






 
 

1. Základní informace 
 
Domov na rozcestí Svitavy je zařízením sociálních služeb podle §34 odst. 1, písm. d)  
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. 
domov pro osoby se zdravotním postižením a odst. g) chráněné bydlení, který uvádí 
v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezené pobytové služby sociální péče 
podle zákona o sociálních službách pro osoby s mentálním postižením. 
 
Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují 
výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze 
v případě dlouhodobé volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě 
pobývající mimo území Pardubického kraje. 
 
Poslání organizace 
Domov na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 33, poskytuje osobám s mentálním 
postižením podporu a pomoc vycházející z jejich individuálních potřeb a vytváří 
důstojné životní podmínky uživatelů tak, aby byly srovnatelné s běžným způsobem 
života jejich vrstevníků. 
 
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. 
 
Cíle organizace – služba domov pro osoby se zdravotním postižením 

- Podpora při uplatňování vlastní vůle a svobodného rozhodování klientů (např. 
výběr pokoje, spolubydlících, oblehčení, 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 

Cíle organizace – chráněné bydlení 

- 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 
 
 
Cílové skupiny 
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 

 
Služby nelze poskytnout 

- Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče 
v lůžkovém zdravotnickém zařízení 

- Osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení 
sociálních služeb 

- Osobám, které, mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe a okolí, a jejichž 
chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní 
choroby, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo 
nedostatečných sociálních návyků 

- Autistům 
- Osobám, které mají diagnózu stařecká demence a ostatní typy demencí, 

Alzheimerova choroba a Huntingtonova choroba 

 
Zásady poskytovaných služeb – služba domov pro osoby se zdravotním postižením 

- respektujeme volbu klientů, mohou se u nás cítit důstojně, svobodně a 
bezpečně                                                                                                            

- 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, vyhlášky, společenskými a morálními normami 

 
Chráněné bydlení funguje na principech: 

· individuálního přístupu – podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním 
potřebám, přáním a schopnostem uživatele s ohledem na potřeby ostatních 
spolubydlících 

· partnerského přístupu – během služby 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 

 
 
Nabídka služeb a péče ve službě domov pro osoby se zdravotním postižením 

- Poskytnutí ubytování                                                                                             
- Poskytnutí stravy 
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
- Výchovně, 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 

 
Nabídka služeb a péče ve službě chráněné bydlení 
 

· poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
· poskytnutí ubytování 
· 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 
· ošetřovatelskou, zdravotní a rehabilitační péči 
 

 
Zásady činnosti a řízení Domova, vzájemné vztahy jednotlivých úseků, organizační 
strukturu, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti vedoucích pracovníků 
stanoví Organizační řád Domova na rozcestí Svitavy. S účinností od 1. 1. 2008 je 
vydán nový Domácí řád, Organizační řád a další vnitřní předpisy Domova 
 
Domov na rozcestí Svitavy (dále jen Domov) je příspěvkovou organizací  
Pardubického kraje,  jejíž zřizovací listinu schválilo svým usnesením číslo Z/335/O8 
ze dne 19. 6. 2008 Zastupitelstvo Pardubického kraje. 
  

   Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel organizace.  
 
 



 
 

1.1 Domov na rozcestí Svitavy – služba domov pro osoby se 
zdravotním postižením 
   
Služba domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytována na adresách: 
Svitavy, T. G. Masaryka 9/33 
Svitavy, M. Majerové 1776 
Svitavy, Dimitrovova 29 

K 31.12.2009 byla služba domov pro osoby se zdravotním postižením poskytována 
celkem 96 klientům, z toho 94 žen, 2 muži.  

Celé zařízení je rozděleno do tři oddělení, na každém oddělení je ustanoven 
vedoucí, který za provoz odpovídá. Systém práce je nastaven tak, aby bylo možno 
maximálně individualizovat péči o klienty. V denních směnách každého odd. jsou 
nyní přítomni 4 – 5 pracovníků, pracovní instruktor a vedoucí oddělení. Každé odd. 
má k dispozici  pracovnu, jejíž provoz zajišťuje určený pracovník oddělení denně 
(kromě neděle) od 8,30 do 11 hod a od 12,30 do 16,30. hod. Zde  je  připravena 
nabídka nejrůznějších aktivizačních, pracovních nebo zájmových aktivit, které mohou 
využívat všichni klienti dle vlastního zájmu. Vzhledem k počtu pracovníků ve směně 
je tímto zajištěna i další nabídka aktivit pro klienty, a to individuální vycházky do 
města, nákupy, návštěvy kadeřnice, lékaře, různých kulturních akcí a jiných služeb 
ve městě.  

   Vlastní harmonogram práce oddělení je koncipován tak, aby každý pracovník měl 
v péči určenou skupinu klientů, které poskytne kompletní pomoc, péči a podporu, 
kterou potřebují. Počty klientů v těchto skupinách jsou specifické pro každé oddělení, 
u klientů mobilních a samostatných se pohybujeme v počtu maximálně do 10, u 
klientů s těžším postižením či u imobilních je počet nižší. 

 
V Domově pracuje psycholog, který je k dispozici klientům i pracovníkům. Participuje 
na tvorbě a naplňování individuálních plánů klientů, provádí psychologickou 
diagnostiku, psychoterapeutické intervence a konzultace. 
 
Zaměstnanci mají velkou volnost při vyhledávání různých činností s klienty, do všech 
aktivit přinášejí svoje invence, které jsou velkým obohacením jak pro klienty, tak i pro 
spolupracovníky. 

.  
V organizaci fungují dvě přípravná odděleni pro režim chráněného bydlení. Kapacita 
těchto oddělení je 10 a 8 klientů. Klienti se zde připravují na samostatný život 
v chráněných bytech. Tato aktivita je v souladu s naplňování strategických plánů a 
cílů rozvoje organizace – rozšiřován chráněného bydlení. Vlastní organizace práce je 
zaměřena na maximální rozvoj samostatnosti klientů v péči o svoji osobu a prostředí. 
Klienti si sami s pomocí personálu vaří, perou prádlo a obstarávají další běžné 
činnosti.  

V rámci transformace sociální služby se v roce 2009 s podařilo částečně přemístit  
službu mimo instituci Domova. Byla zřízena dvě detašovaná pracoviště na výše 
uvedených adresách. Jedná se o dva nájemní byty, kde je ubytováno 10 klientů. 



 
 

Personální zajištění je zajištěno 12 hod denně. Výhledově budou tato pracoviště 
převedena do režimu chráněného bydlení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Domov na rozcestí Svitavy – služba chráněné bydlení 
 
Služba chráněné bydlení je poskytována na adresách: 
Svitavy, Nádražní 17 
Svitavy, M. Majerové 1775 
Svitavy, M. Majerové 1779/1, 1779/4 
 
K  31.12.2009 byla služba chráněné bydlení poskytována celkem 25 klientům, 18 
žen a 7 mužů.   
 
Na adrese Svitavy, Nádražní 17 je ubytováno 13 klientů. Klienti využívají nově 
rekonstruovaný objekt vily s přilehlou velkou zahradou. V suterénu budovy jsou 
prostory pro dílny. Probíhají zde pracovní činnosti, na kterých participují klienti 
s přiměřenou podporou personálu. Klienti se sami podílí na vedení své domácnosti, 
spolupracují při vaření, nákupech a úklidu. Péči a podporu zajišťuje stabilní pracovní 
tým ve nepřetržitém provozu. 
 
V roce 2009 se podařilo rozšířit službu chráněné bydlení do tří nájemních bytů 
v běžné městské zástavbě. Zde bydlí celkem 12 klientů. Byty jsou pronajímány na 
základě nájemní smlouvy mezi Domovem na rozcestí a vlastníkem bytu. Byty jsou 
standardně zařízeny klienti mají v každém bytě k dispozici kuchyň, pokoje – 
dvoulůžkové - předsíň, hygienické zázemí, balkon sklepní prostory. Bydlení 
prokazatelně splňuje znaky domácího bydlení. Individuální pomoc, péči a podporu 
poskytuje klientům stabilní tým pracovníků v nepřetržitém provozu, s akcentem na 
zajištění bezpečnosti klientů. Klienti si zde samostatně zajišťují stravování. Někteří 
klienti odchází do školy, nebo do práce, někteří klienti se zapojují do domácích prací, 
vč. vaření, nákupů a úklidu. Zkušenosti s poskytováním této služby jsou velmi 
pozitivní.  
 
Jako další nový prvek ve snaze přiblížení života klientů životu majoritní společnosti     
považujeme zavedení samostatného nakupování  potravin a hospodaření s penězi. 



 
 

Klienti sami rozhodují o výběru stravování o víkendech a společně s pracovníkem 
nakupují potřebné suroviny. Tím se snažíme naplnit základní principy poskytované 
služby - důraz na klientovi schopnosti, snažíme se posílit klientovu samostatnost 
v běžných podmínkách a využít a podpořit při tom jeho vlastní možnosti. 
V neposlední řadě takto naplňujeme princip využívání běžných zdrojů společnosti, 
s klientem pracujeme v podmínkách běžné společnosti a v rámci jeho přirozené 
vztahové sítě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Klienti Domova na rozcestí Svitavy 

Služba domov pro osoby se zdravotním postižením 

Rok 2009  
 

Počet klientů k 31.12.2009 celkem 96 
            Z toho žen 93 
                       mužů   3 
Přijato celkem  13 
            Z toho  klientek 7 
                        klientů 6 
Ukončení pobytu celkem 15 
Ukončení výměnného pobytu 4 
Překlad do jiného zařízení 1 
Nevyhovující služby 3 
Zemřelo 7 
  Z toho          klientek 5 
    klientů 2 
Počet žádostí o přijetí k 31.12. 2009 7 
Z toho žen 6 
            mužů 1 
Počet odmítnutých žádostí celkem  
Průměrný věk celkem  60,3 
Průměrný věk – ženy 60,7 
Průměrný věk – muži 46,8 
 

Věkové skupiny 
 

19 – 26 let 2 
27 – 65 let 60 
66 – 85 let 32 
Nad 85 2 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Služba chráněné bydlení 

Rok 2009  
 

Počet klientů k 31.12.2009 celkem 25 
            Z toho žen 18 
                       Mužů   7 
Přijato celkem  2 
            Z toho klientek 1 
                       Klientů 1 
Ukončení pobytu celkem 0 
Počet žádostí o přijetí k 31.12. 2009 5 
Z toho žen 1 
            Mužů 4 
Počet odmítnutých žádostí celkem  
Průměrný věk celkem  47,9 
Průměrný věk – ženy 49,4 
Průměrný věk – muži 44,1 
 

Věkové skupiny 
 

19 – 26 let 1 
27 – 65 let 22 
66 – 85 let 2 
Nad 85  
 
 
3. Zaměstnanci Domova na rozcestí Svitavy 
 
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený činí 85. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.1 Vzdělávání zaměstnanců Domova na rozcestí Svitavy 
 
Interní školení zaměstnanců – aplikace standardů kvality do praxe 

 Počet zúčastněných pracovníků 

Strategické plány, projekt transformace MPSV 45 

SQSS č. 1, SQSS č. 15 – vyhodnocení dotazníků 
spokojenosti klientů a zaměstnanců 

61 

SQSS č. 2. sexualita osob s MP 58 

SQSS č. 3, SQSS č. 4, vzdělávací plán organizace 51 

SQSS č. 5, somatická onemocnění 50 

SQSS č. 5, SQSS č. 6 48 

SQSS č. 7, SQSS č. 5, sociální minimum, komunikace 
s klientem 

56 

SQSS č. 8, směrnice č. 25/2007 46 

SQSS č. 9, SQSS č. 10 52 

SQSS č. 2. strategické cíle organizace, novela zákona 
108/2006 

67 

SQSS č. 12, personální a organizační změny, 
ošetřovatelská péče o klienty 

45 

SQSS č. 13, SQSS č. 14, SQSS č. 15 69 

Alternativní komunikace, opatření omezující pohyb, 
rekapitulace SQSS 

63 

 

Další vzdělávací pracovníků: 

Druh vzdělávací akce Garant Počet pracovníků 

Sexuální výchova a osvěta u osob s MP SPRSV Praha         
PhDr.Štěrbová, Ph.D 

20 

Mentální retardace – těžké a kombinované 
postižení 

Univerzita HK           
PhDr. Zikl 

19 

Plánujeme spolu s klientem Profesní komora 
sociálních pracoivníků 

1 



 
 

Bazální stimulace Curatio 4 

Potřeby seniorů Curatio 6 

Akreditace, kvalita a bezpeční při 
poskytování péče 

Nemocnice Svitavy 4 

Školení první pomoci SZŠ Svitavy 69 

Osteoporoza A TREND Ústí n.O. 2 

Novela zákona o sociálních službách  BOVA Praha 2 

Novela zákona o sociálních službách Edupol Olomouc 2 

Funkční diagnostika a léčba vertebrogenních 
poruch 

Rehabilitační ústav 
Brandýs n.O. 

2 

Současnost a prosperita sociální péče Konference Litomyšl 1 

Standardy kvality s.s. a jejich inspekce Modrá linka Brno 14 

Využití inkontinentích pomůcek ABENA 20 

Novinky v péči o klienty ABENA 3 

Práce s rizikem v sociálních službách Adpontes Slapy 1 

Restriktivní opatření   a opatrovnictví 
v sociálních službách 

APSS ČR 1 

Stabilita v pohybovém systému UNIFY ČR 1 

Pracovník v sociálních službách MARLIN Svitavy 1 

Onemocnění zažívacího traktu A TREND Ústí n.Orlicí 2 

Prevence následků mobility Curatio 2 

Standardy kvality č. 8,11,13,14,15 Vzdělávací centrum 
pro veřejnou správu  

1 

Finanční hospodaření a účetnictví REVOS Rožďalovice 1 

V. rehabilitační konference UNIFY ČR 1 

Zákon o sociálních službách v praxi Vzdělávací centrum 
pro veřejnou správu  

1 

Změny ve mzdové účtárně Akademie J.A.K. 
Svitavy 

1 

Standardy kvality č. 3,4,7,12 Vzdělávací centrum 1 



 
 

pro veřejnou správu  

Diabetes mellitus komplexně A TREND Ústí n.o. 1 

Jak zacházet s agresivním pacientem A TREND Ústí n.o. 2 

 

V souvislosti s novelou zákona č. 108/2006 všichni zaměstnanci v přímé péči splnili 
povinnost 12 hod vzdělávání. 

 

4. Poskytované služby 
4.1. Ubytování   

K 31.12.2009 bylo v DNR  celkem  54  pokojů ve složení: 

Jednolůžkové pokoje 10 
Dvoulůžkové pokoje  37 
Tři a vícelůžkové pokoje 7 

Detašované pracoviště Domova na rozcestí -                                                            
Svitavy, Dimitrovova 29 – byt 4 + 1                                        
Svitavy, M. Majerové 1776 - byt 3 + 1 

K 31.12.2009 bylo na chráněném bydlení Svitavy, Nádražní 17 celkem 6 pokojů ve 
složení: 

Jednolůžkové pokoje 2 
Dvoulůžkové pokoje 1 
Třílůžkové pokoje 3 
 
Chráněné byty 
M.Majerové 1779   – 2 byty 2+1 
M.Majeorvé 1775    - byt 3 + 1 
 
Pokoje v Domově jsou standardně vybaveny postelí nebo válendou a  nočními stolky. 
Téměř ve všech pokojích jsou skříně pro osobní oblečení klientů, dále křesla, 
konferenční stolky, televize, uzamykatelné skříňky. Klienti si pokoje vybavují dle 
svého vkusu, přání a požadavků. 
Pracovny pro klienty a společné prostory jsou vkusně vybaveny sedacím nábytkem, 
televizory, video, DVD a skříňkovými sestavami dle účelu místnosti. Jídelny klientů 
jsou prakticky zařízeny jídelními stoly se židlemi, skříňovými sestavami a televizory 
s videem, DVD. Hygienické zařízení je na dobré úrovni a v dostatečném množství. 
Koupelny jsou nově upraveny a vybaveny. Na odděleních jsou vany i sprchové kouty. 
Byla provedena kompletní rekonstrukce hygienického zařízení (WC, sprcha) 1. odd. 
a kompletní oprava koupelny 2.odd včetně polohovací vany, sprchy  a  WC. V  
Domově  jsou celkem čtyři polohovací vany.   



 
 

Bezbariérový pohyb klientů po budově je vyřešen odpovídajícím způsobem. 
K dispozici jsou výtahy a dvě schodišťové plošiny. 
Kuchyňský provoz, některé  pokoje  a další prostory byly vymalovány. 
 
Obdobným způsobem jsou vybaven úkoje a další prostory na chráněném bydlení – 
vile. Vybavení pokojů v bytech je zcela standardní a plně respektuje soukromí a 
intimitu. Klienti si pokoje vybavují dle svého vkusu, přání a požadavků. 
 

4.2 Stravování 

V Domově je samostatný kuchyňský provoz, který zajišťuje stravování klientů a 
zaměstnanců. K dispozici je strava racionální, diabetická a šetřící, podle 
individuálních potřeb klientů je možná strava mletá nebo mixovaná. 

Od ledna 2008 mají klienti i zaměstnanci možnost volby ze dvou hlavních jídel 
oběda. Pro jednodušší výběr jídla se pro klienty k dispozici fotoalbum všech jídel, 
podle kterého si mohou vybírat. Tato praxe se velmi osvědčila. 

Kuchyňský provoz byl vybaven novu myčkou na černé nádobí. 

Na chráněném bydlení Nádražní 17 si stravování zajišťují pracovníci sami společně 
s klienty. Toto vede k maximální snaze o vedení klientů k samostatnosti, snažíme se 
o nácvik různých činností, spojených s přípravou jídel.   

 

4.3 Aktivizační činnosti 

Aktivizační činnosti jsou zaměřeny na osvojování nových a upevňování dosavadních 
manuálních dovedností klientů Domova i chráněného bydlení. Hlavní aktivizační a 
pracovní činnosti provádí pracovní instruktor nebo určený pracovník se skupinami 
klientů v pracovnách. Každé oddělení má k dispozici pracovnu, dále je v Domově 
zřízena keramická dílna a dílna na výrobu svíček. V prostorách bývalé sušárny byl 
zřízen ateliér, kde klienti pracují pod profesionálním vedením arteteraputky a 
speciální pedagožky. Všechny aktivity jsou zaměřeny především na rozvoj a udržení 
stávajících vědomostí, dovedností a návyků, posilování pozornosti, motoriky, rozvoj 
vnímání a všech dalších funkcí. 
 
Snahou všech zúčastněných je zaměření aktivit maximálně prakticky, např. úklidové 
práce, sebeobslužné práce, péče o přirozené prostředí, o květiny, domácí zvířata, 
sezónní práce na zahradě, úklid sněhu, úklid a květinová výzdoba kaple a mnoho 
dalších. 
 
Kromě výše uvedeného se klienti zapojují do jiných aktivit, do kterých patří např. 
pomocné práce v kuchyni nebo v prádelně, na recepci, úklidové práce ve společných 
prostorách, vyřizují různé pochůzky ve městě (pošta, lékárna, nákupy apod.) Tyto 
činnosti provádějí klienti na základě svého svobodného rozhodnutí dobrovolně. 
 



 
 

Veškeré činnosti probíhají s maximálním individuálním přístupem ke klientovi. Kromě 
výše uvedeného se pracovníci věnují klientům dle jejich zájmu, přání či potřeb. Jezdí 
na výlety, navštěvují plavecký bazén, knihovnu, kino a všechny další dostupné služby 
ve městě, chodí na houby, na borůvky, sportovat, zajišťují si osobní nákupy, 
navštěvují kostel ve městě apod.  
 
V Domově aktivně působí keramický kroužek, pěvecký kroužek Ladí-neladí, 
sportovní kroužek (pronajímá si tělocvičnu místní základní školy), pravidelně 1krát 
týdně docházeli klienti do svitavského divadla Trám, kde probíhala dramaterapie, 
pravidelně 1krát týdně je v Domově canisterapie. Velmi oblíbené byly pravidelné 
úterní návštěvy solné jeskyně ve Svitavách s návštěvou kavárny. Pravidelně 
probíhala rekreační jízda na koních v nedaleké vesnici Vendolí. Již dlouhodobá a 
pravidelná je spolupráce se záchrannou zvířecí stanicí Zelené Vendolí.   
 
Klienti chráněného bydlení jsou podporováni v maximální samostatnosti, pečují o 
svoji domácnost, pohybují se samostatně po městě, do Domova dochází 
samostatně, navštěvují městský kostel, chodí si na nákupy, k holiči apod. Ze 
zájmových činností je zde velmi populární stolní tenis. Klienti se účastní nejrůznějších 
sportovních akcí, jsou aktivně zapojeni do Českého hnutí speciální olympiády. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Výchova a vzdělávání 
 
Výchova  a vzdělávání v našem zařízení probíhala dle zájmu klientů v rámci 
aktivizačních činností.  Dle zájmu a individuálních schopností byla s klienty 
procvičována a upevňována témata rozumové výchovy, společenské výchovy a 
základy trivia. V 1. pololetí navštěvovalo 6 klientů pravidelně speciální školu ve 
Svitavách, kde pracovali pod vedením speciálního pedagoga.  Jedna klientka 
navštěvuje třetí ročník zahradnického učiliště v Litomyšli, obor aranžování květin.  
Nad rámec aktivizačních činností pracuje v Domově „večerní škola“. Pod vedení 
určeného pracovníka si klienti procvičují a opakují již získané vědomosti, dovednosti 
a návyky. O účast na této aktivitě je velký zájem. 
 
Šest klientů je zapojeno do vzdělávacího projektu Sociálně pracovní integrace pro 
osoby s mentální retardací v Centru sociálních služeb Chotovice. 
 
Integrační vzdělávací program je určen pro zdravotně postižené osoby s lehkou a 



 
 

střední mentální retardací, v kombinaci s jiným fyzických postižením. Cílem je 
umožnění integrace do běžného způsobu života v majoritní společnosti, omezeně na 
trhu práce a tím i zlepšení ekonomické situace vedoucí k největšímu osamostatnění. 
Vzdělávání probíhá v oborech pomocná síla v prádelně a šicí dílně, pomocná síla 
v kuchyni, pomocná síla v údržbě a drobné výrobě, pomocný rehabilitační pracovník. 
Ukončení vzdělávacího projektu je certifikátem absolventů s popisem získaných 
zkušeností a dovedností a vyznačení úspěšnosti zvládnutí pro potřeby 
potencionálních zaměstnavatelů. 
 
 

4.5 Využití volného času – zájmová a kulturní činnost 

Využití volného času klientek bylo v roce 2009 velmi různorodé. Klienti dle zájmu 
navštěvovali různé kulturní, sportovní a společenské akce, které byly pořádány ve 
městě i v rámci Pardubického kraje.   
Největší akcí bylo uspořádání Valentýnského plesu v únoru 2009, kterého se 
zúčastnilo asi 500 klientů z jiných zařízení a Dne otevřených dveří s koncertem Evy a 
Vaška pro klienty i žitavskou veřejnost.  
Klienti chráněného bydlení se zúčastnili filmového festivalu MENTAL POWER Praha. 
Klienti si připravili krátký filmový snímek s názvem Chce se mi jen lenošit, kterým se 
na festivalu prezentovali. Získali čestné uznání. 
V rámci partnerské spolupráce se zařízením sociálních služeb Petrovany se 
uskutečnila přátelská návštěva klientů našeho zařízení na Slovensku.  
Průběžně celoročně navštěvují klienti filmová a divadelní představení ve Fabrice 
Svitavy, navštěvovali solnou jeskyni, knihovnu, velmi rádi se účastnili rekreační jízdy 
na koních, zapojovali se do různých sportovních akcí, pořádali pikniky u rybníka 
Rosnička a mnoho dalších akcí. 
 
 

.       Přehled nejdůležitějších akcí roku 2009     . 
 
Leden 
Průvod „Tří králů“ městem 
Koncert pěveckého sdružení Dalibor Svitavy v domovní kapli 
Divadelní vystoupení Fabrika Svitavy 
Rehabilitační pobyt lázně Velké Losiny 
Novoroční setkání ve Velkých Opatovicích 
Hokej Polička – zimní stadion 
Lyžařský výlet Malá Úpa 
 
Únor 
Valentýnský ples 
Maškarní karneval v Chotovicích 
Masopust ve Vendolí 
Hokej Polička – zimní stadion 
Divadelní vystoupení Fabrika Svitavy 
Vystoupení Eva a Vašek Kotvrdovice 
 



 
 

Březen 
Divadelní vystoupení Fabrika Svitavy 
Matějská pouť Praha 
Výlet do Litomyšle 
Sportovní hry Choceň 
Turnaj v přehazované s DNZ Bystré 
„Večer se Světlankou“ – divadlo Trám Svitavy 
Masopust ve Svitavách 
Hokej Polička – zimní stadion 
Koncert hudební skupina Kamelot – Fabrika Svitavy 
Vystoupení „Život je jen náhoda“ – Bystré, Pomezí 
 
Duben 
Velikonoční výstava 
TV Nova – chceme žít s Vámi 
Divadelní vystoupení Fabrika Svitavy 
Výlet do Moravské Třebové – zámek 
Výlet do Litomyšle 
 
Květen 
Sportovní akce Vendolí – jízda na čtyřkolkách 
Sportovní akce běh Javorkou 
Výlet Mendryka 
Sportovní hry Trhová Kamenice 
Výlet do Litomyšle 
Partnerské setkání s DSS Petrovany – Vysoké Tatry 
 
Červen 
Výlet na hrad Svojanov 
Rekreace klientů lázně Jeseník 
Filmový festival MENTAL POWER Praha 
Výlet Nové Hrady 
Výlet Česká Skalice – Babiččino údolí 
Kulturní vystoupení Svojanov – vystoupení pěveckého souboru DNR  LADÍ -  
NELADÍ – benefiční akce 
Rekreace klientů Vysoké Pole 
Sportovní hry Dřevěnice 
Fabrika Svitavy – představení břišní tance 
Svitavské letní slavnosti 
Návštěva Zeleného Vendolí 
Polička – hudební festival 
Výlet Březová nad Svitavou 
Cyklovýlet Lačnov 
Výlet Velké Opatovice 
Fabrika Svitavy vystoupení kouzelníka  
 
Červenec 
Výlet zámek Litomyšl 
Výlet Študlov 
Výlet Šumperk 



 
 

Výlet Krucemburk 
Pouť Anenská Studánka 
Návštěva Zelené Vendolí 
Promenádní koncert náměstí Svitavy 
Divadelní vystoupení v městském parku 
Výlet Vysoké Pole 
 
Srpen 
Pouť Koclířov 
Koncert dechové hudby na náměstí ve Svitavách 
Výlet Moravská Třebová 
Cirkus Svitavy 
Výlet do Bystrého 
Výlet do Vendolí 
Výlet do Šumperka 
Lubenská lodyha – hudební festival 
Polička – sportovní odpoledne ve skaetu 
Koncert dechové hudby Lačnov 
Vamberská dechovka 
Výlet Slatiňany – zámek 
Tábor Trhová Kamenice 
Výlet do Litomyšle – zámek, zámecké zahrady 
Výlet do Boskovic , Westernové městečko 
Sportovní hry Moravská Třebová 
Muzeum řemesel Vendolí 
 
Září 
koncert sourozenců Ulrchových – park J.Palacha Svitavy 
turnaj v přehazované Kvasiny 
koncert dechové hudby Svitavy náměstí 
svitavská pouť 
výlet na zámek Boskovice 
rybářské závody Lázně Bohdaneč  
pouť v Koclířově 
výlet na sv. Kopeček u Olomouce 
výlet do Poličky a okolí 
podzimní trhy na hradě Pernštejn 
farní slavnost - poděkování za Tříkrálovou sbírku – fara Svitavy 
výlet Opatovec 
rekreace klientů na Vysokém Poli 
 
Říjen 
výlet Moravská Třebová 
návštěva partnerského zařízení  DPK Ráby 
výstava fotografií Fabrika Svitavy 
Muzeum Svitavy – výstava České ručičky – šikovné ručičky 
hokej zimní stadion Polička 
výlet Pardubice 
mini ZOO Svitavy 
divadelní představení divadlo Trám Svitavy 



 
 

návštěva perníkové chaloupky Ráby u Pardubic 
návštěva Mendryky 
 
Listopad 
výlet Moravská Třebová 
průvod sv. Martina městem Svitavy 
výlet Polička 
výlet na Mendryku 
kulturní vystoupení Eva a Vašek v Kotvrdovicích 
stolní tenis Dvůr Králové 
výlet Česká Třebová 
výlet na hrad Svojanov 
adventní posezení s kulturním vystoupením pro klienty, rodiče a přátele DNR 
rozsvícení vánočního stromu na náměstí 
vánoční výstava v DNR Svitavy 
 
Prosinec 
Vánoční trhy ve Svojanově 
Mikulášská diskotéka 
Zimní rekreace Plásnice 
Ples Velké Opatovice 
Výlet Praha 
Výlet Rychnov nad Kněžnou 
Svitavský jarmark 
 
 
Pravidelně se opakující akce: 
Solná jeskyně 
Rekreační jízda na koních 
Sportovní odpoledně (využití tělocvičny Základní školy Masarykova Svitavy) 
Canisterapie 
Dramaterapie 
Krytý bazén Svitavy 
 

5. Zdravotní péče 
5.1 Ambulantní péče 
 
Lékařská  léčebně - preventivní péče ambulantní formou je v Domově na 
rozcestí  zajištěna takto: 
 
 
- praktický závodní lékař - ordinuje v domovní ordinaci 1x týdně a kdykoliv dle 
potřeby  
 
 
 
 



 
 

Rekapitulace roku 2009 
Preventivní prohlídky  - klienti 44 
Preventivní prohlídky  - zaměstnanci  
Vstupní prohlídky zaměstnanců  
Výstupní prohlídky zaměstnanců  
Očkování proti chřipce – klienti 123 
Očkování proti chřipce – zaměstnanci  
Očkování proti tetanu – klienti 7 
Očkování proti tetanu – zaměstnanci 0 
Očkování proti sérové hepatitidě  - klienti 8 
Očkování proti sérové hepatitidě - zaměstnanci  
 
 

-    psychiatr - ordinuje v domovní ordinaci pravidelně 1x týdně a kdykoliv dle potřeby 
 
Rekapitulace roku 2009 
Psychiatrické vyšetření - klienti 472 

 
Použití prostředků opatření omezující pohyb klientů a opatření zajišťující bezpečnost 
klienta je ošetřeno souhlasem klienta, domovního psychiatra, opatrovníkem klienta a 
dalších odborníků. Dokumentace je vedena ve zdravotní dokumentaci klienta, 
v sešitě hlášení a v sešitě o používání bezpečnostních opatření.  
 
- kožní lékař - ordinuje na pracovnách personálu jednotlivých oddělení 1x za měsíc a 
dle potřeby. K odborným zákrokům dochází klienti do soukromé ordinace.  
 
Rekapitulace roku 2009 
Ambulantní léčba  - klienti 192 
 
- stomatolog  - ordinuje v domovní ordinaci pravidelně 1x za měsíc 
 
Rekapitulace roku 2009 
Preventivní prohlídky  - klienti 242 
 
 
Středně zdravotnická péče – 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. Dle ordinace lékaře poskytuje zdravotní 
péči, nebo zajistí pohotovostní službu nebo RZP.  
Vedoucí zdravotního úseku odpovídá za poskytování zdravotní péče, dodržování 
hygienických předpisů, odpovídá za rozpis služeb všeobecných sester, vede 
zdravotnickou a ošetřovatelskou dokumentaci, odpovídá za starvovací provoz, 
dodržování HACCP. 
 
Domov na rozcestí má ke dni 19.3.2007 uzavřenou  zvláštní smlouvu s VZP ČR 
pobočka Svitavy. 
 
 
 



 
 

5.2  Hospitalizace klientů 
 
Oddělení Počet klientů 
Chirurgické odd. nemocnice Svitavy 7 
LDN Moravská Třebová 1 
LDN Svitavy 4 
Interní odd. nemocnice Svitavy 8 
Psychiatrická léčebna Šternberk 3 
Psychiatrické odd. nemocnice Svitavy 3 
Oční odd. nemocnice Litomyšl 1 
 
 
5.3  Hygienický standard 
 
Hygienický standard se řídí provozním řádem Domova, aktualizován k 1.1.2009. 
Kontrolní činnost v roce 200í byla ze strany vedoucí zdravotního úseku zaměřena na 
kontrolu přípravy léků, uložení doplatkových léků, kontrolu expirace léků 
v jednotlivých lékárnách na odděleních. Dále na dodržování hygienických podmínek 
při uložení úklidových pomůcek na odděleních, ředění, střídání a používání 
dezinfekčních roztoků. Kontrolní činnost byla také průběžně zaměřena na podávání 
stravy, zajišťování pobytu imobilní klientek mimo Domov, týkala se práce sestry 
v odpoledních hodinách apod.  
 
Likvidace infekčního zdravotnického materiálu (jehly, stříkačky, apod.) je smluvně 
zajištěna s firmou TOP-ENVI Tech Brno, s.r.o, Zábrdovická 10, Brno. 
 
 
5.4  Rehabilitační péče 
 
V Domově zajišťuje rehabilitační péči jedna pracovnice – fyzioterapeutka. Provádí 
odbornou rehabilitační péči dle indikace lékaře. Pod jejím vedením provádějí 
pracovní přímé péče jednodušší výkony, např. relaxační masáže nebo léčebnou 
tělesnou výchovu. 
 
 
Rekapitulace roku 2009 
Vodoléčba 295 
Elektroléčba 467 
Léčební tělesná výchova 1 207 
Léčebná tělesná výchova k soběstačnosti 952 
Masáže 581 
Rotoped 99 
Polohování 136 
Kineziologický rozbor  
 
 
 



 
 

6. Další specifické formy sociální péče, služby 
a aktivity 
Prezentace a základní informace o Domově na rozcestí Svitavy -                                     
www.dnrsvitavy.cz 

Prezentace Domova na rozcestí Svitavy – pokračuje spolupráce s  Novou lékárnou 
RNDr. Tomanové. Prezentace Domova a výstava výrobků klientů ve vestibulu 
lékárny. 

Pokračuje dlouhodobá spolupráce s Charitou Polička. V prodejním obchodě 
Fimfárum se prodávají výrobky klientů DNR, jsou zde k dispozici informační materiály 
o DNR Svitavy. 
 
Pro zkvalitnění péče o klienty s vysokou mírou podpory je v DNR realizován projekt  
Aktivizačně terapeutický program pro klienty s MR. Program realizují odborníci 
(psycholog + studentka psychologie) z poradny klinické psychologie ve Svitavách. 
 
Jedna z nevýznamnějších akcí roku bylo uspořádání benefiční akce v městyse 
Svojanov – přátelské odpoledne s kulturním vystoupením klientů DNR + prezentace 
zařízení.  Spolupráce s městysem Svojanov je dlouhodobě velmi kvalitní a setkává 
se s velkým zájmem klientů i široké veřejnosti. 
 
V dubnu 2009 se v rámci partnerské spolupráce se zařízením sociálních služeb 
Petrovany uskutečnila návštěva 8 klientů a 3 pracovníků na Slovensku. Společně 
s klienty a pracovníky DSS Petrovany strávili příjemný týden ve Vysokých Tatrách. 
 
V prosinci 2009 byl uspořádán benefiční koncert ve Fabrice Svitavy ve prospěch 
Domova na rozcestí. Výtěžek z této akce byl věnován na vybavení chráněných bytů. 
 
V roce 2009 pracovalo v DNR  5 dobrovolníků a 1 žena ve výkonu veřejné služby. 
 
V součinnosti s naplňováním standardu č. 15 – zjišťování spokojenosti a kvality 
poskytované služby se v Domově pravidelně 1krát za 14 dní schází výbor klientů – 
samostatně klienti Domova a samostatně klienti chráněného bydlení. Tato setkávání 
jsou mezi klienty velmi oblíbená a přinášejí očekávaný efekt. Klienti získávají 
informace o dění v Domově a mají možnost vyjádřit se ke všemu, co je zajímá nebo 
tíží. Setkání probíhá ve velmi přátelském duchu a vždy je zakončeno diskusí a 
posezením u kávy. 
 
Velmi aktivně pracuje MO SPMP. Podařilo se zvýšit počet členů z řad rodinných 
příslušníků a především z řad zaměstnanců.  
 
Domov na rozcestí Svitavy jako člen Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR se 
aktivně zapojil do akce Týden sociálních služeb ve dnech 5. - 9. 10. 2009. V rámci 
této akce byl dne  7. 10. 2010 uspořádán Den otevřených dveří.  
Kromě této výjimečné akce ze DNR průběžně zapojuje do všech akcí, které APSS 
pořádá. Jedná s především o vzdělávací akce a setkávání se a předávání zkušeností 
v jednotlivých sekcích Asociace. 



 
 

 
Domov na rozcestí Svitavy aktivně spolupracuje s následujícími subjekty: 
 
MARLIN.s.r.o. Svitavy, Purkyňova 2105/65 
Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl. 
Komenského nám 22. 
Základní škola Svitavy T.G.Masaryka 27 
Střední škola sociální péče a služeb Zářeh 
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Gustava Habrmana, Česká Třebová, 
Habrmanova 1540 
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Svitavy. T.G.Masaryka 47 
Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice 
Univerzita Tomáše Bati,  Fakulta humanitních studií, Mostní 5139, Zlín 
Univerzia Palackého, Pedagogická fakulta, Olomouc, Žižkovo nám 5 
 
 
 

7. Naplňování standardů kvality sociální služby 
 
V průběhu roku 2009 docházelo k pravidelné analýze a přehodnocování jednotlivých 
standardů kvality poskytované péče. Realizační tým pracoval pravidelně 1krát týdně 
v rámci provozních porad. Dále se scházel dle aktuální potřeby -  celkem 27krát. 
 
Do realizace zavádění a aplikace SQSS v praxi byli zapojeni všichni zaměstnanci 
Domova na rozcestí (dále jen DNR). Bylo nastaveno interní vzdělávání pracovníků 
DNR, které se týkalo získávání teoretických informací, vzhledem k nutnosti stálého 
opakování jednotlivých témat a vzhledem k tomu, že v roce 2009 bylo do DNR přijato 
15 nových zaměstnanců. Následně byla kladen velký důraz na aplikaci získaných 
teoretických poznatků do praxe. Vlastní vzdělávací projekt zaměstnanců byl 
koncipován tak, že dle stanoveného vzdělávacího plánu (viz příloha) vždy určené 
oddělení, nebo určený pracovník, zpracoval zadané téma, na celodomovním 
semináři provedli zástupci oddělení vlastní prezentaci tématu s praktickými odkazy. 
Jako velmi efektivní se osvědčily příklady dobré praxe, hlavně při tématu individuální 
plánování. Zástupci každého oddělení si připravili prezentaci individuálních plánů 
svých klientů a následně proběhla věcná diskuse všech přítomných. 
 
V návaznosti na výše uvedené probíhalo paralelně další školení pracovníků mimo 
DNR, na různých vzdělávacích akcích. Určení pracovníci. Kteří absolvovali tento 
druh vzdělávání, prezentovali svoje takto získané poznatky všem dalším 
pracovníkům.  
 
Pro zkvalitnění práce a získání zpětné vazby při aplikaci SQSS do praxe proběhl 
v DNR konzultační den. Byli přítomni 2 pracovníci OSV Pardubického kraje, kteří 
poskytli metodickou podporu.  Proběhla konzultace ke SQSS č. 2 – ochrana práv 
osob a  SQSS č. 5 – individuální plánování služby. Zjištěné závěry a doporučení byly 
neprodleně zapracovány do příslušných dokumentů. 
 
 
 



 
 

8. Sponzoři 
 
Nová lékárna Svitavy RNDr. Tomanová   
Martel Medical Třinec 
Hartman Rico a.s. Veverská Bítýška 
Městys Svojanov 
Firma Machala Svitavy 
MAJT s.r.o. – ENTER Polička 
Ravensburger Karton s.r.o. Polička 
LITEX Litomyšl 
LYRECO CE, SE Praha 
Studio Miss cosmetics Litomyšl 
BREDY s.r.o.Moravská Třebová 
Fotoateliér Bednář Letovice 
Evita móda Moravská Třebová 
Chovatelské potřeby p. Vyhnálek , Moravská Třebová 
p. M.Rubek, Moravská Třebová 
MUDr. Blanka Lerchová, Brno 
Ing. Cupal, Polička 
 
a mnoho dalších dobrých lidí, kteří si nepřejí být jmenováni. 
  
 

9. Hospodaření organizace 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

10. Kontrolní činnost 
 
Datum Kontrolu provedl Téma kontroly 
28.1.2009 Krajská hygienická 

stanice - Svitavy 
Kontrola dodržování povinností 
stanovených zákonem č. 258/2000Sb 

24.2.2009 Krajská hygienická 
stanice - Svitavy 

Kontrola dodržování povinností 
stanovených zákonem č. 258/2000Sb 

3.3.2009 Okresní správa 
sociálního zabezpečení, 
Svitavy 

Kontrola pojistného a plnění úkolů 
v nemocenském a důchodovém 
pojištění  

5.6.2009 Hasičský záchranný sbor 
Pa kraje – územní odbor 
Svitavy 

Kontrola ve smyslu ustanovení zákona 
o PO a vyhl. 246/2001 Sb. 

12.5.2009 KÚ Pardubice, OSV Kontrola plnění podmínek k registraci 
s.s. 

4.6.2009 Pardubice, OSV Následná veřejnoprávní finanční 
kontrola  

8.7.2009 Krajská hygienická 
stanice - Svitavy 

Kontrola plnění povinností 
zaměstnavatele v ochraně zdraví 
zaměstnanců 

27.10.2009 Krajská hygienická 
stanice - Svitavy 

Kontrola dodržování povinností 
stanovených v nařízení Evropském 
parlamentu a Rady 

 
 
11. Projekty 
 
Domov na rozcestí Svitavy je zapojen do následujících projektů: 
 
Nositel projektu Název projektu 
MPSV Transformace sociálních služeb 
Farní charita Nové Hrady u Skutče Sociálně pracovní integrace pro osoby 

s mentální retardací v Centru sociálních 
služeb Chotovice 

Farní charita Nové Hrady u Skutče Motivační program pro osoby vyčleněné 
z trhu práce. 

Komunitní plánování  o.p.s.  
Žďár 58, o. Písek 

Standardy prakticky, aneb jak se 
domlouvat a domluvit s klientem 

Městys Svojanov Svojanovem bezpečně 
Dům techniky Pardubice Profesionál 
Nadační fond J+T , Praha  
ČSOB a Poštovní spořitelna Tady jsem doma  
 
 


