestí Svitavy poskytuje a přizpůsobuje sociální služby  individuálním potřebám 
každého klienta. Při poskytování sociálních služeb dbá výrazně na návaznost na veřejně 
dostupné zdroje a jejich využití. 

Domov na rozcestí Svitavy doplňuje chybějící sociální služby v našem regionu, potřebné pro 
zajištění kvalitního života klientů, především pracovní uplatnění (chráněné dílny, sociálně 
terapeutické dílny). Spolupracuje agenturou, poskytující služby podporované zaměstnávání. 

 

 



1.4  Hlavní strategické cíle 

 

DOMOV PRO OSOBY  
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍ

Strategické cíle stanovené pro rok 2010 
jsou stanoveny v návaznosti na zásadní 
změnu v celkové koncepci poskytování 
sociálních služeb v Domově na rozcestí 
Svitavy. Zřizovatel Pardubický kraj a 
Město Svitavy připravují realizaci 
projektu zřízení další sociální služby 
v prostorách Domova na rozcestí. Jedná 
se o zřízení služby domov pro seniory. 
V hlavní budově – v části B (starší 
služby seniorům. Tyto stavební úpravy se p

V  roce 2010 doje k  zahájení realizace tohoto 
změnám v organizačních, personálních, logistických i prostorových (stavebních) oblastech. 

Jako nejdůležitější vidíme logistické zvládnutí plánovaného projektu. Jedná se o uvoln
prostor části hlavní budovy – 
kvalitních nebo lepších, prostor.  Dlouhodob
plánovaných změnách. Tyto č
klientů a ověření pochopení situace ze strany klienta považujeme za velmi d
změny, které se dotknou klient
jejich přáním a potřebám, vše bude provád

V první fázi budou využity stávající prostory Domova. Dojde k
kterých se projekt nedotkne. Jedná se o 3. odd
– kapacita 10 klientů, oddělení „nad prádelnou“ kapacita 10 klient

V další fázi dojde k rozšíření chrán
pátého bytu pro 4 a 6 klientů
k pronájmu jejich nemovitostí. Vzhledem k
majoritní společnosti je reálná. 

Jako další alternativa se jeví spolupráce s

Organizační a personální změ
Pracovníci budou aktuálně informováni o plánovaných zm
personální změny budou řešeny operativn

Stavební úpravy části hlavní budovy jsou ve stadiu projektové studie. 

 

 

Hlavní strategické cíle – krátkodobé – pro rok 2010

SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

Strategické cíle stanovené pro rok 2010 
návaznosti na zásadní 

celkové koncepci poskytování 
ě na rozcestí 

izovatel Pardubický kraj a 
ipravují realizaci 

ízení další sociální služby 
prostorách Domova na rozcestí. Jedná 

ízení služby domov pro seniory. 
ásti B (starší část objektu) dojde ke stavebním úpravám pro pot

m. Tyto stavební úpravy se přímo dotýkají stávajícího 1. a 2. odd

zahájení realizace tohoto projektu. V souvislosti s tím dojde k
ních, personálních, logistických i prostorových (stavebních) oblastech. 

jší vidíme logistické zvládnutí plánovaného projektu. Jedná se o uvoln
 dnešní 1. a 2. oddělení, přestěhování klientů

kvalitních nebo lepších, prostor.  Dlouhodobě pracujeme s klienty, informujeme je o 
nách. Tyto činnosti budou i nadále pokračovat. Podrobnou informovanost 

chopení situace ze strany klienta považujeme za velmi d
ny, které se dotknou klientů, musí být realizovány s maximálním p

ebám, vše bude prováděno tak, aby nedošlo k poškození práv klient

budou využity stávající prostory Domova. Dojde k naplnění kapacity odd
kterých se projekt nedotkne. Jedná se o 3. oddělení – kapacita 26 klientů, odd

ělení „nad prádelnou“ kapacita 10 klientů.  

ření chráněného bydlení. Aktuálně je v plánu pronájem 
pátého bytu pro 4 a 6 klientů. Opakovaně se objevují nabídky dalších svitavských ob

pronájmu jejich nemovitostí. Vzhledem k  tomu lze předpokládat, že integrace klient
nosti je reálná.  

Jako další alternativa se jeví spolupráce s jinými zařízeními stejného typu.

ní a personální změny se dotknu všech provozů a téměř všech pracovník
ě informováni o plánovaných změnách. Všechny organiza
řešeny operativně v návaznosti na zvládnutí logistiky klient

ásti hlavní budovy jsou ve stadiu projektové studie.  

pro rok 2010  

stavebním úpravám pro potřeby 
ímo dotýkají stávajícího 1. a 2. oddělení. 

tím dojde k zásadním 
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jší vidíme logistické zvládnutí plánovaného projektu. Jedná se o uvolnění 
hování klientů do jiných, stejně 

klienty, informujeme je o 
ovat. Podrobnou informovanost 

chopení situace ze strany klienta považujeme za velmi důležité. Veškeré 
maximálním přihlédnutím k 

poškození práv klientů.   

ění kapacity oddělení, 
ů, oddělení „za kaplí“ 

plánu pronájem čtvrtého a 
 se objevují nabídky dalších svitavských občanů 

edpokládat, že integrace klientů do 

ízeními stejného typu. 
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Výstup 

- zahájení budování služby pro seniory 

- zajištění péče pro 46 klient
v Domově na rozcestí 

- dlouhodobá diskuse s 
dalších klientů do nových prostor (byty, aj.) 

- personální a organizač

- navazující logistika klient

- zajištění a efektivní provoz dalších komplement
provoz, údržba, technické zázemí apod.

Další plány: 

- Oprava vstupní brány (vrat) do areálu Domova. Jedná se o vstupní bránu, 
využívají domovní vozidla, všichni dodavatelé, sanitní vozy, hasi
stav je naprosto nevyhovující, jedná se o dvouk
ručním otevíráním, které zajiš
Domova, opustit vrátnici a odejít každému vozidlu otev
vozidla, která potřebují vjet do areálu, po tuto dobu blokují velmi frekventovanou 
silnici před Domovem. 

- Zakoupení nového devítimístného vozidla pro klienty
- Oprava střechy ve střední 

 

 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 

 

Výstup:  

- Integrace klientů do majoritní spole
 

zahájení budování služby pro seniory – stavební úpravy části budovy

e pro 46 klientů služby pro osoby se zdravotním postižením     
 na rozcestí  

dlouhodobá diskuse s  klienty o realizovaných změnách, následn
 do nových prostor (byty, aj.)  

personální a organizační zajištění 

navazující logistika klientů  

ní a efektivní provoz dalších komplementů - prádelenský provoz, stravovací 
provoz, údržba, technické zázemí apod.   

Oprava vstupní brány (vrat) do areálu Domova. Jedná se o vstupní bránu, 
využívají domovní vozidla, všichni dodavatelé, sanitní vozy, hasič
stav je naprosto nevyhovující, jedná se o dvoukřídlá plechová vrata, se složitým 

ním otevíráním, které zajišťuje vrátná. Vrátná musí uzamknout hlavní vstup do 
va, opustit vrátnici a odejít každému vozidlu otevřít bránu. Dodavatelé a jiná 

řebují vjet do areálu, po tuto dobu blokují velmi frekventovanou 
 

Zakoupení nového devítimístného vozidla pro klienty 
řední části DNR 

V návaznosti na výše uvedené je hlavním 
strategickým cílem pro rok 2010 
rozšíření chráněného bydlení.

- Pronájem dalších byt
 městské zástavb

- Personální a organiza
-  zabezpečení 
- Zajištění adekvátního pracovního 

 uplatnění klientů
- Vybudování sportovního

 víceúčelového h
 chráněného bydlení (svépomocí)
 

 do majoritní společnosti 

ásti budovy  

 služby pro osoby se zdravotním postižením     

nách, následně přestěhování 

prádelenský provoz, stravovací 

Oprava vstupní brány (vrat) do areálu Domova. Jedná se o vstupní bránu, kterou 
využívají domovní vozidla, všichni dodavatelé, sanitní vozy, hasiči apod. Současný 

ídlá plechová vrata, se složitým 
uje vrátná. Vrátná musí uzamknout hlavní vstup do 

ít bránu. Dodavatelé a jiná 
ebují vjet do areálu, po tuto dobu blokují velmi frekventovanou 

návaznosti na výše uvedené je hlavním 
strategickým cílem pro rok 2010 

ného bydlení. 

Pronájem dalších bytů v běžné  
stské zástavbě  

organizační 
 

ní adekvátního pracovního 
ní klientů. 

sportovního 
elového hřiště na zahradě 
ného bydlení (svépomocí) 



1.5  Dílčí strategické cíle – dlouhodobé – rok 2010 - 2012 

 

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

Vzhledem k naplňování zásady humanizace péče a zvyšování kvality života klientů 
v Domově na rozcestí je hlavním strategickým cílem pro léta 2010 – 2012 zavádění 
efektivních stylů práce s maximálním akcentem na individuální přístup.  

V přibližném časovém horizontu let 2010 – 2012 dojde k realizaci projektu zřízení služby pro 
seniory. V souvislosti s tím dojde k zásadním změnám v organizačních, personálních, 
logistických i prostorových (stavebních) oblastech.  

Lze reálně předpokládat, že období let 2010 – 2012 bude pro život klientů, práci 
zaměstnanců a provoz Domova velmi náročné. Přesto veškeré změny a činnosti budou 
prováděny s vědomím potřebnosti tak, aby co nejméně zasáhly do života klientů. Pokud 
dojde k přechodnému omezení provozu Domova, např. stěhování nebo přítomnost 
stavebních firem v Domově, všichni pracovníci budou klientům maximálně k dispozici a jejich 
práce nebude na úkor kvality poskytované péče.  

 

Výstup 

-   zřízení služby pro seniory 

-   vybudování samostatného oddělení pro seniory 

-   personální zabezpečení 

-  zajištění péče pro 46 klientů služby pro osoby se zdravotním postižením v Domově 

- dlouhodobá diskuse s  klienty o realizovaných změnách, následně přestěhování  
klientů do nových prostor (byty, ul. Mánesova) 

-  zajištění a efektivní provoz dalších komplementů - prádelenský provoz, stravovací 
provoz, údržba, technické zázemí apod.   

 

Další plány: 

- Využití stávajících prostor sušárny pro potřeby klientů – zřízení aktivizačního centra, 
např. pro pohybové a pracovní aktivity, relaxaci, arteterapii, společné a společenské 
akce apod. 

- Pro oddělení „za kaplí“ zřídit bezbariérový přístup. 
- Zřízení bezbariérového přístupu do prostor kanceláří – vybudování venkovního 

výtahu 
- Rekonstrukce nádvoří a revitalizace zahrady 
- Výměna oken ve střední části DNR 

 



CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 

 

V návaznosti na výše uvedené je hlavním strategickým cílem pro období 2010 – 2012  
rozšíření chráněného bydlení. 

- Pronájem dalších bytů v běžné městské zástavbě  
- Personální zabezpečení 
- Pořízení nového osobního automobilu pro potřeby chráněného bydlení. V současné 

době se využívá osobní automobil, který byl pořízen v roce 1995. Technický stav 
vozidla vyžaduje časté opravy a s tím spojené značné finanční náklady. Vzhledem 
k tomu, že se zvyšuje a bude zvyšovat počet klientů ve  službě chráněné bydlení, a 
tuto službu budou využívat i klienti s těžším postižením nebo sníženou mobilitou, 
považujeme zakoupení nového vícemístného automobilu za velmi důležité. 

- Zajištění adekvátního pracovního uplatnění klientů. 
- Zřízení sportovního víceúčelového hřiště na zahradě chráněného bydlení + bazén 

 
Výstup:  

- Integrace klientů do majoritní společnosti 
 

ANALÝZA RIZIK 

 

Možná rizika pro realizaci strategických plánů: 

- Nedostatek finančních prostředků 
- Obavy klientů ze zásadní změny jejich dosavadního životního stylu 
- Nezvládnutí logistiky klientů 
- Nezajištění adekvátního ubytování klientů 
- Nepochopení personálu 
- Stavební úpravy části Domova pro seniory budou neúměrně dlouhé 
- Nezvládnutí organizace práce 
- Nedostatek klientů vhodných pro službu chráněné bydlení – z hlediska zdravotního 

stavu, výše podpory, požadavků rodiny, klienta apod. 
- Negativní reakce veřejnosti (např. sousedé v bytech)  

 
Prevence: 

- Zajištění finančních zdrojů ve spolupráci se zřizovatelem 
- Dlouhodobá a cílevědomá práce s klienty – důkladná informovanost klientů  ověřením 

pochopení problematiky, systematický individuální přístup s přihlédnutím k přáním a 
potřebám klienta 

- Informovanost a spolupráce s rodinnými příslušníky klientů 
- Kvalitní týmová práce při přípravě logistiky klientů 
- Zajištění odpovídajícího ubytování pro klienty – vycházíme ze standardního bytování. 
- Cílené vzdělávání pracovníků, detailní informovanost pracovníků o praktické realizaci 

projektu, veřejná diskuse, příklady dobré praxe, efektivní komunikace, kvalitní 
interpersonální vztahy, návštěvy v jiných zařízeních apod. 

- Využití odborníků – psycholog, psychiatr, supervize 
- Kvalitní týmová práce při plánování organizace práce na nových pracovištích   
- Informovanost svitavské veřejnosti – ve spolupráci s Městem Svitavy 



2 KLIENTI DOMOVA NA ROZCESTÍ SVITAVY 

 

 

 

 



3 ZAMĚSTNANCI  DOMOVA NA ROZCESTÍ SVITAVY

 

Průměrný evidenční počet zam
  

 
 
 

4 TRANSFORMACE DOMOVA NA ROZCESTÍ SVITAVY

 

Transformace Domova na rozcestí 
strategických cílů organizace a v
pro seniory v objektu Domova na rozcestí Svitavy.

 

4.1 Komunika ční strategie v
  
  
 Analýza komunikace v
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vedoucí chráněného bydlení, PaM, sociální pracovnice, referent majetkové správy, 
vedoucí údržby.  – viz příloha č.1 

b)  Střední management – pracovníci - pravidelné porady pracovních úseků se konají 
mnimálně jedenkrát měsíčně.  

c) Stravovací komise - pravidelně 1krát za dva týdny za účasti ředitelky, vedoucí 
zdravotního úseku, nutriční terapeutka, referent zásobování, vedoucí kuchařka, zástupce 
/pracovník) každého odd. a zástupci klientů. 

 
d) Pracovníci jednotlivých úsek ů (především p římá péče) – klienti - klienty seznamuje 
se změnami či novým přístupem při poskytování sociální služby v  individuálním pohovoru 
jeho klíčový pracovník, a to alespoň jedenkrát měsíčně. Uživatel má možnost projevit své 
přání, připomínku nebo nespokojenost se způsobem poskytování sociální služby při 
pravidelném pohovoru s klíčovým pracovníkem, nebo sloužícímu personálu, stížností u 
sociálních pracovnic nebo vložením připomínky do schránky přání a stížností. U klientů 
nepoužívajících verbální komunikaci pracovníci přímé péče zaznamenávají každý projev 
nestandardního chování, a toto řeší se sloužícím zdravotním personálem, s speciálním 
pedagogem a psycholožkou, Vždy se snaží o odstranění příčiny nespokojenosti uživatele. 
 
e)Pracovníci jednotlivých odd ělení vzájemn ě.  
Pravidelné předávání informací o stavu jednotlivých oddělení probíhá vždy při střídání 
odcházející a nově příchozí pracovnice. Jakoukoliv nestandardní změnu na oddělení hlásí 
sloužící personál svému nadřízenému, v případě změny zdravotního stavu klientů 
konzultuje toto se sloužícím středním zdravotnickým personálem. 

f) V rámci organizace probíhají 1krát měsíčně supervize.  
 

g) Klient – klient - vedení Domova   - Výbor klient ů – pravidelně 1krát za dva týdny  
řízený ředitelkou za účasti sociální pracovnice a pracovníků odd. Výstup je zapisován. 

  
h) Vydávání domovního časopise Čtyřlístek – čtvrtletník pro klienty, rodinné 

příslušníky zaměstnance, přátele a známé - seznámení s proběhlými a připravujícími 
se aktivitami na následující období. Viz příloha č. 3 

 

 Analýza komunikace mimo za řízení 

 

a) Aktualizace webových stránek za řízení -  zajišťuje grafik 
b) Sociální pracovnice- opatrovníci, rodinní p říslušníci uživatel ů - o změnách jsou 
opatrovníci a rodinní příslušníci uživatelů průběžně písemně seznamováni, dále následují 
individuální telefonické nebo osobní konzultace.  

c) Využívání obecního a okresního tisku  k přenosu aktuálního dění v zařízení- 
zajišťuje ředitelka – Svitavský deník, Naše město  

d) Osobní i písemná komunikace se z řizovatelem  - zajišťuje ředitelka, zástupce 
ředitelky. 

e) Osobní i písemná komunikace s místní správou a  samosprávou – posouzení 
schopností klientů při návrhu příspěvku na péči, komunikace s opatrovnickým soudem – 
zajišťuje soc. pracovnice.  



f) Komunikace s vn ějšími zdroji  - spolupráce s majitelů pronajatých bytů,  s lékaři na 
poliklinice a v nemocnici, s dobrovolnickou organizací, středními školami, jejichž studenti 
k nám jezdí na exkurze a na praxi, se soudy při řešení opatrovnictví, s nemocnicemi při 
hospitalizaci klientů, se sponzory klientů, s dodavateli potravin a materiálu, s  Městským 
kulturním střediskem,  s kadeřnictvím, se SPMP Svitavy, spřátelené zařízení 
Pardubického kraje i z jiných krajů, základními a uměleckými  školami  při různých akcích 
– zajišťuje ředitelka, střední management, sociální pracovnice 
g) Vydávání domovního časopisu Čtyřlístek – čtvrtletník pro klienty, rodinné 

příslušníky zaměstnance, přátele a známé  

 

4.2 Řízení transforma čního procesu 
 

  Složení transformačního týmu: 
Jméno  Kontakt 1  Zodpov ědnosti  

PhDr. Jaroslava 
Filipová 

Ředitelka 

731615280  

jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz 

 

Kontakt a informovanost 
zřizovatele. 

Koordinace celého procesu 
transformace 

Řízení příspěvkové organizace 
procházející transformací 

Podpora vyjednávání s partnery 
– majiteli bytů, městem Svitavy a 
dalšími relevantními subjekty. 

Nela Jirušová 

Zástupce ředitelky  

nela.jirusova@dnrsvitavy.cz 

 

 

Zastupování ředitelky 
příspěvkové organizace 

Zajištění ekonomických aspektů 
procesu transformace 

Koordinace a účast na tvorbě  a 
realizaci projektu transformace 

Petra Coufalová 

Referent majetkové 
správy 

petra.coufalova@dnrsvitavy.cz 

 

Zajištění majetkových asketů 
procesu transformace 
Koordinace a účast na tvorbě  
a realizaci projektu 
transformace 

Zdena Bačovská Dis 

Sociální pracovnice 

zdenka.bacovska@dnrsvitavy.cz Kontakt s opatrovníky, rodinnými 
příslušníky, informovanost,  

Koordinace a účast na  tvorbě  a 
realizaci projektu transformace 

                                                           
 



Zuzana Rokosová 
Dis. 

Sociální pracovnice 

zuzana.rokosova@dnrsvitavy.cz 

 

Kontakt s opatrovníky, rodinnými 
příslušníky, informovanost,  

Koordinace a účast na  tvorbě  a 
realizaci projektu transformace 

Mgr. Anna 
Konopáčová 

Psycholog 

spec.ped@dnrsvitavy.cz 

 

Koordinace a účast na  tvorbě  a 
realizaci projektu transformace 

Mgr.Jana Medlíková 

Speciální pedagog 

spec.ped@dnrsvitavy.cz 

 

Koordinace a účast na  tvorbě  a 
realizaci projektu transformace 

 

Jan Trojáková 

Vedoucí 3.odd 

Jana.trojakova@dnrsvitavy.cz 

 

Koordinace a účast na  tvorbě  a 
realizaci projektu transformace 

 

Milada Bednářová 

Vedoucí 2.odd 

 Koordinace a účast na  tvorbě  a 
realizaci projektu transformace 

Romana 
Hochmanová 

Vedoucí chráněného 
bydlení 

chbn@dnrsvitavy.cz 

 

Koordinace a účast na  tvorbě  a 
realizaci projektu transformace 

Marie Vopařilová 

Vedoucí chráněného 
bydlení 

chbdc@dnrsvitavy.cz 

 

Koordinace a účast na  tvorbě  a 
realizaci projektu transformace 

Jaroslava Svobodová 

Vedoucí zdravotního 
úseku 

jaroslava.svobodova@dnrsvitavy.cz 

 

Koordinace a účast na  tvorbě  a 
realizaci projektu transformace 

Petr Břenek 

Vedoucí údržby 

 Koordinace a účast na  tvorbě  a 
realizaci projektu transformace 

 

 

 

 

 



4.3 Analýza za řízení 

Celkový popis budovy 
 
 
Budova je umístěna v centru mě
Králové. Jedná se o sousedící a propojené budovy na ulici T.G.Masaryka. 

- budova čp. 7 – třípodlažní s
- budova čp. 9 – dvoupodlažní s
- budova bez čp. – kaple
- budova bez čp. – „za kaplí“ 
- budova čp. 11 – čtyřpodlažní, s
 
Budovy jsou masivní zděné stavby s
budov probíhaly především od roku 1998.

Budova čp.  7 -  tento objekt bude rekonstruován pro pot

Budova čp. 9 – v částečném podzemí je centrální 
plynová kotelna, pro vytápění všech dalších objekt
perspektivně i domova pro seniory, V
průchozí chodba, vrátnice, prů
WC, sprcha, návštěvní místnost, 
do dvora. Ve 2. nadzemním podlaží kancelá
sociálních pracovnic, referent majetkové správy, ú
+ ekonom, psycholog + speciální pedagog, fyzioterpeut, 
vč. hygienické zařízení, veranda, chodba, sklad. 

Pro bezbariérový přístup klient
aktuálně v řešení vybudování venkovního výtahu.

Kaple sv. Vincenta rozděluje celý objekt na dv

Budova „za kaplí“ - 2 klenuté sklepy, p
personálu, 2 jednolůžkové pokoje, hygienické za
chodba, hygienické zařízení, WC, 3 dvoul

Budova čp. 11 – 3. odd. – sklep, p
hygienické zařízení, 2 pracovny, sklad. Ve 2. nadzemním podlaží 
jídelna klientů, 4 pokoje 2 sklady, hygienické za

 

centru města na křižovatce cest ve směru na Brno, Olomouc a Hradec 
Králové. Jedná se o sousedící a propojené budovy na ulici T.G.Masaryka. 

ípodlažní s pozemím a dvorní přístavbou 
dvoupodlažní s dvorní částí – hlavní vstup 

kaple 
„za kaplí“ – dvoupodlažní s podzemím 
řpodlažní, s částečným podzemím, po rekonstrukci v

né stavby s původními částmi přibližně z let 1968 
edevším od roku 1998. 

tento objekt bude rekonstruován pro potřeby domova pro seniory. 

čném podzemí je centrální 
plynová kotelna, pro vytápění všech dalších objektů, 

pro seniory, V přízemí vstup, 
chozí chodba, vrátnice, průchod do kaple, 3 šatny. 

vní místnost, černá kuchyň, podloubí 
2. nadzemním podlaží kancelář ředitelky, 

sociálních pracovnic, referent majetkové správy, účetní 
om, psycholog + speciální pedagog, fyzioterpeut, 

ízení, veranda, chodba, sklad.  

ístup klientů do těchto prostor je 
ešení vybudování venkovního výtahu. 

luje celý objekt na dvě části.  

2 klenuté sklepy, přízemí – chodba, sakristie schodišt
žkové pokoje, hygienické zařízení, WC. Ve 2. nadzemní podlaží 

ízení, WC, 3 dvoulůžkové pokojem kuchyňka 

sklep, přízemí – chodba, schodiště, výtah, jídelna zam
ízení, 2 pracovny, sklad. Ve 2. nadzemním podlaží – chodba, schodišt

, 4 pokoje 2 sklady, hygienické zařízení. 

ru na Brno, Olomouc a Hradec 
Králové. Jedná se o sousedící a propojené budovy na ulici T.G.Masaryka.  

ným podzemím, po rekonstrukci v roce 1999. 

let 1968 – 1978. Opravy 

eby domova pro seniory.  

 

chodba, sakristie schodiště, pracovna 
ízení, WC. Ve 2. nadzemní podlaží – 

, výtah, jídelna zaměstnanců, 
chodba, schodiště, výtah, 



3. nadzemní podlaží – chodba, schod
klientů, 5 pokojů, hygienické za
bezpečného pobytu, sklad. 

4. nadzemní podlaží – chodba, schodišt
klientů, 4 pokoje, pracovna personálu, hygienické 
zařízení. 

Prádelna a sušárna  je v samostatné budov
(bývalá hospodářská budova), která je po rozsáhlé 
rekonstrukci v roce 2007. Je zde vybudováno nové 
hygienické zázemí pro klientky i pracovníky, nov
vybavena a zařízena sušárna. Využívá se 6 pra
plynové sušky a 1 mandl.  K dispozici je výtah.  
budovy je umístěn sklad drogerie, OOPP a MTZ. Krom
(archiv). Provoz odpovídá všem bezpe

Odd. „nad prádelnou“ -   v 
zázemí, jídelna pro klienty, 2 jednol

Stravovací provoz – v přízemí 
šatna. Vyhovuje všem hygienickým normám a požadavk
stravovacího provozu se uskute
zařízení, perspektivně bude zajiš

Vytápění celého objektu je provedeno plynovou kotelnou, která byla kompletn
rekonstruována v roce 2007. 
Samostatně je vytápěna budova prádelny, údržbá

Údržbá řská dílna  a skladovací prostory se nachází v
Domova. Vybavení je odpovídající b
provádějí.  Provoz vyhovuje požadavk

Domov má k dispozici 2 osobní auta, která parkují v

 

Chráněné bydlení – popis  

 

Chráněné bydlení Svitavy, Nádražní 17 

Jednopatrová budova. Nachází se v
zástavbě, v těsné blízkosti vlakového nádraží. 
Celkový technický stav budovy je velmi dobrý, budova 
byla kompletně rekonstruována v
budovy je rozsáhlá, udržovaná zahrada. Sou
garáž pro domovní vozidlo.   

 

chodba, schodiště, výtah, jídelna 
, hygienické zařízení, místnost 

chodba, schodiště, výtah jídelna 
, 4 pokoje, pracovna personálu, hygienické 

samostatné budově v areálu 
ská budova), která je po rozsáhlé 

roce 2007. Je zde vybudováno nové 
hygienické zázemí pro klientky i pracovníky, nově 

ízena sušárna. Využívá se 6 praček, 2 
plynové sušky a 1 mandl.  K dispozici je výtah.  V přízemí 

n sklad drogerie, OOPP a MTZ. Kromě toho je v těchto prostorách spisovna 
(archiv). Provoz odpovídá všem bezpečnostním a požárním požadavkům. 

  2. nadzemní podlaží – schodiště, chodba, ateliér, hygienické 
zázemí, jídelna pro klienty, 2 jednolůžkové pokoje, 4 dvoulůžkové pokoje. 

řízemí čp. 7 – kuchyň, chodba, sklady potravin, hygienické zázemí, 
šatna. Vyhovuje všem hygienickým normám a požadavkům. Celková rekonstrukce 

provozu se uskutečnila v roce 2002. Vybavení a prostory odpovídají kapacit
 bude zajišťovat stravování i pro domov pro seniory.

celého objektu je provedeno plynovou kotelnou, která byla kompletn
roce 2007. Je počítačově řízena vzhledem k zachování úspor energie. 

na budova prádelny, údržbářská dílna a skleník. 

a skladovací prostory se nachází v samostatné budov
Domova. Vybavení je odpovídající běžným údržbářským činnostem, které se v

jí.  Provoz vyhovuje požadavkům bezpečnostních a požárních norem.

dispozici 2 osobní auta, která parkují v garáži na nádvoří Domova. 

né bydlení Svitavy, Nádražní 17 – 

nopatrová budova. Nachází se v běžné městské 
sné blízkosti vlakového nádraží. 

Celkový technický stav budovy je velmi dobrý, budova 
 rekonstruována v roce 2003. U 

budovy je rozsáhlá, udržovaná zahrada. Součástí je 

chto prostorách spisovna 
 

, chodba, ateliér, hygienické 
 

, chodba, sklady potravin, hygienické zázemí, 
m. Celková rekonstrukce 

roce 2002. Vybavení a prostory odpovídají kapacitě 
ovat stravování i pro domov pro seniory. 

celého objektu je provedeno plynovou kotelnou, která byla kompletně 
zachování úspor energie. 

samostatné budově na nádvoří 
innostem, které se v Domově 

nostních a požárních norem. 

í Domova.  



 
4.4.  Analýza za řízení z

OBJEKTY  
Původní služby za řízení 

Objekt     

Domov na rozestí Svitavy,  T. G. 
Masaryka 9/33 

Svitavy, M.Majerové 1779/5                    
Od 1.9.2009 

Svitavy, Dimitrovova 1962/29                     
Od 1.10.2009 

Svitavy, Sokolovská 1421/6                       
Od 1.3.2010 

Svitavy Dimitrovova 1961/27                        
Od 1.3.2010 

Svitavy, Dimitrovova 1965/23                        
Od 16.3.2010 

Svitavy, ČSA 1621/10                                 
Od 1.4.2010 

Svitavy, ČSA 8                                                   
Od 1.9.2010 

Svitavy, M.Majerové 1779/4                              
Od 1.5.2008 

Svitavy, M.Majerové 1779/1      
Od 1.5.2008 

Chráněné byty – Svitavy, ul. M. Majerové 

Jedná se o 4 byty v běžných panelových domech.  
Byty se nachází v 1. , 2. a 3. nadzemním podlaží. 
V domech není výtah. Vytápění je centrální.

Chráněné byty – Svitavy ul. Dimitrovova, 
Sokolovská 

Jedná se o 6 bytů v běžných panelových domech.  
Byty se nachází v 1., 2. a 3.  nadzemním podlaží. 
V bytech na ul. Dimitrovova je k
v ostatních domech výtah není. Vytáp

 

ízení z pohledu materiál ního zabezpe čení služeb

 

Duh služby  

Domov na rozestí Svitavy,  T. G. Domov pro osoby se zdravotním postižením

Svitavy, M.Majerové 1779/5                    Domov pro osoby se zdravotním postižením

Svitavy, Dimitrovova 1962/29                     Domov pro osoby se zdravotním postižením

Svitavy, Sokolovská 1421/6                       Domov pro osoby se zdravotním postižením

1961/27                        Domov pro osoby se zdravotním postižením

Svitavy, Dimitrovova 1965/23                        Domov pro osoby se zdravotním postižením

SA 1621/10                                 Domov pro osoby se zdravotním postižením

SA 8                                                   Chráněné bydlení 

Svitavy, M.Majerové 1779/4                              Chráněné bydlení 

Svitavy, M.Majerové 1779/1                           Chráněné bydlení 

Svitavy, ul. M. Majerové  

žných panelových domech.  
1. , 2. a 3. nadzemním podlaží. 

ní je centrální. 

Svitavy ul. Dimitrovova, ČSA a 

žných panelových domech.  
1., 2. a 3.  nadzemním podlaží. 

bytech na ul. Dimitrovova je k dispozici výtah, 
ostatních domech výtah není. Vytápění je centrální. 

ního zabezpe čení služeb  

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

zdravotním postižením 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 



Svitavy, M.Majerové 1779/3                             
Od 1.5.2009 

Chráněné bydlení 

Svitavy, Nádražní 17 Chráněné bydlení 

 

Nové služby  za řízení  

Objekt     Duh služby  

Domov na rozestí Svitavy,  
T.G.Masaryka 9/33 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Svitavy, M.Majerové 1779/5                          
Od 1.9.2009 

Chráněné bydlení 

Svitavy, Dimitrovova 1962/29                        
Od 1.10.2009 

Chráněné bydlení 

Svitavy, Sokolovská 1421/6                             
Od 1.3.2010 

Chráněné bydlení 

Svitavy Dimitrovova 1961/27                              
Od 1.3.2010 

Chráněné bydlení 

Svitavy, Dimitrovova 1965/23                       
Od 16.3.2010 

Chráněné bydlení 

Svitavy, ČSA 1621/10                                   
Od 1.4.2010 

Chráněné bydlení 

Svitavy, ČSA 8                                         
Od 1.9.2010 

Chráněné bydlení 

Svitavy, M.Majerové 1779/4                             
Od 1.5.2008 

Chráněné bydlení 

Svitavy, M.Majerové 1779/1                            
Od 1.5.2008 

Chráněné bydlení 

Svitavy, M.Majerové 1779/3                          
Od 1.5.2009 

Chráněné bydlení 

Svitavy, Nádražní 17 Chráněné bydlení 

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením – Svitavy,  T.G.Masaryka 9/33 

 

Soukromé prostory  – pokoje klientů. Pro zabezpečení intimity jsou k dispozici paravány. 
Klient si může zařídit svůj soukromý prostor dle svého uvážení tak, aby se v něm cítil dobře. 
(např. vlastní nábytek, křeslo, hrnek, apod.) Každý klient má možnost si svůj pokoj a skříňku 



(stolek) zamykat. Vybavení soukromého prostoru musí vyhovovat typu postižení klienta 
(polohovací křesla, lůžka apod.) Soukromý prostor klienta vyjadřuje jeho individualitu. 
Pracovníci DNR jsou povinni respektovat soukromé prostory klientů  

Společné prostory – pro všechny klienty. Každé odd. má společné jídelny, pracovny, 
odpočinková zákoutí. Společné prostory jsou prakticky, vkusně a účelně zařízeny.   

Vstup do Domova na rozcestí  je vstupní halou, kde je vrátnice a návštěvní místnost. 
Návštěvníkům i klientům jsou zde k dispozici informační tabule se základními informacemi o 
Domově.  

Kaple sv. Vincenta  rozděluje celý objekt na dvě části. Denně zde probíhají bohoslužby pro 
klienty a třikrát týdně i pro veřejnost.  

Bezbariérovost za řízení – zařízení je bezbariérové, kromě odd. „za kaplí. Každé oddělení 
má k dispozici výtah. Bezbariérový vstup do budovy je možný bránou, nebo brankou. Hlavní 
vchod do Domova – bezbariérovost je řešena pomocí vhodných pomůcek. Aktuálně je 
v řešení výstavba výtahu do prostor kanceláří a do pracovny fyzioterapeuta a spec. 
pedagoga. Na schodiště před ředitelnou je nainstalována plošina.  

3.odd. se nachází v nové části Domova, v části A, čp. 11 Oddělení je rozděleno na 4 
nadzemní podlaží. V přízemí je velká společná místnost, sloužící jako jídelna zaměstnanců a 
dále k různým společenským, kulturním a vzdělávacím akcím. Dále jsou zde dvě pracovny 
pro klienty a hygienické zázemí. Vstup do sklepa. Na 1. nadzemním podlaží jsou 3 
dvoulůžkové pokoje a 1 třílůžkový, hygienické zázemí, společná moderně vybavená jídelna 
s kuchyňským koutem. 

2. nadzemní podlaží – 5 dvoulůžkových pokojů, společná moderně vybavená jídelna a 
kuchyňka, místnost bezpečného pobytu. Hygienické zázemí – polohovací, masážní vana, 
(využívá fyzioterapeutka) sprchový kout, WC. 

3. nadzemní podlaží je určeno pro klienty s těžší poruchou mobility. Jsou zde 3 dvoulůžkové 
pokoje, 1 třílůžkový. Pro klienty je k dispozici jídelna, hygienické zázemí s polohovací vanou 
a sprchou, WC. Je zde pracovna personálu. Oddělení má k dispozici dostatečné skladovací 
prostory. Klientům je k dispozici signalizační zařízení. Na všech chodbách jsou odpočinkové 
zóny pro klienty. 

Oddělení „za kaplí“.  Je samostatná budova se vchodem ze dvora Domova. V přízemí 
budovy jsou 2 jednolůžkové pokoje, hygienické zařízení a vstup do sklepa. V 1. patře jsou 3 
dvoulůžkové pokoje, společná kuchyň a jídelna a hygienické zázemí pro 6 klientů. Celé toto 
oddělení je nově vybudováno. Režim tohoto oddělení je organizován jako přípravné 
chráněné bydlení. 

Odd. „nad prádelnou“ (p řípravné chrán ěné bydlení) – je umístěno v prvním patře budovy 
prádelny. Je určeno pro 10 klientek. Jsou zde 2 jednolůžkové a 4 dvoulůžkové pokoje, 
obývací pokoj s kuchyňkou, 2 hygienická zázemí a výtah. 

Vybavení a výzdoba Domova  odpovídá věkové skupině klientů a charakteru poskytovaných 
služeb.  Kouření je klientům umožněno ve vyznačeném prostoru s maximálním přihlédnutím 
k zajištění bezpečnosti klientů i budov a ochrany zdraví ostatních klientů. 



Chráněné bydlení 

 

Svitavy, Nádražní 17 – 

Jednopatrová budova. Nachází se v běžné městské zástavbě, v těsné blízkosti vlakového 
nádraží. Přístup a pohyb v budově je bezbariérový – výtah. 

Chráněná domácnost je koedukovaná a koncipována v domácím, rodinném duchu. Kapacita 
je 13 míst, a to v 1. patře 1 jednolůžková, 1 dvoulůžková  a  1 třílůžková obývací ložnice, 
dále společná prostorná jídelna, kuchyň a hygienické zázemí.  V přízemí je k dispozici 1 
jednolůžková a 2 třílůžkové ložnice, obývací pokoj a hygienické zařízení. Vybavení pokojů 
odpovídá běžnému standardu. Výzdoba odpovídá zájmu a přání klientů. 

Celá budova je podsklepena, tyto prostory se využívají jako sociálně aktivizační dílny.  
Rozsáhlé půdní prostory slouží jako sušárna prádla a k případnému uložení sezónního 
oblečení klientů. 

Je maximálně respektováno soukromí a podpora samostatnosti v běžném životě všech 
klientů.  

K chráněnému bydlení patří rozlehlý areál zahrady, který slouží k odpočinku a relaxaci 
klientů. Součástí zahrady je odpočinková zóna, vhodně a vkusně vybavená zahradním 
nábytkem. Pro sportovní aktivity klientů je k dispozici hřiště a bazén. 

Součástí je garáž pro domovní vozidlo.   

Stravování – klienti s podporu personálu si zajišťují sami vlastní pomocí ze surovin dodaných 
z domovní kuchyně. Na víkendy si klienti sami nakupují potraviny a sami určují, co si budou 
vařit.  

Chráněné byty – M. Majerové  

Klienti bydlí v pokoji po dvou, mají společnou kuchyň a hygienické zázemí, chodbu, balkon, 
šatnu a sklepní prostory – skladovací kóje + kolárna a sušárna. Ve 4. bytě jsou dva 
jednolůžkové pokoje. Byty jsou vybaveny standardním nábytkem, klienti si je zařídili dle 
svého vkusu, svých přání a požadavků. V kuchyni mají k dispozici lednici, mikrovlnnou 
troubu, varnou konvici, dále pračku apod. 

Každý klient si může do bytu přinést své vlastní věci, nebo i nábytek tak, aby mu bydlení 
v bytě byl příjemné.   Klienti mohou využít k posezení a odpočinku lavičky před domem. 

Hygienické zařízení odpovídá běžnému standardu, klienti využívají potřebné pomůcky 
(schůdky). 

Tyto byty byly zařízeny a vybaveny  před zahájením procesu transformace. 

Chráněné byty – ul. Dimitrovova, ČSA a Sokolovská 

Tyto byty byly z řízeny v rámci realizace projektu transformace . Jedná se o 6 bytů v 
běžných panelových domech, které má Domov na rozcestí v nájmu na základě nájemní 



smlouvy s majitelem bytu.  Byty se nachází v 1., 2. a 3.  nadzemním podlaží. V bytech na ul. 
Dimitrovova je k dispozici výtah, v ostatních domech  výtah není. Vytápění je centrální. 

Klienti bydlí v pokoji po dvou, mají společnou kuchyň a hygienické zázemí, chodbu, balkon, 
šatnu a sklepní prostory – skladovací kóje + kolárna a sušárna. V byt na ul. Dimitrovova 23 a 
ČSA jsou jednolůžkové pokoje.  

Byty jsou vybaveny standardním nábytkem, klienti si je zařídili dle svého vkusu, svých přání 
a požadavků. V kuchyni mají k dispozici lednici, mikrovlnnou troubu, varnou konvici, dále 
pračku apod. 

Každý klient si může do bytu přinést své vlastní věci, nebo i nábytek tak, aby mu bydlení 
v bytě byl příjemné.   Klienti mohou využít k posezení a odpočinku lavičky před domem. 

Hygienické zařízení odpovídá běžnému standardu, klienti využívají potřebné pomůcky – 
schůdky a sedačku na vanu. 

Všichni klienti chráněného bydlení jsou proškoleni v ovládání mobilního telefonu  vybraní 
klienti ovládají mobilní telefon a je tak možný okamžitý kontakt s personálem. 
Zařízení a vybavení t ěchto byt ů bylo po řízeno maximáln ě z vlastních zdroj ů.  

 

4.5.  Analýza za řízení z pohledu klient ů 

 
Kapacita zařízení - skutečnost 

Datum celkem DOZP CHB Rozdíl 

31.12.2009 121 96 25  

31.1 2010 119 94 25 -2 

28.2.2010 113 88 25 -6 

31.3.2010 106 81 25 - 10 

+ 3 

30.4.2010 106 81 25 - 3 

+ 3 

31.5.2010 105 81 24  

30.6.2010 105 81 24  

31.7.2010 103 57 46  

30.8.2010 103 57 46  

1.9.2010 107 57 50 +4 



4.6.  Srovnání – p ůvodní služby – nové služby 

Ke dni 1. 7. 2010 došlo ke změně registrace služeb v Domově na rozcestí Svitavy.                    
Dle Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubice ze dne 9. 6. 2010, č.j. KrÚ 43289/2010/OSV byly 
změněny registrované údaje o sociálních službách takto: 

Registrované služby: 

Druh služby:   chrán ěné bydlení 

Identifikátor:   5118016                                                                                         
Forma poskytování:  pobytové                                                                                            
Počet klientů   50                                                                                                        
Místo poskytování:  Domov na rozcestí Svitavy – chráněné bydlení  
    Svitavy       
    Dimitrovova 1962/29      
    Dimitrovova 1961/27      
    Dimitrovova 1965/23      
    Sokolovská 1421/6      
    ČSA 1621/10      
    ČSA    1621/8       
    Nádražní 17       
    M. Majerové  1779/1      
    M. Majerové 1775/3      
    M. Majerové 1779/4      
    M. Majerové 1776/5 

Druh služby:   domov pro osoby se zdravotním postiž ením 

Identifikátor:   3814899               
Forma poskytování:  pobytové        
Počet klientů   55                     
Místo poskytování:  Domov na rozcestí Svitavy, T. G .Masaryka 9/33, Svitavy 

K 1. 7. 2010 došlo ke snížení celkové kapacity Domova na rozcestí Svitavy ze 130 na 105 
klientů. 

Srovnání : 

 Původní služby  Nové služby  

adresa 
DOZP 

Počet klient ů 

CHB 

Počet klient ů 

DOZP 

Počet klient ů 

CHB 

Počet klient ů 

T.G.Masaryka 33 101  55  

Nádražní 17  13  13 

M.Majerové 1779/1  4  4 



M.Majerové 1775/3  4  4 

M.Majeorvé 1779/4  4  4 

M.Majerové1776/5 4   4 

Dimitrovova 1962/29    2 

Dimiitrovova 1961/27    6 

Dimitrovova 1965/23    5 

Sokolovská 1421/6     2 

ČSA 1621/10    3 

ČSA 1621/8    3 

Celkem  105 25 55 50 

 

4.7  Personální zajišt ění 

Personální strategie – p ůvodní služby 
 
Stav zaměstnanců ke dni 31. 12. 2009 

 
Celkem 92 zaměstnanců. 

PSP; 54

SZP; 7

Kuchyň; 6

Údržba; 5

Prádelna + švadlena; 5

Administrativa; 4

Ukl ízečky; 3

Sociá lní pracovnice; 2
Vrátné; 2

Fyzioterapeut; 1Psycholog; 1Nutriční terapeut; 1Zahradnice; 1

PSP

SZP

Kuchyň

Údržba

Prádelna + švadlena

Adminis trativa

Ukl ízečky

Sociá lní pracovnice

Vrátné

Fyzioterapeut

Ps ycholog

Nutriční terapeut

Zahradnice



Personální strategie – nové služby  
 
Stav zaměstnanců ke dni 1. 7. 2010 

 

Celkem 87 zaměstnanců. 

 

 

Srovnání pracovních pozic  
 
 Původní služby  

Stav k 1. 1. 2010 

Nové služby  

Stav k 1. 7. 2010 

Funkce  Fyzický po čet Fyzický po čet 

PSP – DOZP 43 28 

PSP – CHB 11 22 

SZP 7 7 

Kuchyň 6 6 

Údržba 5 4 

PSP DNR; 28

PSP CHB; 22SZP; 7

Kuchyň; 6

Údržba; 4

Prádelna + 
švadlena; 5

Administrativa; 4

Uklízečky; 2

Sociální 
pracovnice; 2

Vrátné; 2

Fyzioterapeut; 1

Psycholog; 1 Nutriční 
terapeut; 1

Grafik; 1

Zahradnice; 1

PSP DNR

PSP CHB

SZP

Kuchyň

Údržba

Prádelna + švadlena

Administrativa

Uklízečky

Sociální pracovnice

Vrátné

Fyzioterapeut

Psycholog

Nutriční terapeut

Grafik

Zahradnice



Prádelna + švadlena 5 5 

Administrativa 4 4 

Uklízečky 3 2 

Sociální pracovnice 2 2 

Vrátné 2 2 

Fyzioterapeut 1 1 

Psycholog 1 1 

Nutriční terapeut 1 1 

Zahradnice 1 1 

Grafik  1 

Celkem  92 87 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že souběžně se snížením kapacity klientů Domova na rozcestí 
došlo ke snížení pracovníků. V oblasti přímé péče o klienty došlo k přestupu pracovníků 
přímé péče ze služby domov pro soby se zdravotním postižením do služby chráněné 
bydlení.  

S pracovníky byly tyto změny podrobně diskutovány na poradách týmů i na celodomovních 
schůzích.  Každý pracovník měl možnost se vyjádřit a v případě zájmu mu byla umožněna 
změna v pracovním místě.  

Konkrétní služby pracovníků v  nově rozšířené službě chráněné bydlení jsou organizovány 
takto: 

 

Adr esa Počet PSP Zvýšení o  

Chráněné bydlení  

Nádražní 17  

6 + vedoucí odd. 1 

Chráněné byty M. 
Majerové 

6 1 

Chráněné byty 
Dimitrovova, ČSA 

8 +vedoucí odd.  

 

 



 5  POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 

 

5.1 Ubytování a stravování

 

v Domově zajišťuje samostatný stravovací provoz K
diabetická a šetřící, podle individuálních pot
mletá, mixovaná. Klienti i zam
Pro klienty je k dispozici fotoalbum jídel, podle kterého si m

Na chráněném bydlení si stravování zajiš
vede k maximální snaze o vedení klient
různých činností, souvisejících s
ze skladu stravovacího provozu Domova, potraviny na va
nakupují sami s podporou pracovníka a sami si rozhodou, co si nakoupí a uva

 

5.2 Aktiviza ční a sociáln

POSKYTOVANÉ SLUŽBY  

5.1 Ubytování a stravování  

Změny v poskytování ubytování byly 
provedeny v návaznosti na 
transformační změny v
rozcestí (viz výše). Ubytování klient
se maximálně blíží b
standardu, všechny prostory a pokoje 
jsou vybaveny a zařízeny prakticky a 
vkusně.  Klienti si 
vlastním nábytkem č
doplňky. 

Stravování klientů a zam
uje samostatný stravovací provoz K dispozici je strava racionální, 
ící, podle individuálních potřeb klientů je možná úprava strav

mletá, mixovaná. Klienti i zaměstnanci mají možnost výběru ze dvou jídel ob
dispozici fotoalbum jídel, podle kterého si můžou vybrat.

ném bydlení si stravování zajišťují pracovníci sami společ
maximální snaze o vedení klientů k samostatnosti, snažíme se o nácvik 

inností, souvisejících s přípravou jídel. Potraviny pro vaření si vyzvedávají 
ze skladu stravovacího provozu Domova, potraviny na vaření o víkendech si klienti 

podporou pracovníka a sami si rozhodou, co si nakoupí a uva

ní a sociáln ě terapeutické činnosti  

Aktivizační činnosti jsou zam
na osvojování nových a 
upevňování 
manuálních dovedností a kognitivní 
úrovně klientů. Hlavní ak
pracovní činnosti provádí speciální 
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je pracovna speciálního pedagoga 
na 3. oddělení, ateliér a na 
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Všechny aktivity jsou zam
vědomostí, dovedností a návyk

nebo v prádelně, na recepci, úklidové práce spole
pochůzky ve městě apod. tyto 
svobodného rozhodnutí dobrovoln

Veškeré činnosti probíhají s
individuálním přístupem ke klientovi. Krom
výše uvedeného se pracovníci v
dle jejich zájmu, přání či potř
svým zájmům a koníčkům.  Jezdí na 
navštěvují plavecký bazén, knihovnu, kino a 
všechny další dostiupné aktivity ve m
chodí na houby, borůvky, sportovat, zajiš
osobní nákupy, navštěvují kostel ve m

V Domově aktivně působí keramický kroužek, 
pěvecký sbor, sportovní kroužek 
tělocvičnu ZŠ Masarykova Svitavy, velmi 
oblíbené jsou sezónní návšt
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nákupy, kadeřníka aj. Ze zájmových 
jsou aktivně zapojeni do Českého hnutí speciální olympiády.

 

5.3.  Vzdělávání klient ů

hodin týdně probíhá teoretická i praktická odborná výuka. U
odborného mistra nové dovednosti ve všech t
přístup. Výrobky, které jsou v rámci programu vytvo
potřeby a potěšení, slouží jim jako motivace 

 

Pravidelně probíhá rekrea
na koních v blízké obci Vendolí. Již 
dlouhodobá je spolupráce se 
záchrannou stanicí zví
Vendolí. 

Klienti chráněného bydlení jsou 
podporování v maximální 
nosti, pečují o svoji domácnost, 
pohybují se samostatn
Domova dochází samostatn

navštěvují městský kostel, zajiš
e zájmových činností je velmi populární stolní tenis, klienti 
Českého hnutí speciální olympiády. 

lávání klient ů 
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Pod vedením speciálních pedagog
pracuje „večerní škola“, kam klienti 
dochází pravidelně a aktivn
a individuální úrovn
upevňováno a procvič
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Motiv ační program pro osoby 
vyčleněné z trhu práce v

sociálních služeb Chotovice. 
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šení, slouží jim jako motivace pro další práci a povzbuzení pro 

 

5.4   Využití volného 
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Další velkou akcí byl den otevřených dveří s koncertem Evy a Vaška. Již tradičně 
velký zájem veřejnosti přitahuje vánoční a velikonoční výstava výrobků klientů. 

Přehled nejd ůležitějších akcí roku 2010 - viz příloha 

 

6  ZDRAVOTNÍ  PÉČE 

 

6.1 Ambulantní pé če 

V roce 2010 došlo k přestěhování ordinace lékařů do jiných, lépe vyhovujících prostor. 
Ordinace získala větší prostory, byla prakticky zařízena a bylo pořízeno nové zubařské 
křeslo (rok výroby 2001). Je zajištěn větší komfort pro klienty i lékaře. 

Lékařská léčebně preventivní péče ambulantní formou je v Domově na rozcestí zajištěna 
takto: 

- praktický (závodní) léka ř - ordinuje v domovní ordinaci 1xtýdně a kdykoliv dle 
potřeby. Klienti chráněného bydlení dochází po domluvě s lékařem do jeho privátní 
ordinace. 

Rekapitulace rok 2010 

Vstupní prohlídky zaměstnanců 10 

Preventivní prohlídky zaměstnanců       68  

Výstupní prohlídky zaměstnanců       11 

Preventivní prohlídky klientů       53 

Očkování proti chřipce - klienti      102 

Očkování proti hepatitis B - klienti        3 

Očkování proti TAT - klienti        3 

  

  - psychiatr  – ordinuje v domovní ordinaci pravidelně 1xtýdně a kdykoliv dle potřeby. 
Klienti chráněného bydlení dochází po domluvě do psychiatrické ambulance Nemocnice 
Svitavy 

Rekapitulace rok 2010 

Psychiatrické vyšetření klientů 358 

 

Použití prostředků opatření omezující pohyb klientů a opatření zajišťující bezpečnosti 
klientů je ošetřeno souhlasem klienta, psychiatra, opatrovníka a dalších odborníků. 
Dokumentace je vedena ve zdravotní dokumentaci klienta. Opatření omezující pohyb 



klientů nebylo v roce 2010 použito. 

- kožní léka ř – ordinuje v domovní ordinaci 1xměsíčně a dále dle potřeby. K odborným 
zákrokům dochází klienti do jeho privátní ordinace. 

Rekapitulace rok 2010 

Kožní ošetření klientů 135 

 

- stomatolog – ordinuje v domovní ordinaci pravidelně 1xměsíčně.  

Rekapitulace rok 2010 

Preventivní prohlídky klientů 209 

 

Další ambulantní pé če 

 

Ambulance Počet ošet řených klient ů 

Neurologická ambulance  29 

Diabetická poradna 13 

Gynekologická ambulance 12 

Oční ambulance 18 

Ortopedická ambulance 13 

ORL ambulance 8 

Kardiologic á ambulance 6 

Chirurgická ambulance 7 

Mamologická poradna 17 

Nefrologická ambulance 4 

Ultrazvukové vyšetření 8 

Urologické vyšetření 4 

EKG vyšetření 46 

RHB vyšetření 4 

Gastroskopické vyšetření 2 

 



Středně zdravotnická pé če – v zařízení je poskytována komplexní zdravotnická, 
ošetřovatelská a rehabilitační péče nepřetržitě 24 hodin. Je přítomna všeobecná sestra 
odborně způsobilá k výkonu zdravotnického povolání. Zajišťuje zdravotní péči dle 
ošetřovatelského plánu v celém zařízení. Postupuje dle ordinace lékaře, nebo zajistí 
pohotovostní službu či RZP. 

Vedoucí zdravotního úseku odpovídá za poskytování zdravotní péče, dodržování 
hygienických předpisů, odpovídá za rozpis služeb zdravotnického personálu, vede 
zdravotnickou a ošetřovatelskou dokumentaci, odpovídá za hygienické podmínky 
stravovacího provozu, nutriční péči, dodržování HACCP. 

 

6. 2  Hospitalizace klient ů 

 

Oddělení Počet 

Interní oddělení 10 

ORL oddělení 2 

LDN oddělení Svitavy 2 

LDN oddělení Moravská Třebová 3 

Kožní oddělení Litomyšl 1 

Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod 1 

Chirurgické oddělení 4 

Stoma – chirurgie Pardubice 1 

Psychiatrické oddělení Svitavy 3 

 

6.3. Hygienický standard 

 

Dodržování hygienických předpisů se řídí Provozním řádem DNR Svitavy, aktualizován  ke 
dni 1.1.2009. Kontrolní činnost v roce 2010 byla ze strany vedoucí zdravotního úseku 
zaměřena na kontrolu a podávání léků, uložení doplatkových léků, exspirace léků 
v jednotlivých lékárnách na odd. Dále na dodržování hygienických podmínek při uložení 
úklidových pomůcek na oddělení, ředění, střídání a používání dezinfekčních roztoků. 
Kontrolní činnost byla dále zaměřena průběžně na podávání stravy, zajišťování pobytu 
klientů mimo DNR, a další. Totéž probíhalo i na jednotlivých chráněných bytech. 

 



6.4 Rehabilita ční péče 

 

V Domově zajišťuje rehabilitační péči jedna pracovnice – fyzioterapeutka. Provádí odbornou 
rehabilitační péči dle indikace lékaře. Pod jejím vedením provádějí pracovníci přímé péče 
jednodušší výkony, např. relaxační masáže, míčkování neboprvky LTV. 

V rámci projektu Renaissance získal Domov lékařský magnetotrapeutický přístroj. Je 
využíván pro svoje regenerační a léčebné účinky, dochází k zvýšenému zásobování buněk 
kyslíkem a ostatními důležitými látkami, čímž se zlepšuje proces látkové výměny. 
Magnetoterapie je účinným nástrojem v léčbě širokého spektra chorob a bolestivých stavů. 

Rekapitulace 

Druh Počet klient ů 

vodoléčba 117 

elektroléčba 565 

Duotherm 11 

Léčebná tělesná výchova 1 255 

Léčebná výchova k soběstačnosti 970 

Masáže 418 

Polohování 219 

Ortoped - posilování 221 

rozbor 34 

 

 

7  NAPLŃOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 
V průběhu roku 2010 docházelo k pravidelným analýzám a přehodnocení jednotlivých 
standardů kvality poskytovaných služeb. Realizační tým pracoval pravidelně, nejméně 1krát 
měsíčně a dále dle aktuální potřeby.  

Do realizace zavádění standardů kvality do praxe byli zapojeni všichni zaměstnanci. V DNR 
byl v průběhu roku 2010 realizován projekt interního školení pracovníků. Hlavním obsahem 
bylo získávání teoretických informací a následně praktické zavádění do praxe. Vlastní 
realizace vzdělávání probíhala tak, že dle stanoveného plánu vždy určené oddělení 



teoreticky zpracovalo dané téma, na celodomovním seminá
oddělení vlastní prezentaci s 

Souběžně s tímto projektem byly realizovány další
ke zkvalitnění péče. 

 

Vzdělávací projekt PROFESIONÁL

 

Projekt PROFESIONÁL je realizován na základ
techniky  Pardubice a Domovem na rozcestí Svitavy, uzav
projektu je 1.6.2010, ukon čení 31.5.20112.

Předmětem je zajištění realizace projektu PROFESIONÁL 
kompetencí vybraných skupin pracovník
zaměřením na cílovou skupinu osob s
finančními prostředky z ESF a ze státního rozpo
zdroje a zaměstnanost. 

 

8 DALŠÍ SPECIFICKÉ FORMY SOCIÁLNÍ PÉ
SLUŽBY A AKTIVITY

 

Prezentace Domova na rozcestí Svitavy 

zúčastnili mimo jiné i žáci dvou svitavských základních škol.  Spole
v ateliéru, vyzkoušeli si různé zajímavé techniky nebo spole
dílo. Akce byla hodnocena všemi zú

Velmi aktivně pracuje MO SPMP. Spole
k obohacení života klientů.  

teoreticky zpracovalo dané téma, na celodomovním semináři provedli zástupci tohoto 
 praktickými odkazy.  

tímto projektem byly realizovány další vzdělávací a konzultač

lávací projekt PROFESIONÁL  

Projekt PROFESIONÁL je realizován na základě Smlouvy o partnerství mezi Domem 
techniky  Pardubice a Domovem na rozcestí Svitavy, uzavřené dne 30.6.2010. 

čení 31.5.20112.  

ní realizace projektu PROFESIONÁL – podpora rozvoje odborných 
kompetencí vybraných skupin pracovník ů poskytovatel ů sociálních služeb se 

ením na cílovou skupinu osob s  mentálním postižením.  Projekt je podpo
ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské 

SPECIFICKÉ FORMY SOCIÁLNÍ PÉ
SLUŽBY A AKTIVITY  

Prezentace Domova na rozcestí Svitavy – www.dnrsvitavy.cz  

Domov na rozcestí jako 
poskytovatelů sociálních služeb 
aktivně zapojuje do všech akcí, 
pořádaných touto institucí. Je
především o vzdělávací akce a aktivní 
účast na pracovních setkáních 
Asociace Pardubického kraje. DNR se 
aktivně zapojil do akce Týden 
sociálních služeb od 4. 
Dne 6. 10.byl uspořádán Den 
otevřených dveří s prezentací a 

výstavou prací klientů. Této akce se 
né i žáci dvou svitavských základních škol.  Společně s klienty pracovali 

ůzné zajímavé techniky nebo společně vytvořili tématické výtvarné 
všemi zúčastněnými velmi kladně.  

 pracuje MO SPMP. Společně s DNR jsou pořádány různé akce, které vedou 

i provedli zástupci tohoto 

lávací a konzultační akce, vedoucí 

 Smlouvy o partnerství mezi Domem 
ené dne 30.6.2010. Zahájení 

podpora rozvoje odborných 
 sociálních služeb se 

Projekt je podpořen 
čního programu Lidské 

SPECIFICKÉ FORMY SOCIÁLNÍ PÉČE, 

Domov na rozcestí jako člen Asociace 
 sociálních služeb ČR se 

 zapojuje do všech akcí, 
ádaných touto institucí. Jedná se 

ělávací akce a aktivní 
ast na pracovních setkáních členů 

Asociace Pardubického kraje. DNR se 
 zapojil do akce Týden 

sociálních služeb od 4. – 8.10.2010. 
řádán Den 
prezentací a 

klientů. Této akce se 
klienty pracovali 

řili tématické výtvarné 

zné akce, které vedou 



 

Domov na rozcestí Svitavy aktivně spolupracuje s následujícími subjekty: 

Univerzita Palackého Olomouc                                                                                                     
Katedra speciální pedagogiky PdF MU Brno                                                                               
FF MU Brno                                                                                                                             
VOŠ a SPŠ Litomyšl                                                                                                                    
VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana Česká Třebová                                                                   
Odborné učiliště a Praktická škole Chroustovice                                                                  
Integrovaná střední škola Moravská Třebová                                                                              
MARLIN s.r.o. Svitavy 

 

 

9  VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍCK Ů DOMOVA NA 
ROZCESTÍ SVITAVY 

 
 

Interní školení pracovník ů 

Téma Počet  

Standard č. 9, Standard č. 10, Domácí řád, 
Organizační řád, Opatření omezující pohyb 

51 

Standard č. 3, Standard č. 4, vyhodnocení 
dotazníků spokojenosti klientů a zaměstnanců 

53 

Standard č. 1, diagnostika  55 

Standard č. 2 51 

Standard č. 5 46 

Standard č. 6, Standard č. 7, aktivizace klientů 41 

Standard č. 8, Standard č. 11 Transformace s.s. 44 

Standard č. 5, Standard č. 12, Standard č. 13 50 

Standard č. 14, Práva a povinnosti klientů, Nabídka 
služeb 

51 

Standard č. 15, Individuální plánování 48 

 



 

Další vzd ělávání pracovník ů 

Druh vzd ělávací akce Garant Po čet 

Individuální plánování se zaměřením 
na lidi s MP, školení klíčových 
pracovníků 

Dům techniky Pardubice 

Projekt Profesionál 

14 

Agresivita a prevence problémového 
chování u lidí s MR 

Škola SPMP Modrý klíč 
Praha 

19 

Komunikace s problémovými typy 
klientů 

Curatio Brno 16 

Individuální plánování s.s. Curatio Brno 21 

Práva a povinnosti uživatelů s.s. Adpontes Slapy 20 

Psychologie a komunikace I. ČAPS Praha 2 

Psychologie a komunikace II. ČAPS Praha 2 

Psychologie a komunikace III. ČAPS Praha 1 

Efektivní komunikace jako základ 
mezilidských vztahů 

Hartmann Rico a.s 22 

Marlin s.r.o. Uh. Hradiště Komunikace s nemocnými 
a osobami se zdravotním 
postižením 

1 

VI. konference fyzioterapeutů regionu 
Brno 

UNIFY Brno 1 

Zdraví a dlouhověkost A TREND  Ústí n.O. 2 

Onemocnění v oblasti konečníku A TREND  Ústí n.O. 2 

Reprodukce hmotného a nehmotného 
majektu 

INTELLEGO Olomouc 1 

Standardy prakticky Komunitni plánování 
protivín 

1 

Zákon 500/2004.Sb. správní řád Dr. Staněk, Ostrava 1 

Zákon o sociálních službách aktuality a 
praxe 

EDUPOL Praha 1 

III.sympozium o skolióze Univerzitní centrum pro 
léčbu skoliózy 

1 



DPS Arteterapie MU PF Brno 1 

Rakovina tlustého střeva a konečníku A TREND  Ústí n.O. 2 

XVII. sjezd rehabilitační a fyzikální 
medicíny 

Profesní a odborová unie 
ZP Luhačovice 

1 

Zákon o sociálních službách BOVA POLYGON Praha 1 

Meron Fulnek Proškolení v obsluze 
žehlících strojů 

4 

Šikana v pobytových zařízeních s.s. CURATIO Brno 6 

Kurz bazální stimulace Institut bazální stimulace 
Frýdek Místek 

1 

Arteterapie pro práci s dětmi s MP Česká arteterapeutická 
asociace Praha 

1 

Hygienické minimum pro kuchaře CSO – CERT Plzeň 2 

Školení řidičů Autoškola Svitavy 32 

Konflikty a jejich zvládání EDUCA Partner o.s. 3 

 

Odborná stáž 

Farní charita Chotovice – sociálně terapeutické dílny  14 

 

 

10  HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

 
 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

11  KONTROLNÍ ČINNOST 

 
Datum kontroly Kontrolu provedl Téma kontroly 

13.1.2010 VZP Svitavy Cílená revize – období 10,2009 – 12,2009 

8.6.2010 KÚ Pardubického 
kraje - OSV 

Dokumentace o poskytování sociální 
služby 

21.10.2010 VZP Svitavy Platby pojistného na veřejné pojištění a 
dodržování ostatních předpisů plátce 
pojistného 

KHS Pardubického 
kraje  

3.11.2010 Kontrola dodržování povinností. 

 

 



12  REALIZOVANÉ PROJEKTY  

 
 

PROJEKT PODPOROVANÉ ZAM ĚSTNÁVÁNÍ VE SVITAVSKÉM REGIONU 

 

 

Základní ideou celého projektu je zavedení služby  Podporovaného zam ěstnávání do 
Svitavského regionu . (Jako specifické služby zam ěřené na podporu lidí se zdravotním 
znevýhodn ěním v oblasti pracovního uplatn ění). 

Zavedením služby bude zajištěno aktivní zapojení lidí z cílové skupiny, které povede k 
získání pracovního uplatnění těchto lidí. Projekt bude realizován v období červenec 2011-
červenec 2013.  Realizátor projektu je Rytmus Chrudim, o.p.s., Chrudim 

 Hlavní cíle projektu:  
- Umožnit lidem se zdravotním postižením získat a udržet si zaměstnání. 
-  Zvýšit úroveň dovedností a samostatnosti lidí se zdravotním postižením v oblasti 
zaměstnání. 
- Posílit motivaci k pracovnímu uplatnění. 

 Klíčové aktivity projektu:  
- Individuální poradenství                                                                                                                 
- Pracovní asistence– jde o přímou podporu při cestování do zaměstnání a na pracovišti. 
Podpora směřuje k postupnému osamostatnění při cestě do práce i na pracovišti. 
- Job kluby – skupinová práce, na které se řeší témata týkající se pracovního uplatnění 
- Vyhledávání a zprostředkování zaměstnání 
- Rekvalifikační kurz Základy obsluhy PC 

 

BENCHMARKINGOVÁ DATABÁZE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
V PARDUBICKÉM KRAJI  

 

    

Cílem je poskytnout pracovníkům odpovědným za vytvoření Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb Pardubického kraje analytické nástroje a informace potřebné pro jeho 
vytvoření. 

 



Realizace projektu byla zahájena 1.12.2010, ukon čení do 30.4.2012  

 Systém poskytovatelům sociálních služeb umožní srovnání vlastních výsledků se stejnými / 
obdobnými službami, sdílení dobré praxe, vzájemnou výměnu informací a zkušeností. 

 Veřejná zakázka bude realizovaná v rámci Individuálního projektu PaK "Podpora 
dostupnosti akvality sociálních služeb v Pardubickém kraji", financovaného z Evropského 
sociálního fondu (ESF) a státníjo rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). 

Specifické cíle:                                                                                                                         
Vytvořit metodiku                                                                                                                  
Připravit funkční benchmarkingovou softwarovou aplikaci                                                      
Umožnit sběr dat poskytovatelů soc. služeb                                                                                
Zpracovat analýzy                                                                                                                      
Proškolit pracovníky 

 

VZDĚLÁVÁNÍM K PROFESNÍMU ROZOVJI SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍK Ů 
V PARDUBICKÉM KRAJI  

 

 

Projekt bude realizován od 1.6.2010 - 31.5.2012 
 

Popis projektu:  
Potřebnost projektu vychází z novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
kde je zakotveno, že všichni pracovníci působící v sociálních službách musí procházet 
stanoveným (min. 24 hodinovým) vzděláváním za rok. Každý pracovník se musí vzdělávat v 
kurzech dle pozice v zaměstnání. 
 
Cíle projektu:  
Projekt svou realizací naplní hned několik cílů v oblasti dalšího vzdělávání sociálních 
pracovníků: 
- naplní zákon 108/2006 Sb., kdy zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu 
pracovníku další vzdělávání v rozsahu nejméně 24h za kalendářní rok; 
- umožní účastníkům akreditovaných vzdělávacích programů získat odbornou kvalifikaci 
zakončenou osvědčením; 
- v průběhu vzdělávání podpoří vzájemnou diskuzi a výměnu zkušeností mezi zadavateli a 
poskytovateli sociálních služeb; 
- diskuzní formou vzdělávání se bude částečně saturovat potřebu supervizí, neboť 
pracovníci v pomáhajících profesích patří k nejohroženějším profesím v kontextu syndromu 
vyhoření; 
- dalším vzděláváním sociálních pracovníklů se budou rozvíjet schopnosti, kompetence i 
osobnostní stránka účastníků projektu. 

 



PROJEKT PROFESIONÁL

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00034
Realizátor: Dům techniky Pardubice spol. s r. o.
Partneři: 
    * Asociace pomáhající lidem s autismem 
    * Domov pod Kuňkou 
    * Domov pod hradem Žampach
    * Domov na rozcestí Svitavy
    * Domov u studánky 
 
Datum zahájení: 1. 6. 2010  
Datum ukon čení: 31. 5. 2012

 
Cíl projektu:  Posílení odborných kompetencí vedoucích pracovník
sociálních službách, kteří pracují v za
cílovou skupinu osoby s mentálním postižením.
Tématické oblasti: 
 
    * Management a kvalita (6 témat vzd
    * Tým a týmová spolupráce (2 témata vzd
    * Klient – pomáhající (12 témat vzd

                                                                           

 

  

 

 

 

 

 

PROJEKT PROFESIONÁL  
 

íslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00034 
m techniky Pardubice spol. s r. o. 

* Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha 

* Domov pod hradem Žampach 
* Domov na rozcestí Svitavy 

 
ení: 31. 5. 2012 

Posílení odborných kompetencí vedoucích pracovníků a pracovník
pracují v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb ur

cílovou skupinu osoby s mentálním postižením. 

* Management a kvalita (6 témat vzdělávání) 
* Tým a týmová spolupráce (2 témata vzdělávání) 

cí (12 témat vzdělávání) 

                                                                          Školení v Domově na rozcestí Svitavy:

 

 

 

 a pracovníků v 
 sociálních služeb určených pro 

 na rozcestí Svitavy: 



MOTIVAČNÍ PROGRAM PRO OSOBY VYČLENĚNÉ Z TRHU PRÁCE 
 

 

 Obsahem projektu je vytvo ření integra čního vzd ělávacího programu pro osoby 
vylou čené z trhu práce. Jednotliví uživatelé jsou vzd ělávání ve 3 oborech: 
 
    * Výroba dekorativních p ředmětů 
    * Keramika a košíká řství 
    * Podpora osobního rozvoje   

Doba realizace projektu: 1. 5. 2009–30. 4. 2012 
Realizátor projektu je Farní charita Nové Hrady u Skutče (Chotovice) 

Projekt má dva partnery, kteří také zapojují své uživatele do programu - Domov na rozcestí 
Svitavy a Naděje Vysoké Mýto. 
 
Po dobu 5 hodin týdně probíhá teoretická i praktická odborná výuka. Uživatelé získávají pod 
vedením odborného mistra nové dovednosti ve všech třech oborech. Základem výuky je 
individuální přístup. Výrobky, které jsou v rámci programu vytvořeny, si uživatelé nechávají 
pro vlastní potřeby a potěšení, slouží jim jako motivace pro další práci a povzbuzení pro 
členy rodin.  

Cílem projektu je umožnit uživatel ům začlenění do spole čnosti a p řípadně najít 
vhodné zam ěstnání. 

 

JAK SE ŽIJE S POSTIŽENÍM 
 

Realizátor projektu:   Základní škola T.G.Masaryka, Svitavy                                                              
Partner projektu:        Domov na rozcestí Svitavy 

Projekt „Jak se žije s postižením“ je aktivitou, kdy se žáci a žákyně 9. třídy základní školy T. 
G. Masaryka seznamují s životem postižených lidí. Čekala na ně série přednášek od 
speciálního pedagoga Domova na rozcestí na téma tělesné postižení, smyslové postižení a 
na závěr přednáška na téma Jak se žije s mentálním postižením. Poslední přednášku 
doplnily i dvě klientky Domova  paní Božena Kulhavá a paní Jiřina Novotná. Povídáním o 
chráněném bydlení, vlastních zkušenostech, zájmech a pohledem na svůj běžný život. Po 
přednáškách čekala na žáky vždy nějaká hra nebo aktivita zaměřená na probíranou 
tematiku (žáci trávili den na invalidním vozíku, zkoušeli orientaci v prostoru, modelovali jako 
nevidomí aj.). Speciální kompenzační pomůcky na ukázku zapůjčil Domov na rozcestí. 
Proběhla návštěva Ateliéru Domova na rozcestí, kde se žáci zúčastnili společně s klienty 
lekce muzikoterapie. 
Projekt má velké množství pozitivních ohlasů, jak ze strany dětí a pedagogů, tak ze strany 
naší organizace.  

 



ZVELEBENÍ ODPOČÍNKOVÉ ZÓNY A VYBUDOVÁNÍ VE
MĚSTYSE SVOJANOV

 Domov na rozcestí Svitavy je partnerem v úsp
Svojanov. Jedná se o projekt s názvem „Zvelebení odpo
veřejného rozhlasu v Městyse Svojanov“ , který realizátor p
– osa IV. 1.2. realizace  místní rozvojové strategie ve výzv
rozvoj Poličska. 

 

SVOJANOVEM BEZPEČNĚ

Domov na rozcestí Svitavy je partnerem v úsp
Svojanov. Jedná se o projekt s ná
s žádostí o dotaci PRV – osa IV. 1.2. realizace
vyhlášení MAS Sdružení pro rozvoj Poli
Realizace projektu: 
Klienti Domova na rozcestí Svitavy se na realizaci podíleli formou p
vybranými sloupy elektrického vedení, na kterých jsou umíst
Tyto sloupy klienti označili výtvarn
Svojanov“. Celá akce se uskute
Na tomto místě chceme podě
přátelské přijetí, kterého se nám dostalo.

 

ÍNKOVÉ ZÓNY A VYBUDOVÁNÍ VE ŘEJNÉHO ROZHLASU 
STYSE SVOJANOV 

 

Domov na rozcestí Svitavy je partnerem v úspěšném projektu, jehož realizátorem je m
Svojanov. Jedná se o projekt s názvem „Zvelebení odpočinkové zóny a vybudování 

styse Svojanov“ , který realizátor předkládal s žádostí o dotaci
místní rozvojové strategie ve výzvě vyhlášení M

ČNĚ 
 

Domov na rozcestí Svitavy je partnerem v úspěšném projektu, jehož realizátorem je m
Svojanov. Jedná se o projekt s názvem „Svojanovem bezpečně“ , který realizátor p

osa IV. 1.2. realizace  místní rozvojové strategie ve výzv
vyhlášení MAS Sdružení pro rozvoj Poličska                                                                        

Klienti Domova na rozcestí Svitavy se na realizaci podíleli formou převzetí partnerství na 
vybranými sloupy elektrického vedení, na kterých jsou umístěny lampy veř

ili výtvarným motivem, který obsahuje text „Svítím bezpe
Svojanov“. Celá akce se uskutečnila v sobotu 28.8.2010.  

 chceme poděkovat představitelům městyse Svojanova za velmi milé a 
ijetí, kterého se nám dostalo.  

EJNÉHO ROZHLASU 

šném projektu, jehož realizátorem je městys 
inkové zóny a vybudování 

edkládal s žádostí o dotaci PRV 
 vyhlášení MAS Sdružení pro 

šném projektu, jehož realizátorem je městys 
“ , který realizátor předkládal 

místní rozvojové strategie ve výzvě 
ska                                                                                           

evzetí partnerství na 
ny lampy veřejného osvětlení. 

ým motivem, který obsahuje text „Svítím bezpečně pro 

styse Svojanova za velmi milé a 

 



PROJEKT RENAISSANCE 

 

V rámci tohoto projektu získal Domov na rozcestí zdarma lékařský magnetoterapeutický 
přístroj. Tento přístroj má regenerační a léčebné účinky a tím harmonizuje fyzickou i 
psychickou kondici. Magnetoterapie je vysoce účinná fyzikální léčebná metoda, která 
neslouží jen k léčení a zmírňování následků chorob, ale i k jejich přecházení. Více informací 
a foto ze slavnostního předávání přístroje na www.projekt-renaissance.cz. 
 
 

13  SPONOZOŘI  

 

Velice děkujeme všem obětavým lidem i firmám, které podporují náš Domov finančně či 
věcnými dary. (seznam řazen abecedně) 

ALFACHEM Letovice 
Antotnín Krejcárek - UMTON BARVY                                                                                               
AUTO GAMES KOMBO s.r.o Uherský Brod 
CENTROPEN a.s. 
Fibertex Svitavy                                                                                                                             
GASTRO - STAR FISH s.r.o. Ostrava                                                                                             
Haas a Czjzek porcelán   
Hartman Rico a.s Veverská Bítýška 
Jednota Svitavy 
JKS & TRADE MORAVIA s.r.o. 
Lyreco Praha                                                                                                                                  
MACHALA a.s. Svitavy 
MAJT s.r.o. - Enter Polička                                                                                                                                                                                                     
MARTEL MEDICAL Třinec 
MAVEKO s.r.o. Litomyšl                                                                                                                
Město Svitavy                                                                                                              
Mlékárna Olešnice RMD, Olešnice na Moravě                                                                               
Mrazírny POLAR TRAIDING s.r.o., Kostelec nad Červenými Lesy                                                                     
NOPEK a.s. Vysoké Mýto                                                                                                              
NOVÁ LÉKÁRNA Svitavy RnDr. Tomanová 
QANTO CZ s.r.o. Litomyšl                                                                                                                 
STORY DESING a.s. Litomyšl 
Svitap J.H.J. Svitavy                                                                                                                      
Stuha a.s. Dobruška 
Tiskárna Polička                                                                                                                           
Veba a.s. Broumov                                                                                                                        
Velkoobchod ovoce-zelenina Kouba-Veselá s.r.o. Vysoké Mýto                                                  
ZŘUD MASOKOMBINÁT Polička a.s.                                                                                             
  

  

 



 


